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Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven - orientering 
om saksbehandling, innkreving av gebyr og forhåndsvarsling  
 
Vi viser til søknad datert 12. september 2017 om utslippstillatelse for Cermaq Norway AS, 
nyetablering av fiskefiletanlegg på Storskjæret i Steigen kommune, med redegjørelse for 
BREF Food, Milk and Drink Industries, jf. IED-direktivet 2010/75/EU. Fylkesmannen finner at 
opplysningene i søknaden er tilstrekkelig til at søknaden kan behandles. 
 
Varsel om saksbehandlingsgebyr 
Cermaq Norway AS skal betale gebyr for Fylkesmannen i Nordland sin behandling av 
søknaden i henhold til forurensningsforskriften1. Forskriften er endret med virkning fra 
01.01.2017 og det vil i dette tilfellet bli krevd inn gebyr etter § 39-4 (Gebyr for arbeid med 
fastsettelse av nye og endring av tillatelser). Plassering i gebyrsats er avhengig av 
ressursforbruk knyttet til saksbehandlingen. I denne saken vil gebyret være plassert i sats 5 
eller 4, tilsvarende kr 36.200,- eller kr 70.100,-. Endelig sats vil bli fastsatt i vårt vedtak i 
saken.  
 
Eventuelle kommentarer til varsel om fastsettelse av gebyrsats må sendes til Fylkesmannen 
innen to uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16. 
 
Forhåndsvarsling 
I følge forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter 
forurensningsloven skal det sørges for at allmennheten gjennom forhåndsvarsling gis 
anledning til å uttale seg. Varsel til allmennheten skal kunngjøres på måter som er egnet til å 
gjøre allmennheten oppmerksom på saken. 
 
Utgiftene til slik kunngjøring betales av søker eller innehaver av tillatelse. Vi ber derfor om at 
Cermaq Norway AS sørger at følgende kunngjøring offentliggjøres i minst én avis som er 
alminnelig lest på stedet: 
 
 
 
 
 

 
1 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1.6.2004, kapittel 39 om 
gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven 
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SØKNAD FRA CERMAQ NORWAY AS OM UTSLIPPSTILLATELSE ETTER 
FORURENSNINGSLOVEN § 11 FOR ETABLERING AV LAKSESLAKTERI PÅ 
STORSKJÆRET I STEIGEN  
 
Cermaq Norway AS har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse for lakseslakteri på 
Storskjæret, Steigen kommune. Det søkes om tillatelse til mottak, slakting, filetering og 
pakking av inntil 80.000 tonn fersk laks per år. Det opplyses i søknaden at prosessvann fra 
slakteriet vil inneholde blod og fragmenter av fiskekjøtt, fett og rengjøringsmidler. 
Prosessvannet skal renses i en tre-stegs prosess ved filtrering, fettutskillelse og til sist 
desinfeksjon med klor før avløpsvannet slippes ut til hav på 50 m dyp, ca.1000 meter øst-
nordøst for anlegget i Skjettenfjorden. 
 
Før vedtak treffes, gis berørte parter anledning til å uttale seg. 
 
Søknaden er lagt til offentlig gjennomsyn hos Steigen kommune og på Fylkesmannens 
nettside: www.fmno.no. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen 
på tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no 
eller per post: Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø fire uker fra kunngjøringsdato. 
 
Kunngjøringen rykkes inn en gang, på rimeligste måte. Fylkesmannens logo (løve) skal 
benyttes i annonsen. 
 
Vi ber om at kopi av annonser i de aktuelle avisene oversendes Fylkesmannen som 
dokumentasjon på kunngjøringen. Søknaden vil ikke bli endelig behandlet før 
denne dokumentasjon er mottatt. 
 
Med hilsen 
 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)  
seksjonsleder Trine Moland 
 seniorrådgiver 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

Kopi til: 
Steigen kommune Rådhuset 8281 Leinesfjord 

 
 
 
 


