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Varsel om saksbehandling - søknad om virksomhet
etter forurensningsloven - Smart Fish Farm
Miljødirektoratet viser til oppdatert søknad om klarering av lokalitet i
Norskehavet for Smart Fish Farm datert 7. juni 2021. Miljødirektoratet behandler
søknaden etter forurensingsloven. Ut fra forventet tidsbruk er saken foreløpig
plassert i gebyrsats 4 som tilsvarer kr 101 500. Forventet saksbehandlingstid er
12 uker. Forventet saksbehandlingstid forutsetter at vi får nødvending
informasjon i tide. Kommentarer til varsel om gebyr kan sendes oss innen fire
uker.
I henhold til forurensningsloven § 12 skal en søknad om tillatelse til forurensende virksomhet gi
de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal
settes. Vi ber om at dere sender oss følgende:
 oversikt over forventet utslipp av miljøgifter oppgitt i gram per år eller kg per år. I tabell 4
på side 8 i dokumentet Utfyllende informasjon til Miljødirektoratet mangler benevning for
estimert utslipp.
 tabell med hvilke årlige utslippsgrenser bedriften søker om. Vi minner samtidig om at
utslipp av prioriterte miljøgifter, kun vil være tillatt dersom dette framgår gjennom
uttrykkelig regulering i vilkår i en eventuell tillatelse.
 utfyllende informasjon om miljørisikoanalysen vedlagt addendum til søknaden.
o I kapittel 3.3 Underlag for analysen, oppgis at analysen er gjennomført med "best
tilgjengelige datasett egnet for denne type kvalitative og semikvantitative
miljørisikoanalyser". Det må oppgis dersom relevante miljøressurser av den grunn
ikke er inkludert i analysen. Vi viser samtidig til naturmangfoldloven § 8 om
kunnskapsgrunnlag og krav i forurensingsforskriften § 36-2 om innhold i søknad,
blant annet relatert til miljøtilstanden i området der virksomheten skal ligge, og
beskrivelse av hvordan utslippene vil påvirke miljøet.
o I kapittel 3.5 Presentasjon av resultater oppgis at rapporten kun presenterer
resultat "som har vesentlig betydning for oppdragsgivers og myndigheters vurdering
av den planlagte aktiviteten.", Hvordan det er skilt mellom det som er vurdert til
vesentlig og ikke vesentlig må beskrives.
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Analysen benytter "sannsynlighet for konsekvens" istedenfor sannsynlighet, og
"omfang av konsekvens" istedenfor konsekvens. Slik det fremstår fra rapporten
ser det ut til at konsekvens derfor benyttes to ganger, og det er uklart hvilket
konsekvens-nivå som ligger til grunn i "sannsynlighet for konsekvens". Dette må
klargjøres.
Rapporten angir ikke hvordan grensene mellom ulike nivå i risikomatrisen for
sannsynlighet og konsekvens er satt eller hva grensene er. Dette må oppgis for
alle senarioene (tilstedeværelse, operasjonelle utslipp, utilsiktede hendelser).
I tabell 5 på side 31 er det for faktor "Habitatendring" benyttet konsekvens-nivå
"nøytral". Denne kategoriens plassering i risikomatrisen, samt definisjon for dens
avgrensing mot annet nivå, må oppgis.
For tabell 6 på side 32 ber vi om at dere avklarer følgende:
 Hvordan miljøressurs "resipient" er definert/avgrenset.
 Hvorfor miljøressurs alger/krepsdyr ikke er vurdert i forhold til
operasjonelle utslipp, f.eks. næringssalter.
 Hvorfor "sedimentering" ikke inngår blant faktorer i denne analysen.
I kapittel 6.2.3 utilsiktede hendelser må det oppgis hvilke tidsaspekt som er lagt til
grunn i analysen.
Det er uklart om miljørisikoanalysen gjør en vurdering av miljøpåvirkning av
anlegget etter ett års drift, eller miljøpåvirkning på lang sikt. Dette må klargjøres.
For ordens skyld presiserer vi at for at Miljødirektoratet skal kunne vurdere om
det skal gis tillatelse til virksomheten etter vårt regelverk må vi ha informasjon om
miljøpåvirkning av virksomheten på lang sikt.
Fra avsnittet 5.3.4 Bunnfauna er det uklart hvorvidt påvirkning på bunnfauna er
inkludert i analysen utover påvirkning på sensitiv fauna. Dette må klargjøres.
Under 7.1.2. operasjonelle utslipp refereres det kun til visuell kartlegging. Det er
uklart i hvilken grad og hvordan 7.1.2 viser tilbake til 6.2.2 operasjonelle utslipp. Vi
ber om at dette klargjøres.
Det er referert til tilstandsklasser i henhold til vanndirektivet i analysen. Vi minner
om at den omsøkte lokaliteten er utenfor vannforskriftens geografiske
virkeområdet, og at grenser mellom tilstandsklasser i materiale utarbeidet etter
vannforskriften, ikke nødvendigvis er overførbare til den omsøkte lokaliteten.

Dersom Salmar Ocean ønsker et kort møte om vår tilbakemelding har vi mulighet for det i uke
27, eventuelt over sommeren.
Orientering om forhåndsvarsling av søknad
Søknaden høres av Fiskeridirektoratet.
Varsel om gebyr
Bedriften skal betale gebyr for vår behandling av søknaden jf. forurensningsforskriften § 39-3. Ut
fra opplysningene som er gitt i søknaden, har vi foreløpig plassert saken i gebyrsats 4, jf.
forurensningsforskriften § 39–4, som tilsvarer kr 101 500. Grunnlaget for valg av gebyrsats er
forventet ressursbruk i Miljødirektoratet i forbindelse med behandling av søknaden. Vi gjør
oppmerksom på at vi kan endre gebyrsats dersom saksbehandlingen medfører en annen
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ressursbruk enn forventet. Vi fatter endelig vedtak om gebyrsats og ettersender faktura når
saken er ferdigbehandlet.
Kommentarer til varsel om gebyr kan sendes oss innen fire uker.
Forventet saksbehandlingstid
Forventet saksbehandlingstid for søknaden er 12 uker fra vi har mottatt tilstrekkelig informasjon
til å kunne behandle søknaden. Juli måned er ikke inkludert når forventet saksbehandlingstid er
satt. I brevet fra Fiskeridirektoratet ber direktoratet om at søknaden behandles innen 6.
september 2021. Miljødirektoratet presiserer at vår saksbehandling av søknaden ikke er bundet
av datoen Fiskeridirektoratet har satt. Miljødirektoratet er ikke juridisk forpliktet til å behandle
søknaden innen en gitt tidsfrist, men skal jamfør forvaltningsloven § 11 a. forberede og avgjøre
saken uten ugrunnet opphold. Vår saksbehandlingstid regnes fra mottak av komplett søknad.
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