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Endret utslippstillatelse etter klagesaksavgjørelse fra Miljødirektoratet lokalitet Midt Femris i Gildeskål kommune
Fylkesmannen i Nordland viser til Miljødirektoratets klagesaksavgjørelse datert 15.4.2020, der vårt
vedtak datert 12.2.2019 ble endret.
Vedlagt følger utslippstillatelse for akvakulturlokalitet Midt Femris med Miljødirektoratets endringer,
som vist i Miljødirektoratets vedtakstekst under. Øvrige vilkår er videreført uendret.

Miljødirektoratets vedtak

«Miljødirektoratet gir klager medhold og vedtar følgende endringer i dagens tillatelse:
Tillatelsens pkt. 1: "Tillatelsens ramme" endres til:
"Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø med
en maksimalt tillatt stående biomasse (MTB) på 4420 tonn. Tillatelsen gjelder lokaliteten Midt
Femris med tilhørende landbase og eventuelt flytende fôrflåte, med en arealmessig avgrensning i
tråd med søknad av 29.01.2018 (midtpunkt: 67º02,216N 13º58,066Ø)".
Tillatelsens pkt. 3.1.1: "Organisk belastning": Tredje avsnitt endres til:
"Dersom overvåking i henhold til NS 9410:2016 (jf. tillatelsens pkt. 12.1) viser at tilstanden for
bløtbunnsfauna i ytterkant av overgangssonen (prøvestasjon C2) er dårligere enn "god" eller at
tilstanden inne i overgangssonen (prøvestasjon C3-Cn) er dårligere enn "moderat", skal bedriften
gjennomføre tilleggsundersøkelser og eventuelle tiltak etter nærmere avklaring med Fylkesmannen.
Dersom Fylkesmannen vurderer at tiltakene ikke er tilstrekkelige, kan Fylkesmannen endre
tillatelsen eller kalle den tilbake."
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Tillatelsens pkt. 12.1 "Krav til undersøkelse av organisk belastning"
Siste avsnitt tas ut.»
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