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Tillatelse etter forurensningsloven til oppdrettsanlegg for laks, ørret og
regnbueørret på lokaliteten Skommesvik i Kvæfjord - Nordlaks Oppdrett AS
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Vi viser til soknad fra Nordlaks Oppdrett AS, datert 7. mars 2014, oversendt fra Troms
fylkeskommune 23. april 2014 til forelopiu vurdering for behandling etter forurensningsloven,
og brev datert 29. september 2014 med resultatet av den kommunale behandlingen i Kvæljord
kommune. Vi ujor opprnerksom på at for arbeidet med denne utslippstillatelsen skal soker
betale et saksbehandlingsgebyr (se nedenfor).
1medhold av lov om vern mot forurensninger ou om av fall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 og §
16 gir Fylkesmannen i Troms herved Nordlaks Oppdrell iS tillatelse til utslipp til luft og
vann fra et oppdrettsanlega for matfisk av laks, orret og regnbueorret pa folgende lokalitet i
Kva:fjord kommune:
Lokalitet
Skommesvik

NIT13
(tonn)
4

395

ITT•-koordinater

Samlokalisering

(midipunkt anleeg)
ITRIT 89 LTM sene 33
7623087

N —542129 0

TKN007. TS000I. NI-1000
11:0029.1-Kly009.
oiz NLNO04

Tillatelsen ujelder pa de spesielle og generelle vilkar som foluer edlagt.
Den tidliuere utslippstillatelsen faller med dette bort.
TILLATELSENS

RAMME

Tillatelsen kan tas i bruk fra det tidspunkt anlegget har fått akvakulturtillatelse fra •Froms
fylkeskommune. Dersom anleguet ikke har etablert seg, utvidet eller flyttet innen 2 ar. ma det

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Miljøvernavdelingen

postmottak@fmtr no
www.fylkesmannen
no/troms

Side 2 av 9

i henhold til forurensningslovens
søknad er nødvendig.

§ 20 gis melding til Fylkesmannen som avgjør om en ny

Tillatelsen gjelder for produksjon av laks, orret og regnbueorret i merdanlegg i sjo. Maksimalt
tillatt biomasse for lokaliteten er oppgitt i tabellen ovenfbr.
Tillatelsen omfatter i tillegg eventuelle utslipp fra produksjonsutstyr og sanitæravløp knyttet til
anleggets oppdrettsvirksomhet, med unntak av forhold nevnt i vilkårene for utslippstillatelsen.
Tillatelsen gjelder ikke for slakting og sløying av fisk og impregnerinu av noter.
FRISTER
Tiltak
l nternkontrol I
Plan Ibr disponering av
avfall fra virksomheten.
Årsrapport ang. produksjon,
avfall, fOrforbruk mm.

Frister
Ved oppstart
Ved oppstart

Punkt i vilkårene
6.1
4.1

Rapporteres i tråd med gjeldende
regelverk

6.3

BEGRUNNELSE
Søknaden gjelder utvidelse av anlegg for matfiskproduksjon av laks, orret og regnbueorret i
sjøanlegg hos Nordlaks Oppdrett AS ved Skommesyjk, 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 Kvætjord kommune. Kommunen har i sin vurdering lagt til
grunn at lokaliteten Foroy avvikles. De viser også til at anIegget er plassert innenfor godkjente
arealer i kommuneplanen. Kommunen har imidlertid vedtatt at den ikke ønsker utvidelse på
lokaliteten Skommesvik da den mener at fordelene som følge av utvidelsen ikke er større enn
de miljamessige ulempene som virksomheten medføren Kommunen har ikke redegjort
nærmere hvilke forhold som har vært avgjørende for utfallet, og hvilke miljomessige ulemper
den har lagt vekt på.
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 fiere tillatelser, ikke betyr at hver av
konsesjonene har samme MTB på lokaliteten.
Kunnska s xrunnlaGet o forholdet til naturman ,foldloven
vannforskriften
Ved all utøving av offentlig myndighet som gjelder natur, jf naturmangfoldlovens § 7, skal
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til gruna. Det cr viktig å avklare eksisterende
kunnskap før vurderingene gjøres. Tiltaket skal også vurderes om mot vannforskriftens mål om
minst god okologisk og kjemisk tilstand i vannforekomsten (ff. § 4 ifirskrift om rammer fOr
varmtbrvahningen (valmfbrskrtl. ien1)).
Vedlagt søknaden er en rapport (APN-rapport 6321-12) som beskriver resultatene av en Bundersøkelse fra september 2013. På tidspunktet for undersøkelsen haddc lokaliteten i følge
' Vann forskri ften: http://www.

ovdata.n

i-wi ftildles?doc -isf/Srsf-20.06.1215-1446.1itni
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rapporten vært brakklagt i om lag 10 måneder. På bakgrunn av undersøkelsenc er havbunnen
under anlegget gitt miljotilstand 1. Det er imidlertid påvist sverting av sedimentene på 3 av
prøvestasjonene, og videre er det funn av forurensningstolerant mangebørstemark Capitella
capitata på alle stasjonene, Dene indikerer at det har vært en organisk belastning på bunnen
under lokaliteten, men at brakkleggingen har til en viss grad har restituert lokaliteten.
april 2014 ble det gjennomført en Mvidet resipientundersokelse i ljordsystemet i form av en
C-undersøkelsc. Undersøkelse var den femte i rekken av undersøkeiser som startet i 2005, og
som alle er finansiert av Nordlaks Oppdrett AS. Ilovedformålet med undersokelsene har vært
å overvåke hvilken påvirkning organisk tilførsler har på dypvannet i Gullesfiorden og
dyresamfunnene der. Vi mener derfor at kunnskapsgrunnlaget for miljotilstanden i
Gullesfjorden er godt (jf. naturmangfoldloven § 8). Det er etablert tre faste dypstasjoner i
fiorden. I tillegg tas det prover ved de ulike oppdrettslokalitetene. Provetakingen på
hydrografi inkludert oksygenprøver, viste at bunnvannet på de tre dypstasjonene lå på mellom
72-82 % med laveste verdier ved den ytterste dypstasjonen ved lokaliteten Haug. Når det
ajelder 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 ovrige stasjonene (nær- 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 Bogelv, men de to andre viste at bunndyrsamfunnene hadde rik tilgan2 på
organisk materiale, ogkunne sies å være i en slags stimuleringsfase.
Når det gjelder de tre dypstasjonene er det mulig å se en viss sammenheng mellom de
kvantitative bunndyranalysene og innholdet av TOC i sedimentene. Alle indeksene for
diversitet viser god tilstand for dyp 3. Når det gjelder de to andre dypstasjonene, cr 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 TOC-verdiene selv om
forskjellen mellom dyp 2 og 3 ikke var så stor. For dyp 1 og 2 viste bunndyranalysene et
relativt høyt innslag av forurensningstolerante manaebørstemarker, feks. Heteromastus
Det opplyses i rapporten at dypstasjonene, og spesielt dyp 1 og 2, har en viss grad
av faunaffirstyrrelse.
Nordlaks Oppdrett AS ønsker å legge ned lokaliteten Forøya, som er den innerste av
virksomhetens lokaliteter i Gullesfiorden, og flytte produksjonen herfra og til lokaliteter
lenger ut. Således vises det til at den totale oppdrettsbiomassen i fjorden ikke øker selv om det
gis tillatelse til utvidelse av Skommesvik ou Holandselv.
De omsøkte økningene ved Skommesvik og Ifolandselv vil endre utslippsbildet noe, og
sannsynligvis Ii4retil økt belastning i dypområdene lenger ut. Dette gjelder spesielt dypområdet
som overvåkes gjennom dypstasjon 2. I Vann-nett er denne vannforekomsten satt til
mifiøtilstand God med middels grad av påvirknina. Miljomålet i vannforskriften er at
vannforekomstene ikke skal ha darligere enn God miljøtilstand. Rekken av miljoundersøkelser
synes å indikere en utvikling mot at miljotilstanden kan endres til Moderat med mindre at det
iverksettes tiltak (11:resultatene av okologisk tilstandsklasse basert på diversitetsindeksene fOr
blolbunnsalufUnn).
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Fylkesmannen mener derfor at det kan synes som det nærmer seg et vippepunkt (tak) for total
akseptabel oppdrettsbiornasse i (iullesljorden sett under ett, og at det derfor ikke bør tillates
økninger i biomassen i fjorden slik situasjonen er i dag jF. uml § 10 om samlet belastning).
De omsøkte økningene på Skommesvik og Holandselv forer som sagt ikke til en økning i den
totale biornassen i Ijorden, 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 formålstjenlig
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
miljøundersøkelser av resipienten (f.eks. C-undersokelser).
Naturbase og Artskart (Artsdatabanken) viser ingen spesielle registreringer i nærområdet
(f. eks. prioriterte naturtyper og rødlistearter) som potensielt kunne bli påvirket av utslippet
fra oppdrettsanlegget.
Naturmangfoldloven (nml) § 12 setter krav om bruk av miljoforsvarlige teknikker og
driftsmetoder. Så vidt vi kan se synes 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 skjønnsmessig
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 (jti 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 fiordsystemet har nådd et nivå som ikke bør økes. Effektene av
omstruktureringen av bruken av lokalitetene i fjorden med mer effektivt brakkleggingsregime,
vil vise om oppdrettsaktiviteten kan holdes på dagens nivå, og slik at miljestilstanden i
vannforekomsten ikke blir dårlige enn God, og i tråd med vannforskriftens
Opptblgende miljøundersøkelser vil imidlertid gi ner eksakt og dokumentert kunnskap
omkring dette.
ENDRINGER OG OMGJØRING AV TILLATELSEN
I medhold av forurensningslovens § 18 kan Fylkesmannen oppheve eller endre påleggene som
er gitt i denne tillatelsen eller gi nye pålegg. Fylkesmannen kan også kalle tilbake tillatelsen
dersom forutsetningene 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 vilkår, kommer forurensningslovens kap. 10 til
anvendelse dersom forholdet ikke går inn under noen strengere straffebestemmelser.
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ERSTATN1NGSANSVAR, KLAGEADGANG MV.
'fillatelsen til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler jf.
tbrurensningslovens § 10, annet ledd.
Tillatelsen kan paklages til Miljodirektoratet av sakens parter, eller andre med rettslig
klageinteresse, innen 3 uker fra det tidspunktet underretning om avgjorelsen er kommet fram
til vedkommende part. En eventuell klage skal angi det vedtaket som det klages over, og
andre opplysninger av betydning for saken bør 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, heslutte at vedtaket ikke skal
iverksettes for klagefristen er ute eller klagen er avgjort (jf. forvaltningslovens § 42).
Avgjorelsen av sporsmalet om iverksettelse kan ikke påklages (jf. forvaltningslovens § 2
bokstav b, jf. § 28)."
Oppstart av anlegget tbr en eventuell klage er avgjort skjer på eget ansvar.

Saksbehandlingsgebyr
Vi viser til forskri ft om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 om
gebyrer til statskassen for Fylkesmannen i Troms sitt arbeid med tillatelser mv. (se forskriften
på lenke http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601
-0931-103. html).
For arbeidet med denne tillatelsen skal det betalcs et gebyr etter sats 4 (laveste sats) som for
tiden utujor kr. 20 600,-. jf forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-4. Satsene er justert 1.
januar 2014. Faktura med innbetalinasblankett ettersendes. Gebyret forfaller til betaling 30
dager etter fakturadato.
Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Miljodirektoratet innen 3 uker etter at dette brev er
mottatt.jtl forurensningsfbrskriftens § 41-5. Eventuell klage bor begrunnes ou skal sendes
Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales
samsvar med ovenstående. Hvis Miljodirektoratet imotekommer klagen, vil det overskytende
belop bli refundert.
Med hilsen

Evy Jorgensen
miljoverndirektor
Per Kr. Krogstad
lhgansvarlig Forurensning
Dokumentet er elektronisk godkjent 0,g har ikke handskrevne signantrer.
Vedleug: Vilkar til tillatelse
Ko i med vedleu
Nordlaks Oppdrett AS, postboks 224, 8455 Stokmarknes
Mattilsynet, distriktskontoret for Sor Troms, felles postmottak, postboks 383. 2381 Brumunddal
Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes
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VEDLEGG TIL TILLATELSE
for Nordlaks Oppdrett AS, Kvæfiord kommune
Snr. 2007/279 - 212.
Dato: 25. november 2014 .
TILLATELSENS

VILKÅR

UTSLIPP TIL VANN
1.1 Får
Ved fåring av lisken skal tap og spill av får reduseres mest mulig. Det tillates bruk av våtfor
for en produksjon begrenset til 50 tonn. Ved storre produksjon skal det benyttes tørrfôr eller
mykfér. Oppmalt våtfår skal tilsettes tilstrekkelig binderniddel for å unngå forspill og
forurensning.
Definisjoner:
Vatfôr: Hel fisk, slo eller oppmalt fisk/avfall tilsatt bindemiddel. Konsistensen av
oppmalt våttår er deigaktig. Tørrstoffinnhold < 40 %
Mykiår/pellets: Oppmalt fisk/fiskeavfilll, tilsatt så mye bindemiddel at den kan fåres
ut som pellets uten å gå i oppløsning. 'førrstoffinnhold > 50 %
Tørrfår: Torrstoffinnhold > 90 %
1.2 Eårkjokken
Fettholdig avløpsvann fra fårkjøkken skal passere fettavskiller før utslipp. Fettavskilleren skal
utformes, dimensjoneres og drives i samsvar anbeffilinger eitt i rapport 65 (Norvar 1996):
Forslag til veileder for fettavskiller
Utslippsledning skal føres ut i sjøen slik at
munningen ligger på minst 20 m dyp og minst 20 m fra strandkanten (ved middelvannstand).
Ledningen må forankres slik at den ikke tlyter opp eller forandrer leie. Plassering av
ledningen må foregå og avmerkes i samråd med Kystverket.
1.3 Medisiner/kjemikalier
Anvendelse oe utslipp av medisiner, insektieider, desinfeksjonsmidler mm skal skje i samsvar
med gjeldende regelverklretningslinjer fra forurensningsmyndighetene.
1.4 Sanitæravlopsvann
Utslipp av sanitæravlopsvann fra personalrom mm må godkjennes av kommunen i samsvar
med gjeldende regler for utslipp.
UTSLIPP TIL LUFT
Fårlagring og -tilberedning, spyling, rengjøring og tørking av noter, handtering av avfall samt
andre aktiviteter ved anlegget skal foregå på en slik måte at de ikke fører til luktulemper av
betydnine for naboer mm.
STØY
Anlegget skal utformes og drives slik at det ikke oppstår urimelige stoyulemper.
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4. AVFALL OG SLAM
og slam
4.1 Produksjonsavfall
Alt avffill som oppstår ved anlegget skal leveres til godkjent mottak.
Død fisk, slakteavfall, føtTester, slam, fett o.l. skal håndteres slik at det ikke oppstår
forurensningsmessige ulemper.
Død fisk skal tas opp av sjøen minst hver dag i sommerhalvåret som gjelder fra I. juni til 31.
oktober, og annenhver dag i vinterhalvåret. Ved hoy dodelighet skal hyppigheten økes.
Oppsamlet død fisk skal konserveres omgående ved ensilering, frysing e.l. og føres til eget
lager. Ved ensilering skal fisken kvernes.
Oppdrettsanlegget skal ha beredskap for å håndtere massiv fiskedød, feks. ved
algeoppblomstring eller sykdom.
Antibiotikaholdig død fisk og annet antibiotikaholdig avfall eller slam skal oppbevares i eget
lager. Lageret skal ha tilstrekkelig kapasitet, både til av fall ved vanlig dri ft og avfall ved
sykdom.
Oppsamlet organisk avfall som ikke inneholder antibiotika skal om mulig utnyttes til enten
fôrprodukter eller gjødsel/jordforbedringsmiddel i tråd med gjeldende bestemmelser.
Dumping i sjøen er ikke tillatt.
Nedgraving og forbrenning tillates bare etter skriftlig godkjenning fra Fylkesmannen og
Mattilsynet.
4.2 Mcdisin- og kjemikalierester.
Ubenyttede rester av medisinfør, antibiotika, insekticid samt andre spesielle miljofarlige
stoffer inkludert emballasje skal samles opp og lagres forsvarlig for avhenting ved
produsenten eller annen instans godkjent av myndighetene. Det samme gjelder for oppsamlet
antibiotikaholdige førrester og ekskrementer.
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 nødvendig med slamtjerning fra sjobunnen skal dette omsøkes skrifilig 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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OPPBEVARING AV MEDISINER OG KJEMIKALIER
Medisiner, insektieider, kjennikalier mm skal lagres forsvarlig og avlåst slik at de ikke er
tilgjengelig for uvedkommende. Lagerlokalet skal utformes 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
f internkontrollfbrskriften). 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
fåringsutstyr, 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 joumalføre følgende data;
fiskebestand
mengde død fisk
mengde rømt fisk
fôrtype og forbruk
anvendelse av antibiotika, 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 fOr, medisin mm. Årsrapporten skal inneholde en sammenligning
av faktiske og tillatte mengder/lbrhold. 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 skrifilig rapport
som dokumenterer disse forholdene.

7. RESIPIENTUNDERSOKELSE
Bedri ften plik ter å bekoste eller delta i de undersøkelser som Fylkesmannen finner nødvendig
får å kartlegge anleggets forurensningseffekt på resipienten, jf forurensningsloven § 51.

Side 9 av 9

Bedriften kan også pålegges å betale en forholdsmessig del av kostnadene ved et
resipientundersokelsesprogram for området hvor anlegget er plassert.
8. GENERELT
8.1 Egenkontroll og ansvar
Bedri ften plikter, gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak, å sørge for at driften av
anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger begrenses mest
8.2 Akutte utslipp
Bedriften plikter å gjennomføre tiltak med sikte på å unngå akutte 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 gjelder ved navneendring. Ved
nedieggelse av driften, feks. på grunn av en konkurs, skal det ogsa gis melding om til
forurensningsmyndigheten, jf. forurensningslovens § 20.
Bedriften er ansvarlig Ihr all rydding og istandsetting av det berørte område, jf
forurensningsloven § 20. Dette inkluderer tjerning av bøyefester, slam på sjøbunnen mm.
etter nærmere anvisning fra Fylkesmannen.
8.4 Risikoklasse
Virksomheter som har fått tillatelse etter forurensningsloven, skal plasseres i en risikoklasse.
Ved kontroller skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse.
Det er 4 klasser (1-4), og hvor 1 har hoyest sats. Størrelsen på satsen følger av kapittel 39 i
forurensningslbrskriften om Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter
forurensningsloven.
Plasseringen i risikoklasse vurderes blant annet ut i fra forurensningspotensial og res menten
hvor virksomheten ligger. Ved senere endringer i dette vorderingsgrunnlaget, kan
virksomheten plasseres i en annen risikoklasse.
Denne ‘irksomheten er plassert i risikoklasse 3.

