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Tillatelse etter forurensningsloven til anlegg for oppdrett av laks, ørret og
regnbueørret ved Holandselv, Gullesfjorden i Kvæfjord - Nordlaks Oppdrett AS
Fylkesmannen i Troms har gitt tillatelse etter forurensningsloven
til et sjobasert anlegg
for oppdrett av laks, orret og regnbueorret ved lokaliteten Holandselv i Gullesfjorden i
Kvæfjord kommune med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 4 395 tonn. lle
forurensningsmessige
sidene ved etableringen er også vurdert etter bestemmelsene i
naturmangfoldloven
og vannforskriften,
og vi finner at den kan finne sted uten
overskridelse av resipientens bæreevne. For Gullesfjorden under ett er vurderingen at
det ikke er rom for ytterligere okning av den totale oppdrettsbiomassen
i fjorden.
Vi viser til soknad fra Nordlaks Oppdrett AS. datert 7. mars 2014, oversendt fra Troms
fylkeskommune 22. april 2014 til forelopig vurderinu for behandling etter lbrurensningsloven,
og brev datert 29. september 2014 med resultatet av den kommunale behandlingen i Kværjord
kommune. Vi gjor oppmerksom på at for arbeidet med denne utslippstillatelsen skal soker
betale et saksbehandlingsgebyr (se nedenlbr).
I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6. § 11 og §
16 gir Fylkesmannen i Troms herved Norillaks Oppdrew
tillatelse til utslipp til luft ou
vann fra et oppdrettsanlega for matfisk av laks. orret og reunbueorret på foluende lokalitet i
Kvæfiord kommune:
Lokalitet
Holandselv

MTB
(tonn)
4 395

LITM-koordinater

Samlokalisering

Onidtpunkt zutlegg.)
FUREF 89 1:1-N1sone 33

7616304 N —536655 0

TK0029,TICF009. TICNO07,TS000 I. NI-10001
og NI.N00-1

'fillatelsen ujelder på de spesielle og generelle vilkar som tblger vedlaut.
Den tidligere utslippstillatelsen faller med dette bort.
TILLATELSENS RAMME
Tillatelsen kan tas i bruk fra det tidspunkt anlegget har fatt akvakulturtillatelse fra Troms
fylkeskommune. Dersom anlegget ikke har etablert seg, utvidet eller tlyttet innen 2 år. må det
i henhold til forurensninuslovens § 20 gis meldinu til Fylkesmannen som avgjor om en ny
soknad er nodvendiu.

Fylkeshuset. Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Miljøvernavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.nortroms
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Tillatelsen gjelder for produksjon av laks, ørret og regnbueørret i merdanlegg i sjo. Maksimalt
tillatt biomasse for lokaliteten er oppgilt i tabellen ovenfor.
Tillatelsen omfatter i tillegg eventuelle utslipp fra produksjonstastyr og sanitæravlop knyttet
til anleggets oppdrettsvirksornhet, med unntak av forhold nevnt i vilkårene for
utslippstillatelsen.
Dllatelsen gjelder ikke for slakt ng og sloying av fisk og impregnering av noter.
FRISTER
Tiltak
Internkontroll
Plan for disponering av
avfall fra virksomheten.
Arsrapport ang. produksjon,
avfall, fôrforbruk mm.

Frister
Ved oppstart
Ved oppstart

Punkt i vilkarene
6.1
4.1

Rapporteres i tråd med gjeldende
regelverk

6.3

BEGRUNNELSE
Soknaden gjelder utvidelse av anlegg for matliskproduksjon av laks, orret og regnbueorret i
sjoanlegg hos Nordlaks Oppdrett AS ved Holandselv, Kvæfjord kommune. Søknaden
omfatter utvidelse til maksimal tillatt biomasse (MTB) fra 3 600 til 4 395 tonn. Det skal ikke
være endringer i installasjoner eller arealbeslaget.
Søknaden har vært behandlet i Kvæljord kommune. Kommunen har i sin vurdering lagt til
grunn at lokaliteten Forøy avvikles. De viser også til at anlegget er plassert innenfor
godkjente arealer i kommuneplanen. Kommunen har imidlertid vedtatt at den ikke ønsker
utvidelse på lokaliteten Holandselv da den mener at fordelene som følge av utvidelsen ikke er
større enn de miljomessige ulempene som virksomheten medforer. Kommunen har ikke
redegjort nærmere hvilke forhold som har vært avgjørende for utfallet, og hvilke
miljømessige ulemper den har lagt vekt på. Siden området for lokaliteten er avsatt til formalet
i kommunens arealplan for kystområdene, finner vi at det ikke ligger formelle hindringer for
at det kan gis tillatelse etter forurensningsloven (if firurensningsloven § I I, 4. le.M.
Vi gjør oppmerksom på at lokaliteten godkjennes for den MTB som er oppgitt i tabellen over,
og at en samlokalisering der lokaliteten er nevnt i tlere tillatelser, ikke betyr at hver av
konsesjonene har samme NITB på lokaliteten.
Samtidig med søknad om utvidelse av anlegget ved Ilolandselv har Nordlaks Oppdrett AS
også søkt om utvidelse ved lokaliteten Skommesvik. Videre vil lokaliteten Forøya legges ned,
og biomassen her fordeles på de to lokalitetene. De miljomessige vurderingene av de to
soknadene er noenlunde sammenfallende siden de ligger i samme fjordsystem, og hvor
utslippene fra anleggene belaster den samme vannforekomsten. Diskusjonen nedenfor er
derfor også gitt i tillatelsen for Skommesvik.
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Kunnska scqunnla *et a forholdet til naturman foldloven o vannforskriften
Ved all utøving av offentlig myndighet som gjelder natur, jf naturmangfoldlovens § 7 skal
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn. Det er viktig å avklare
eksisterende kunnskap før vurderingene gjøres..filtaket skal også vurderes om mot
vannforskriftens mål om minst god økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomsten
4i
Ibrskrtfl om rammer Ibr vannfbrvahningen (vannfOrskrifien1)).
Vedlagt søknaden er en rapport (APN-rapport 6321-12) som beskriver resultatene av en Bundersøkelse fra september 2013. På tidspunktet for undersøkelsen hadde lokaliteten i følge
rapporten vært brakklagt i om lag ID måneder. På bakgrunn av undersøkelsene cr havbunnen
under anlegget gitt miljøtilstand 1. Det er imidlertid påvist sverting av sedimentene på 3 av
prøvestasjonene, og videre er det funn av forurensningstolerant mangeborstemark Caphella
capitata på alle stasjonene. Dette indikerer at det har vært en organisk belastning på bunnen
under lokaliteten, men at brakkleggingen har til en viss grad har restituert lokaliteten.
I april 2014 ble det gjennomført en utvidet resipientundersøkelse i fjordsystemet i lbrm av cn
C-undersøkelse. Undersøkelse var den femte i rekken av undersøkelser som startet i 2005, og
som alle er finansiert av Nordlaks Oppdrett AS. lIovedformalet med undersøkelsene har vært
å overvåke hvilken påvirkning organisk tilførsler har på dypvannet i Gullesfjorden og
dyresamfunnene der. Vi mener derfor at kunnskapsgrunnlaget for miljotilstanden i
Gullesfjorden er godt (jf. naturmangfoldloven § 8). Det er etablert tre faste dypstasjoner i
Ijorden. I tillegg tas det prøver ved de ulike oppdrettslokalitetene. Prøvetakingen på
hydrografi inkludert oksygenprover, viste at bunnvannet på de tre dypstasjonene lå på mellom
72-82 % med laveste verdier ved den ytterste dypstasjonen ved lokaliteten Haug. Når det
gjelder innholdet TOC (total organisk karbon) viste alle dypstasjonene høye konsentrasjoner
fra 51,5 —77,6 mg/g angitt som NTOC, og hvor alle lå i tilstandsklasse V Meget darlig.
Høyeste verdi var på stasjon Dyp 2 (midterste stasjon). Ingen av de øvrige stasjonene (mer- og
mellomstasjoner) hadde bedre TOC-verdier enn klasse III (Mindre god). Alle stasjonene
(bunnen) rett under anleggene, var påvirket av organisk materiale. På alle stasjonene var det
funn av forurensningstolerante mangebørstemarker. På mellomstasjonene var det minst
påvirkning ved 13ogelv, men de to andre viste at bunndyrsamfunnene hadde rik tilgang på
organisk mater ale, og kunne sies å være i en slags stimuleringsfase.
Når det gjelder de tre dypstasjonene er det mulig å se en viss sammenheng mellom de
kvantitative buundyranalysene og innholdet av '10C i sedimentene. Alle indeksene for
diversitet viser god tilstand for dyp 3. Når det gjelder de to andre dypstasjonene, er resultatene
ikke entydige når det gjelder diversitetsindeksene, og hvor de for begge varierer mellom
Moderat og God tilstand. Disse to stasjonene hadde også de høyeste "FOC-verdiene selv om
forskjellen mellom dyp 2 og 3 ikke var så stor. For dyp 1 og 2 viste bunndyranalysene ct
relativt høyt innslag av forurensningstolerante mangeborstemarker, f.eks. Fleteromastus
filn"bnnis. Det opplyses i rapporten at dypstasjonene, og spesielt dyp 1 og 2, har en viss grad
av faunaforstyrrelse.
Nordlaks Oppdrett AS ønsker å legge ned lokaliteten Foroya, som er den innerste av
virksomhetens lokaliteter i Gullesfjorden, og flytte produksjonen herfra og til lokaliteter
\,anntorskrillen:

http://www.loydata.nokni-wift/Idles?doc=/st/sPs11200612

I 5-1446.html
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lenger ut. Således vises det til at den totale oppdrettsbiomassen
gis tillatelse til utvidelse av Skommesvik og Holandselv.

i fjorden ikke øker selv om det

De omsokte økningene ved Skommesvik og Itolandselv vil endre utslippsbildet noe, og
sannsynligvis føre til økt belastning i dypområdene lenger ut. Dette gjelder spesielt
dypområdet som overvåkes gjennom dypstasjon 2. I Vann-nett er denne vannforekomsten
satt til miljøffistand God med middels grad av påvirkning. Miljømålet i vannforskriften er at
vannforekomstene ikke skal ha dårligere enn God miljotilstand. Rekken av
miljøundersøkelser synes å indikere en utvikling mot at miljotilstanden kan endres til Moderat
med mindre at det iverksettes tiltak (11 resultatene av okologisk tilstands'klasse basert pa
diversiteisindeksene jbr Nothunnsamlimn).
Fylkesmannen mener derfor at det kan synes som det nærmer seg ct vippepunkt (tak) for total
akseptabel oppdrettsbiomasse i Gullestjorden sett under ett, og at det derfor ikke bør tillates
økninger i biomassen i fjorden slik situasjonen er i dag (jf nml § 10 om samlet belastning).
De omsøkte økningene på Skommesvik og Holandselv fører som sagt ikke til en økning i den
totale bromassen i fjorden, men et noc endret utslippsbilde. Vi mener likevel at disse
søknadene kan godkjennes. Dette blant annet på grunn av at virksomheten da kan sikre en
bedre og mer effektiv produksjonsstrategi som blant annet muliggjør en forrnålstjenlig
brakklegging. Samtidig fører denne endringen til at en resipientmessig mer marginal lokalitet
(Forøya) legges ned.
Vi forutsetter videre at Nordlaks Oppdrett AS viderefører opplegget med jevnlige
milloundersøkelser av resipienten (feks. C-undersøkelser).
Naturbase og Artskart (Artsdatabanken) viser ingcn spcsielle registreringer i nærområdet
eks. prioriterte naturtyper og rødlistearter) som potensielt kunne bli påvirket av utslippet
fra oppdrettsanleaget.
Naturmangfoldloven (nml) § 12 setter krav om bruk av miljoforsvarlige teknikker og
driftsmetoder. Så vidt vi kan se syncs også den tekniske beskrivelsen av anlegget å være i tråd
med gjeldende krav. Vi vil likevel understreke at Fylkesmannen ikke er myndighet for
godkjenning av den tekniske utformingen av anlegget, så dette er kun en skjønnsrnessig
vurdering basert på beskrivelser og sammenligning i mange liknende søknader. Det er heller
ikke en vurdering av risikopotensialet når det gjelder romming ved uhell og uforutsette
skader.
Med det kunnskapsgrunnlaget (jf. nml § 8) vi sitter med i dag, mener vi derfor at etableringen
kan finne sted sett ut i fra vår rolle som forurensningsmyndighet. Vi har imidlertid pekt på at
dagens totale biomasse i fjordsystemet har nådd et nivå som ikke bør økes. Effektene av
omstrukturcringen av bruken av lokalitetene i fjorden med mer effektivt brakkleggin2sregime,
vil vise om oppdrettsaktiviteten kan holdes på dagens nivå, og slik at miljøtilstanden i
vannforekomsten ikke blir dårlige enn God, og i tråd mcd vannforskriftens miljømål.
Oppfølgende miljøundersøkelscr vil imidlertid gi mer eksakt og dokumentert kunnskap
omkring dette.
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ENDRINGER OG OMGJØRING AV TILLATELSEN
I medhold av forurensningslovens § 18 kan Fylkesmannen oppheve eller endre pålegaene som
er gitt i denne tillatelsen eller gi nye pålegg. Fylkesmannen kan oaså kalle tilbake tillatelsen
dersom forutselningene gitt i § 18 tilsier det
TVANGSMULKT
I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt til staten for
å sikre at vilkarene i utslippstillatelsen gjennomfores.
STRAFFANSVAR
Ved overtredelse av denne tillatelsen, med vilkar, kommer forurensningslovens kap. 10 til
anvendelse dersom forholdet ikke går inn under noen strengere straffebestemmelser.
ERSTATNINGSANSVAR, KLAGEADGANG MV.
Tillatelsen til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler jf
forurensningslovens § 10, annet ledd.
'fillatelsen kan påklages til Miljodirektoratet av sakens parter, eller andre med rettslig
klageinteresse, innen 3 uker fra det tidspunktet underretning om avgjørelsen er kommet fram
til vedkommende part. En eventuell klage skal angi det vedtaket som det klages over, og
andre opplysninger av betydning for saken bor nevnes. Klagen skal sendes til fylkesmannen.
En eventuell klage forer ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller
Miljodirektoratet kan, etter anmodning eller av eget tiltak, beslutte at vedtaket ikke skal
iverksettes for klagefristen er ute eller klagen er avgjort (jf forvaltningslovens § 42).
Avgjorelsen av sporsmålet om iverksettelse kan ikke påklages (jf. forvaltningslovens § 2
bokstav b, jf § 28)."
Oppstart av anlegget for en eventuell klage er avgjort skjer på eget ansvar.

Saksbehandlingsgebyr
Vi viser til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningslbrskriften) kapittel 39 om
gebyrer til statskassen for Fylkesmannen i Troms sitt arbeid med tillatelser mv. (se forskriften
på lenke htt ://www. ovdata.no/ Ibr/s f/rnd/td-29040601 -0931-103. html).
For arbeidet med denne tillatelsen skal det betales et gebyr etter sats 4 (laveste sats) som for
tiden utgjør kr. 20 600,-, jf, forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-4.
Satsene er justert 1. januar 2014. Faktura med innbetafingsblankett ettersendes. Gebyret
forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.
Vedtaket om gebyrsats kan paklages til Miljodirektoratet innen 3 uker etter at dette brev er
mottatt, jf forurensningsforskriftens § 41-5.
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Eventuell

klage bor begrunnes

virkning,

og det fastsatte gebyr må derlbr

Mibodirektoratet

imotekommer

og skal sendes Fylkesmannen.
klagen,

Klagen

2is ikke oppsettende

betales i samsvar med ovenstaende.
vil det overskytende

Hvis

belop bli refundert.

Med hilsen

Evy Jorgensen

e.f.

miboverndirektor
Per Kr. Krogstad
fagansvarlig
Dokutnentet
Vedlegg:
Ko

er elektronisk

Vilkår

godkjent

og har ikke handskrevne

Forurensnitil!

signaturer.

til tillatelse

i med vedle

Oppdren AS. postboks 224. 8455 Stokmarknes
Alandsynet. distriktskontoret,for Sor Troms,./èlles poshvottak
Kneljord konnnune. Bygdevegen 26. 9475 Borkenes
Nordlaks

posiboks

383. 2381 Brumunddal
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VEDLEGG T1L T1LLATELSE
for Nordlaks Oppdrett AS, Kvæfjord kommune
Snr. 2007/279 - 214.
Dato: 26. november 2014 .

TILLATELSENS VILKÅR
IITSLIPP TIL VANN
1.1 Fôr
Ved ffiring av fisken skal tap og spill av får reduseres mest mulig. Det tillates bruk av våtfor
thr en produksjon begrenset ti150 tonn. Ved større produksjon skal det benyttes tørrffir eller
mykfår. Oppmalt våtfår skal tilsettes tilstrekkelic binderniddel for å unngå férspill og
forurensning.

Definisjoner:
Våtfår: Hel fisk, slo eller oppmalt fisk/avfall tilsatt bindemiddel. Konsistensen av
oppmalt våtfôr er deigaktig. Tørrstoffinnhold < 40 %
Mykfår/pellets: Oppmalt fiskifiskeavfall, tilsatt så mye bindemiddel at den kan fåres
ut som pellets uten å gå i oppløsning. Tørrstoffinnhold > 50 %
Tørrfår: Torrstoffinnhold > 90 %

1.2 Fiirkjøkken
Fettholdig avlopsvann fra fôrkjokken skal passere fettavskiller før utslipp. Fettavskilleren skal
utformes, dimensjoneres og drives i samsvar anbefalinger gitt i rapport 65 (Norvar 1996):
Forslag til veileder for fettavskiller
Utslippsledning skal fores ut i sjefen slik at
munningen ligger på minst 20 m dyp og minst 20 m fra strandkanten (ved middelvannstand).
Ledningen må forankres slik at den ikke Ilyter opp eller forandrer leie. Plassering av
ledningen må forega og avmerkes i samråd med Kystverket.
1.3 Medisiner/kjemikalier
Anvendelse og utslipp av medisiner, insekticider, desinfeksjonsmidler mm skal skje i samsvar
med gjeldende regelverkiretningslinjer fra forurensningsmyndighetene.

1.4 SanitæravIcipsvann
Utslipp av sanitæravløpsvann fra personalrom mm må godkjennes av kommunen i samsvar
med gjeldende regler for utslipp.

UTSLIPP TIL LUFT
Fårlagring og -tilberedniræ, spyling, rengjoring og torking av noter, håndtering av avfall samt
andre aktiviteter ved anlegget skal foregå på en slik måte at de ikke forer til luktulemper av
betydning for naboer mm.

STØY
Anlegget skal utformes og drives slik at det ikke oppstår urimelige stoyulemper.
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4. AVFALL OG SLAM
4.1 Produksjonsavfall
og slam
Alt avfall som oppstår ved anleguet skal leveres til godkjent mottak.
Dod fisk, slakteavfall, fårrester, sbm, fett o.l. skal håndteres slik at det ikke oppstår
forurensninusmessige ulemper.
Død fisk skal tas opp av sjoen minst hver dag i sommerhalvåret som gjelder fra 1. juni til 31.
oktober, og annenhver dag i vinterhalvåret. Ved Illty dødelighet skal hyppigheten okes.
Oppsamlet død fisk skal konserveres omgående ved ensilerinu, frysing e.l. og føres til eget
lager. Ved ensilering skal fisken kvernes.
Oppdrettsanlegget skal ha beredskap for å handtere massiv fiskedød, feks. ved
algeoppblomstring eller sykdom.
Antibiotikaholdig død fisk 011annet antibiotikaholdig avfall eller slam skal oppbevares i eget
lager. Lageret skal ha tilstrekkelig kapasitet, både til av fall ved vanlig drift og avfall ved
sykdom.
Oppsamlet organisk avfall som ikke inneholder antibiotika skal om mulig utnyttes til enten
fOrprodukter eller gjødsePlordforbedringsmiddel i tråd med gjeldende bestemmelscr.
Dumping i sjøen cr ikke tillatt.
Nedgraving og forbrenning tillates bare etter skriftlig godkjenninu fra Fylkesmannen og
Mattilsynet.
4.2 Medisin- og kjemikalierester.
Ubenyttede rester av medisintOr, antibiotika, insekticid samt andre spesielle miljofarlige
stoffer inkludert emballasje skal samles opp og lagres forsvarlig før avhenting ved
produsenten eller annen instans godkjent av myndighetene. Det samme gjelder for oppsamlet
antibiotikaholdige ffirrester og ekskrernenter.
4.3 Annet avfall
Emballasje o.l. samt alt annet avfall som ikke omfattes av pkt 4.1 og 4.2 skal overføres til
godkjent avfallsanlegg for slike avfallstyper.
4.4 Slamfjerning
Dersom det er nodvendig med slarafierning fra sjøbunnen skal dette omsokes skriftlig hos
Fylkesmannen. Søknaden skal beskrive hvordan slammet er tenkt transportert og disponert.
På grunn av smittefaren må også veterinærmyndighetene (Mattilsynet) varsles.
Oppsamlet slam skal om mulig nyttes til gjødsel/jordforbedringsmiddel
regelverk

i tråd med gjeldende
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OPPREVARING

AV MEDISINER

OG KJEMIKALIER

Medisiner, insektieider, kjemikalier mm skal lagres forsvarlig og avlåst slik at de ikke er
tilgjengelig for uvedkommende. Lagerlokalet skal uttbrmes slik at spill ved uhell e.l, kan
samles opp og ikke slippes ut. f. eks. ved hjelp av oppsamlingstanker/kanter med tilstrekkelig
volum.
KONTROLL
6.1 Internkontroll/rutiner
for vedlikehold.
Bedriften plikter å bygge opp et internkontrollsystem (jf internkontrollforskriften). Systemet
skal blant annet inneholde mål for miljø og sikkerhet, beskrivelse av organisering, rutiner og
prosedyrer, og oppdatering av systemet. Bedriften plikter å føre jevnlig tilsyn og kontroll med
feiringsutstyr, eventuelle renseanlegg mm, slik at disse alltid drives mest mulig effektivt. For å
sikre dette, skal bedriften drive rutinemessig forebyggende vedlikehold og ha et rimelig
reservelager av de mest utsatte komponenter.
6.2 Kontroll
Bedriften skal registrere og journalføre følgende data;
tiskebestand
mengde død fisk
mengde rømt fisk
fOrtype og forbruk
anvendelse av antibiotjka, insekticider, og andre kjemikalier (type og mengde).
mengder oppsamlet antibiotikaholdig slam og disponeringsmåte
avfallsmengder og disponeringsmåte
Journalen skal oppbevares på anlegget i minst 2 år og være tilgjengelig ved
kontroll/inspeksjon.
Bedriften plikter å la representanter for fylkesmannen og de etater og institusjoner som
Fylkesmannen bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.
6.3 Årsrapport
Hvert år skal det utarbeides en rapport som viser siste års produksjon, avfallsmengder og håndtering, samt forbruk av ffir, medisin mm. Årsrapporten skal inneholde en sammenligning
av faktiske og tillatte mengder/forhold. Eventuelle overskridelser må kommenteres.
Rapportering til myndighetene skal skje i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler for
slik rapportering. Fylkesmannen kan også til enhver tid be om å få tilsendt en skriftlig rapport
som dokumenterer disse forholdene.
7. RESIPIENTUNDERSØKELSE
Bedriften plikter å bekoste eller delta i de undersøkelser som Fylkesmannen finner nødvendig
for å kartlegge anleggets forurensningseffekt på resipienten, jf forurensningsloven § 51.
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Ftedriften kan også pålegges å betale en forholdsmessig del av kostnadene ved et
resipientundersøkelsesprogram for området hvor anlegget er plassert.
8. GENERELT
8.1 Egenkontroll og ansvar
Bedriften plikter, gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak, å sorge for at drj ften av
anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninaer begrenses mest mulig.
8.2 Akutte utslipp
Bedriften plikter å gjennomfore tiltak med sikte på å unngå akuue utslipp av fl eks olje og
kjemikalier o.l. Ved akutt eller fare for akutt forurensning skal brannvesenet (110) kontaktes
umiddelbart.
8.3 Nedleggelse, eierskifte, konkurs
Ved eierskifte, inklusive ny eier etter en konkurs, må det gis melding om dette til
forurensningsmyndigheten innen 4 uker. Det samme ajelder ved navneendring. Ved
nedleggelse av dri ften, feks, på grunn av en konkurs, skal det også gis melding om til
forurensningsmyndigheten, jf. forurensningslovens § 20.
Bedriften er ansvarlig ror all rydding og istandsetting av det berørte område, jf
forurensningsloven § 20. Dette inkluderer ljerning av boyefester, slam på sløbunnen mm.
etter nærmere anvisning fra Fylkesmannen.
8.4 Risikoklasse
Virksomheter som har fått tillatelse etter forurensninesloven, skal plasseres i en risikoklasse.
Ved kontroller skal det betales gebyr etter faste satser basert pa virksomhetens risikoklasse.
Det er 4 klasser (1-4), og hvor 1 har hoyest sats. Storrelsen på satsen følger av kapittel 39 i
forurensningsforskriften om Gebyr til statskassen for arbeid med til latelser og kontroll etter
forurensningsloven.
Plasseringen i risikoklasse vurderes blant annet ut i fra forurensningspotensial og resipienten
hvor virksomheten ligger. Ved senere endringer i dette vurderingsgrunnlaeet, kan
virksomheten plassercs i en annen risikoklasse.
Denne virksomheten er plassert i risikoklasse 3.

