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Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven

Fylkesmannen i Nordland har ferdigbehandletsøknaden fra Sundsfjord Smolt AS
oversendt fra Nordland fylkeskonimune den 6.2.2013, og har besluttet å gi tillatelse til
virksomheten etter forurensningsloven på visse. vitkar. Vedtaket inneberer tillatelse til
produksjon av 15 millioner settefisk av lakstilsvarende et årlig forforbruk på 1500
tonn tørrfor. Tillatelsen medtilhørende vilkår følger vedlagt. Det gis krav om det skal
utføres MOM-B·undersøkelser hvert 4·år, og første gang innen 31.12.2016.
Fylkesmannen plasserer virksomheten i risikoklasse 4, og gebyretfor
saksbehandlingen settes til 5 400kr •

Vi viser til søknad fra Sundsfjord Smolt AS oversendt fra: Nordland fylkeskommune den
6.2.2013. Soknaden gjelder utvidelse av smoltproduksjon ved lokaliteten Sundsfjord, med
opptil 15 mill. smolt av laks med et årligforforbruk p 1500 tonn tørrfor.

Vedtak
På bakgrunn av søknad og etter en helhetlig vurdering av de miljømessige, tekniske
og økonomiske forhold gir Fylkesmannen i Nordland tillatelse etter forurensingsloven
$ 11 p spesifiserte vilkar med hjemmiel i $ 16, (endret i medhold av i samme lov $ 18)
fot lokalitet Sundsfjord Tillatelsen er vedlagt dette brev og omhandler forurensende
forhold knyttet til virksomheten og gjelder fra den dato det er gitt tillatelse til
virksomheten etter akvakulturloven.

Fylkesmannen i Nordland gir tillatelse på visse vilkår som følger vedlagt dette brev.
Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16; og endret i medhold av §
18. Fylkesmannen i Nordland harved avgjørelsen, og fastsettingen av vilkåreme lagt vekt på
de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdtmed de fordeler og ulemper Som
tiltaket for øvrig vil medføre. Prinsippene i naturmangfoldloven $ 8-12 er lagt til grunn som
retningslinjer forbeslutningen. Søknaden er også vurderfetter bestemmelsene i
vannforskriften, Ved fastsettingen avvilkarene har Fylkesmannen videre lagt til grunn hva
som kan oppnås med beste tilgjengelige teknikker.

Vedtaket innebærer tillatelse til produksjon av 15 mill. smolt av laks, og et årligforforbruk på
1500 tonn tørrfor, Tillatelsen gjelder fra det tidspunktet Fylkeskommunen i Nordland har gitt
endelig tillatelse etter akvakulturloven og laksetildelingsforskriften. Dersom
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Fylkeskommunens vedtak innebærer tillatelse til en lavere produksjonsramme enn det som
fremgar av dette vedtaket, er det produksjonsrammen i Fylkeskommunens vedtak som
gjelder. · ·

Vi vil understreke at all forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om
utslippene er innenfor de fastsatte· utslippsgrensene, plikter bed riften å redusere utslippene
så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter
det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår.

Denne til late Isen. kan på visse. vilkår senere end res i medhold av forurensningsloven § 18.
Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken.
En eventuell endrihgssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

I tillegg· til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å QVE.'lrholde forurensningsloven
og produktkontrolloven, samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene
er nevnt i tillatelsen. For informasjon omøvrige regler som kan være aktuelle for bedriften,
viser vi til Regelhjelp.no. Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven§§
78 og 79, Også brudd·på krav som følger direkte av forurensningsloven og
produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i med hold av disse lovene, er straffbart.

At forurensningen· er til latt, ute I ukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap
forårsaket av forurensningen; jf. forurensningsloven § 56.
Tillatelse til utslipp fritar ikke virksomheten fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter
andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike
lover.

Rettsligutgangspunkt
Forurensningsloven
Fylkesmannen kan med hjemmel i forurensningsfoven § 11 etter søknad gi tillatelse til
virksomhet som kan medføre forurensning. Når forurensningsmyndigheten avgjør om
tillatelse kan gis og fastsetter vilkårene etter§ 16; skal det iegges vekt på de
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som
tiltaket for øvrig vil medføre.

Vannforskriften
Soknader om utslippstillatelse ma  i  tillegg vurderes etter vannforskriftens bestemmelser som
gir visse rammer for Fylkesmarinens skjønnsutøvelse i forurensningssaker. Vannforskriftens
§§ 4-6 oppstlller miljømål for vannforekomster, og opererer med følgende fem
tilstandsklasser; svært god, god, moderat, dårlig og svæ:rt dårlig. fvliijømålet for overfiatevann
er at den skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Endring av tilstanden i en
vannforekomst i negativ retning vil innebere forringelse av vannforekomsten. Forringelse av
en vannforekomst kan ikke tillates med mindre det foreligger adgang til ·å gi unntak, jf.
vannforskriften § 12. · · ·

Naturmangfoldloven
Prinsippene i naturmangfoldloven 9$ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utoving
av offentlig myndighet Det påligger delfor Fylkesmannen å vurdere betydningen av de
enkelte prinsippene i naturmangfoldloven i sammenheng medvår behandling av søknader
om utslippstillatelser til akvakulturvirksomhet. De aktuelle prinsippene omfatter; kravtil·
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kunnskapsgrunnlaget, tore-var-prinsippet, kosystemtilnerming og samlet belastning,
prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og prinsippet om
brukavmiljforsvarige teknikker og driftsmetoder.

Saksfremstilling og begrunnelse

Kort orientering om saken
Sundsfjord Smolt AS har søkt om eh utslippstillatelse til opptill 15 mill. smolt av laks, med et
årlig forforbruk på opptill 1500 tonn tørrfor ved lokaliteten Sundsfjord i Gildeskål kommune.

Planstatus
Lokaliteten Sundsfjord ligger i et område avsatt til akvakultur i Gildeskål kommune sin
arealplan for sjø/ kommuneplan.

Søknaden er lagt ut til offentlig høring av Gildeskål kommune. Det har ikke kommet inn
merknader semi gjelder forurensing. Kommunen tilråderat søknaden blir godkjent som
omsøkt.

Tiltakets miljøpåvirkning
Akvakulturanlegg kan pvirke miljet ved utslipp til vann, støy, lys, lukt og ved at det blir
generert avfall. Rester etter medisinering og andre stoffer som benyttes i virksomheten kan
også påvirke miljøet. Substitusjonsplikten pålegger·at bedriften til enhver tid holder seg
oppdatert på alternative produkter samt at det til enhver tid, så langt dette er mulig, benytter
stoffer som påvirker miljøet minst mulig. De utslippene til vann som et anlegg har, må kunne
omsettes av naturen· etter hvert for ikke• å overbelaste miljøet. Dersom rester etter for og
ekskrementer akkumuleres pa bunnen, kan dette fore til oksygenmangel og at
nedbrytningsprosessene. i bunnsedimentene· stopper opp. Akkumulering av organiske
avfallsstoffer kan medføre blant annet lokal ·utryddelse/endring av bunndyrfaunaen.

Fylkesmannens vurderinger og begrunnelse for fastsettelse av vilkår
Et landbasert akvakulturanlegg har rense- eller oppsamlingsmuligheter for utslipp, og kan
palegges rensing av avlopsvannet der man har rester av overskuddsf6r, ekskremeriter fra
fisken, kjemikalie- og legemiddelbruk osv. Det er ikke satt utslippsgrenser for komponenter i
avlopsvannet. Utslippene fra settefiskanlegget er indirekte avgrenset gjennom en
produksjonsramme (vilkår 1) og krav om rensing av avløpet (pkt. 3.2.3). Uti fra den relativt
store utvidelsen av smoltanlegget, vil Fylkesmannen stille krav om rensing av avløpsvannet
og en oppfølgning av resipienten. Rensing av utslippsvannet (pkt. 3.2.3 i tillatelsen) vil
minske effektene av utslippet på resipienten selv om økningen i produksjonen er stor.
Bedriften skal til enhver tid kunne dokumentere at rensekravene blir etterlevd; og må derfor
gjennomføre· mål ing er. og beregn inger av utslipp til vann, jf. pkt..11.1 i ti llatelsen.

Kunnskapsgrunnlaget
Etterforvaltningsloven §17 har Fylkesmannen en plikt til autrede saken sagodt som mulig
før vedtaktreffes. Naturmangfoldloven§ 8 supplerer denne utredningsplikten vedå stille krav
til kunnskapsgrunnlaget vedtaket baseres på, i vedtak som berører naturmangfoldet. Etter
denne bestemmelsen skal vedtaket så langt det er rimelig, bygge på vitenskapelig kunnskap
om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger.
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Forurensningsforskriften $ 36-2 setter krav til hvilken informasjon som skal folge en soaknad
om tillatelse etter forurensningsloven. Fylkesmannen kan også etter denne bestemmelsen i
tillegg kreve ytterligere opplysninger .av soker der det anses som nødvendig.

Fylkesmannen har vurdert følgende undersøkelser:
- MOM-Bundersokelse fra (15.2.2007)
- MO M-Bundersøkelse fra { 12.2.2012)
- MOM-B undersakelse fra (30.7.2012)
- Strømmålinger fra (15.11.2006) til 20.12.2006på3,O15 og 21 meters dyp.
- Hydrografi/oksygerimåliriger fra 12.1.2007

Vedtaket er basert pa informasjon som fremkommer i disse undersokelsene, samt
informasjon om arter·og naturtyper  i Artskartog Naturbase.
Etter en samlet vurdering anser vi at dette tilfredsstiller kravene ti i type faktagrunnlag etter
naturmangfoldloven § · 8, ogat beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig.til å kunne fatte vedtak· i
saken, jf. forvaltningsloven§ 17. ·

Påvirkning på lokalitetens nærsone
Lokaliteten ligger i Gildeskal kommune ca. 2,5 km inn i Sundsfjorden, utslippspunktet ligger
på 1 0 meters dyp utenfor settefiskanlegg et. Bun rien og· bunndyrsfaunaen er sterkt preget av
den store vanntilforselen fra to krattverk i Sundsfjord. Det tilføres fjorden betydelig mer
ferskvann enn den naturlige avrenningen skulle tilsi.

Forundersokelse i2007 var kar:tla naturtilstanden rundt utslippspunktet.
Undersøkelsen i februar 2012 tok for seg området ved utslippspunktet og fjorden helt ut til
samløpet med Morfjorden. Resipientunderskelsen i juli 2012 fokuserte på nærområdet
rundt utslippspunktet. Det var i til legg gjort strømmålinger i fjorden og må linger av
saltholdighet og oksygenverdier.

Strømmålingene ved 3, 10 og 21 meters dyp viste lav vannutskiftingsstrom (1,4 cm/sek i
gjennomsnitt}, men med hoy maksimumsregistrering (13,2 cm/sek).
Vannutskiftingsstrømmen har en sørlig retning
Spredningsstrommen var også relativt lav (1, 1 cm/s i gjennomsnitt), men med høy
maksimumsregistrering (7,6 cm/sek), og med en sirastlig og en nordvestlig retning.
Bunnstrømmen var lav (1,0 cm/sek. i gjennomsnitt) med maksimumsregistrering på 3',2 cm/s.
Bunnstrommen hadde en sonvestlig retning,
Hydrografimålingene viste et sprangsjiktved 1-2 m dybde.

MOM B undersøkelsene fra februar og ju li 2012 viste at selv om det var en loka I belastning
rundt utslippet, avtok den raskt videre utover i resipienten. Undersøkelsen· i ju li 2012 som
fokuserte på nærområdet rundt utslippetviste at stasjonen bunnen direkte ved utslippet, n1
viser klar høy belastning. Dette punktetgir tilstand 3,  mindre god.  AV de øvrige punktene n2-
n5 og 06-010, var det bare stasjon nr. 2 og 4 som gir tilstand 2. Resten av punktene ligger
innenfor kriterier som gir beste tilstand t. Sonarbilde ved utslippspunktet viste at det meste
av utslippsvannet blir «løftet» opp til øvre vannlag og frakter ut fjorden, men man kunne også
se. på sonarbildet at de tyngste partiklene ble.Iiggende ved avløpet.

Fylkesmannen ser at påvirkningen av utslippet er begrensettil området rundt utslippsrøret.
Sundsfjord Smolt AS har med sitt resirkulasjons system mulighet til afiltrere ut partikler fra
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sitt avlopsvann. Med de kravene Fjlkesmannen stiller i denne tillatelsen til rensinig av
avløpsvann forventer vi at man selv med en økning av forforbruket vil få en bedring av
forholdene rundt utslippspunktet. Dette fordi man får filtrert bort partiklene som bidrar mest ti I
sedimenteringen rundt avlø pspunktet.

P@virkning utenfor lokalitetens nersone
Resipienten ligger  i  et jevnt skrånende terreng mot Mordalsfjorden med dybder mot 140m,
det er ingen terskler eller rygger som vil kunne fore til opphopning av organisk avfall. ·
Sundsfjorden er sterkt påvirket av to kraftutbygginger med utløp in ne rsf i fjorden. Fjorden
tilføres betydelig mer ferskvann enn det naturlige nedbørsfeltet skulle tilsi.
Resipientu ridersøkelsen fra februar 2010 som hadde stasjoner fra innerst ved avløpet til
samløpet· med Mordaisfjorden viste at belastningen var kun lokal rundt avløpet. Stasjonene
videre ut over fjorden viste god tHsvært god tilstand.

Vurdering av utslippet i forhold til naturmangfoldloven
Naturinteressene i konflikt med det planlagte anlegget vil i hovedsak dreie seg om forholdet
til anadrome fiskestarmer i omradet, og hvilken· risiko en rømming fra anlegget vil utgjøre for
disse, Deter også en påvirkning av bunnfaunaen ved utslippspunktet.

Når det gjelder forholdet ti I Su n.dsfj ordelven, er den ikke regnetfor å ha en egen stamme av
anad rom fisk da det er dårlige muligheter for gyting i elven. Den laksen som fanges i området
i dag er enten feilvandret eller rømt oppdrettslaks. Sundsfjordelven er sterkt regulert og
grunnet flere inngrep  i  vassdraget anses omradet ikke aha stor verneverdi. ·

Ved det østre utløpet til Sundstjorden i en rett linje fra Kvarsnes til Ham neset går den sørlige
grensen til den nasjonale laksefjorden utenfor Beiarelva. Lokaliteten ligger med andre ord
utenfor den nasjonale laksefjorden, men så nærme at en storstilt rømming fra anlegget vil
kunne påvirke laksebestanden  i Beiarelva negativt gjennom en eventuell tilbakevandring.

Bunnfaunaen i indre del av Sundsfjorden er. sterkt påvirket av den økte ferskvannstilførselen.
Gitt at Sundsfjord Smolt As folger opp Fylkesmannens krav om partikkelfjerning vurderer vi
det slik at dette vil fore til bedride forhold rundt utslippspunktet for bunndyr.

Ut fra strmforho Idene og pålagte rensekrav, anser Fylkesmannen. at den omsokte
produksjonen vil medfire lav risiko forforringelse av de aktuelle naturtypene som hittil er
kjent rundt lokaliteten Sundsfjord

Hvis det fremkommer kunnskap som tilsier at de nærliggende naturtypene kan forringes av
produksjonen ved lokaliteten må det påregnes at virksomheten kan få nye vilkår om
overvåking og eventuell regulering. av sine utsi ipp i.relasjon til de prioriterte naturtypene som
registreres  i  anlegges influensområdejf foi"u rehsn ingsloven § 18. Kostnadene ved slike tiltak
bæres av tiltakshaver jf. forurensningsloven § 51 og § 2 nr. 5, samt naturmangfoldloven § 11
(kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver.)

Fylkesmannen understreker at vurderingene ovenfor er gjort med forutsetning av at
virksom heten benytter best mulig teknolog i  og driftsmetoder for aminimalisere utslippene til
miljøet jf. forurensningsloven § 2 nr. 3 og naturmangfoldloven$ 12 (miljøforsvarlige teknikker
og driftsmetoder)
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Vurderinger etter vannforskriften
Miljøtilstanden i alle vannforekomster skal i følge Forskrift om rammer for vannforvaltning
(vannforskriften) beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at
vannfqrekomsten skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, jf. § 4. Dette innebærer
også at miljøtilstanden ·i sedimenteringsområdetfor·utslippet fra anlegget på sikt ikke skal
være dårligere enn "god".

Lokaliteten Sundsfjord ligger i vannforekomsten Sundsfjorden-indre Med ID nr. 0363010800-
1-C ivann-nett. Vannforekomsten har en storrelse p? 1,01 km, og er sterkt
ferskvannspåvirket. Vannforekomsten er per idag vurdert til·å ha dårlig•tilstand grunnet
vannkraft, og er kandidat til å bli sterkt modifisert vannforekomst.

Dagens utslipp bidrar ikke til forverring av tilstanden iSundsfjorden, av den grunn at
belastningen kun er lokal rundt avløpsrøret og ikke er registrerbar i resten av
vannforekomsten.

Ut fra de opplysninger som foreligger mener Fylkesmannen at den søkte produksjonen på
lokaliteten ikke vil føre til forringelse av den økologiske tilstanden i vannforekomsten. Dersom
driftenfår negativ effekt på tilstanden til vannforekomsten, må det imidlertid gjøres tiltak for å
bedre forholdene.

Bestemmelsene i vannforskriften innebærer at Fylkesmannen i enkelte tilfeller vil måtte
pålegge lokaliteten tilleggsundersøkelser for å kartlegge tilstanden i vannforekomsten. På
bakgrunn av utslippetsomfang og forventet påvirkning på resipienten, finner Fylkesmannen
pa dette tidspunkt at det ikke ndvendig ? palegge denne type undersakelser. Virksomheten
kan imidlertid på et senere tidspunkt bli palagt slike undersokelser qersom det viser seg
nødvendig.

Konklusjon
Samlet sett mener Fylkesmannen at de naturgitte betingelsene, rensekrav og lokalitetens
beliggen het tilsier at den ornsøkte biomassen, rned. påfølgende utslipp til vann, ikke vil
medføre forurensning eller fare for forurensning som overstiger tåleevnen til resipienten,
herunder nærsa nen og hovedresipienten· eller tåleevnen til okosystemet.

Vedtaket innebrer at virksomheten plikter til a skaffe sa god oversikt som mulig over egne
utslipp og virkningene p# utslippet, jf. punkt 2.6 i tillatelsen. Overv?king av miljotilstanden og
mulige endringer av tilstanden iresipienten vil avgjøre om utslippet er forsvarlig også i
fremtiden. Krav om miljøundersøkelser vil videre dokumentere om anlegget har uønskede
effekter på resipienten. Dersom miljøundersøkelser viserat belastningen på lokalitetens
nærsa ne overskrider lokalitetens tå leg rense eller at resipienten pavirkes negativt, kan
Fylkesmannen red use re tillatt forforbruk/antall smolt eller trekke. til bake tillatelsen, jf.
forurensningsloven § 18. ·

Krav til miljundersokelser (vilkar 13 i tillatelsen):
For å overvåke påvirkninger oppdrettsanlegget har på bunnforholdene ved utslippspunkt.et,
er -virksomheten palagt MOM-B miljoundersikelse etter NS 9410 hvert 4 ar, og forste gang
innen 31.12.2016.
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Dersom det iverksettes miljøovervåkning i regi av Fylkesmannen kan virksomheten pålegges
å betale sin del av kostnadene ved en felles resipientundersøkelse sammen med andre
virksomheter med utslipp i omradet der anlegget er plassert.

Tillatelsen er vurdert og funnet i samsvar med prinisippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.
Denne tillatelsen er gitt med forbehold om eventuell ny kunnskap som måtte komme, Dette
kan være kartlegginger av nye Viktige naturtyper eller ny forskning som omhandler
påvirkningentiltaket har på viktige arter eller naturtyper. Det pågår flere kartlegginger og
forskingsprosjekter i Nordland, og bed riften · må jevnlig gå inn på de ulike naturbasene hvor
slike resultater legges inn for å .være oppdatert på dette. Virksom heten må være forberedt på
at miljomyndighetene i denne forbindelse kan palegge nye vilk&r i utslippstillatelsen.

Frister
Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltaksom tillatelsen krever:

Tiltak Frist

Overvåkning av området ved avlpspunktet og utover  i  Utføres hvert 4. år. Og
form av MOM- B'undersokelser i henhold til NS 9410 forste gang innen

31.12.2018.

Henvisning til
vilkår
13

Tiltak for rensing av utløpsvannet Tiltaket utføres etter
utvidelsen av anlegget
er taft  i  bruk, senest
innen31.12.2016

Varsel or fastsettelse av saksbehandlingsgebyr
Fylkesmannens behandling av søknader omendring av tillatelse til forurensende Virksomhet
eromfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 39 i forskrift 1. juni 2004 om begrensning av
forurensning (forurensningsforskriften).

Fylkesmannen varsler at man for saksbehandlingen av søknad om endret tillatelse til
forurensende. virksom het ved lokaliteten · Sundsfjord vil kreve inn saksbehandlingsgebyr etter
gebyrsats 3 jf. $ 39-5 i forurensningsforskriften. Sundsfjord Smolt AS vil dermed ilegg es et
gebyr p 5 400 kr og gis en frist p? 14 dager fra denne tillatelsen er gitt til a korime med
uttalelse på Fylkesmannens valg av gebyrsats. Etter at høringsfristen pa t4 dager er gått ut,
sender Klima- og Forurensningsdirektoratet en faktura til bedriften. Gebyretforfallertil
betaling 30 dager etter fakturadato.

Varsel om fastsettelse av risikoklasse
Risikoklassen er et uttrykk for forurensningspotensialet som foreligger og er gradert fra 1 til
4, der 1 er hayeste risiko. Ved fastsettelse av risikoklasse for en virksomhet skal det tas
hensyn til både utslippenes art og størrelse samt til resipientforholdene. På dette grunnlag vil
Fylkesmannen vurdere risikoklasse forvirksomheten på lokaliteten. Plassering i risikoklasse
har betydning for graden av rutinemessig, formell kontakt mellom virksomheten og
Fylkesmannen. Klassifiseringen har bl.a. innvirkning på hvor ofte Fylkesmannen er ventet å
gjennomføretilsyn med virksomheten, samt gebyrsats for tilsyn, jf. forurensningsforskriften§
39-6.
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Fylkesmannen varsler herved vedtak om at virksomheten ved lokaliteten Sundsfjord vil
komme til aplasseres i risikoklasse 4. Sundsfjord Smolt  AS  gis en frist på 14 dager fra denne
tillatelsen er gitt, til å komme med uttalelse til plasseringen av risikoklassen.

Klageadgang
Vedtaket om tillatelse til forurensende virksomhet kan påklages til Klima- og
forurensingsdirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3
uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen fra Nordland fylkeskommune er kommet
fram eller fra vedkommende fikk, eller burde skaffet seg kjennskap til den endelige
avgjørelsen etter akvakulturloven. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den
eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning
for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Nordland Fylkeskommune som videresender
klagen til Fylkesmannen i Nordland.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes.
Fylkesmannen eller Klima- og forurensingsdirektoratet kan etter anmodning eller av eget
tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er
avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til a se sakens dokumenter. Nærmere
opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen. Øvrige opplysninger om
saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen også kunne
gi på forespørsel.

Vi har sendt kopi av dette brev med vedlegg til berørte i saken i henhold til vedlagte
adresseliste.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder Torgeir Fahie

radgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi:
Nordland Fylkeskommune
Fiskeridirektoratet region Nordland
Mattilsynet
Nordland Fylkes Fiskarlag
Kystverket
Gildeskål kommune

post@nfk.no
ostmottak fdir.no
ostmottak mattils net.no

nordland fiskarla et.no
ost k stverket.no
o stmottak ild es ka I. kommune. no

-----------·
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