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SALMAR NORD AS 951661198 - SVIKTENDE RUTINER FOR INNSENDINGER 

AV MILJØUNDERSØKELSER - FORHÅNDSVARSEL   

 

I forbindelse med SalMar Nord sin søknad om endret driftsplan den 8. august i år ble 

det vist til tilstandskriteriene gitt i et tidligere vedtak fra Fiskeridirektoratet nå var 

blitt oppfylt for lokaliteten 15516 Mårøyfjord.  

 

Den videre saksbehandlingen viste at det de seks siste miljøundersøkelsene på 

Mårøyfjord ikke var sendt til Fiskeridirektoratet. I Akvakulturdriftsforskriften § 35 

siste ledd står det at det etter endt undersøkelse skal rapporteres til 

Fiskeridirektoratets regionkontor. I brev fra Fiskeridirektøren av 12.04.12 adressert til 

innehaver av matfisklokaliteter i sjø blir det opplyst at fra 1. mai 2012 skal all 

rapportering av B-undersøkelser skje gjennom Altinn. Fristen for rapportering er i 

skrivet satt til senest en måned etter dato for feltundersøkelsen (se vedlagte brev). 

 

Gjennom rapportering til Altinn vil undersøkelsen på en effektiv måte være 

tilgjengelig for flere forvaltningsetater som trenger å legge trendundersøkelsen til 

grunn i vurderinger knyttet opp mot sine respektive fagområder. 

 

Vi har tidligere påpekt at SalMar Nord ikke har gode nok rutiner for å sende inn 

miljøundersøkelser, som ved inspeksjonen på 29756 Indre Bringenes jf. vårt brev av 

08.05.15 og 23.03.12. 

 

Forhåndsvarsel 

På bakgrunn av overnevnte vurder vi å pålegge SalMar Nord å redegjøre for rutinene 

for innsendelse av miljøundersøkelser, herunder ansvarsforhold og 

avvikshåndtering. 

 

I samsvar med krav i forvaltningsloven § 16 om at forhåndsvarsel skal gis før vedtak 

fattes, varsles De med dette om at det vil blir vurdert å gi pålegg med frist for å rette 

det ulovlige forholdet, jf. Akvakulturloven § 27. 
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De gis en frist på 14 dager til å uttale Dem om forholdet. Fristen regnes fra dette 

forhåndsvarselet ble utlevert jf. Forvaltningsloven § 16. Dersom vi ikke mottar nye  

opplysninger av betydning for saken, vil det bli fattet vedtak ut fra de opplysningene 

som foreligger. 

 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 18 har De rett til å gjøre Dem kjent med sakens 

dokumenter og opplysninger, med de unntak som følger av forvaltningsloven § 19. 

Dersom De ønsker å benytte Dem av dette, kan De kontakte Fiskeridirektoratet 

region Nord. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ernst Bolle 

fungerende seksjonssjef 

 

 

Baard Baik 

seniorrådgiver 

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 
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Mottakerliste:       

Salmar Nord AS Sjøgata 39 9300 FINNSNES 

 

 

Kopi til:    

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Troms Miljøvernavdelingen 9291 TROMSØ 

Mattilsynet Region Nord Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 

Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ 

 

 

 

Vedlegg  

Miljoundersokelser-brev-til-oppdretter 
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