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Endring av utslippstillatelse etter forurensningsloven

Fylkesmannen i Nordland viser tile-post fra Nova Smolt AS av 14.1.08 ang. søknad om
endret utslippspunkt for settefiskanlegget ved lokaliteten Sundsfjord i Gildeskål kommune.

Fylkesmannen har ved en feil pålagt bedriften utslippspunkt på 20 mi feil fjord i vår
utslippstillatelse av 18.12.2007. Bedriften la i sin søknad ved en resipientundersøkelse med
utslippspunkt på 10 m dyp, og god dokumentasjon på forsvarligheten av dette. Kravet fra
Fylkesmannen kom som følge av en "klippe og lime" feil fra en annen settefisk lokalitet
med krav om utslipp på 20 m dyp. Det ville være urimelig å kreve utslippsledningen
forlenget frem til 20 m utslipps dyp siden kostnadene med dette vil øke med 4-5 millioner
kroner, og at utslippspunktet da vil være i mulig konflikt med sjøvanninntaket for
settefiskanlegget.

Fylkesmannen vil derfor endre kravet om at utslippspunktet skal ligge på minimum 20 m
dybde til at utslipspunktet skal ligge på minimum 10 m dybde.

Vedtak
I medhold av forurensningslovens§ 18 endrer Fylkesmannen i Nordland punkt. 1.6 i
Utslippstillatelse etter forurensningsloven av 18.12. 07, fra  "  Utslippet må føres ut til
minimum 20 meters dybde i Skjerstadjjorden.  ",  til"  Utslippet må/øres ut til minimum 10
meters dybde i Sundsfjorden"

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) i henhold til forvaltningslovens
kap. VI av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse  innen 3 uker  fra det
tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part. Eventuell
klage skal angi det vedtak som 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 Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.

Statens hus
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

Miljøvernavdelinga

Telefon:
Telefaks: 75 53 16 80

E-post
postmottak@fmno.no
Internett
www.fylkesmannen.no/nordland
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Kopi:
Gildeskål kommune, Pb. 54, 8138 Inndyr
Fiskeridirektoratet Region Nordland, Postboks 323, 8001 Bodø
Mattilsynet, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal


