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Lokalitet Svartfjell - søknad om permanent tillatelse 4.700 tonn  

Cermaq Norway AS («Cermaq») eier og driver lokaliteten Svartfjell i Steigen kommune. 
Lokaliteten har i dag en midlertidig tillatelse på 5.500 tonn biomasse gjeldende fram til 
31.12.2021. Etter denne datoen er maksimal biomasse 3.600 tonn (underliggende 
permanent tillatelse). Det søkes nå om ny permanent tillatelse på 4.700 tonn biomasse. I 
dette følgebrevet utdypes enkelte sentrale forhold knyttet til søknaden. 
 

Historikk – drift på lokaliteten 

Svartfjell har vært i drift siden 1997, i en driftsform med utsett annet hvert år og 2-4 
måneders brakklegging mellom hver generasjon. Siste utsett ble gjort i november/desember 
2020. Driftshistorikken er vist i figur 1 nedenfor1. Siden 2016 har lokaliteten hatt en 
midlertidig tillatelse på 5.460/5.500 tonn, som sist ble forlenget fram til 31.12.2021.  
 

 
Figur 1 Biomasse på lokalitet Svartfjell 2005 – 2020 

 
 

 
1 Hullet i grafikken for forrige generasjon skyldes «algeferien» da biomassen på Svartfjell ble midlertidig flyttet 
til Flehammer i halvannen måned sommeren 2019 i forbindelse med algeoppblomstringen i Nordland/Troms. 
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Miljøundersøkelser – oppfølging av krav i utslippstillatelse  

Miljøundersøkelser på lokaliteten er gjennomført i samsvar med gjeldende standard.  
B-undersøkelse på høyeste belastning for forrige generasjon ble tatt medio april 2020, og 
gav resultat tilstand 2. Oppfølgende undersøkelse før utsett ble tatt i november 2020, med 
resultat tilstand 1. Kombinert C/ASC-undersøkelse ble tatt på høyeste belastning medio april 
2020. Både de to B-rapportene og C-/ASC-rapporten er innsendt tidligere, men ligger ved 
søknaden som dokumentasjon. 

I den midlertidige utslippstillatelsen datert 18.12.2019 var det i punkt 2.6.2 satt krav om 
innsending av skriftlige rutiner knyttet til overholdelse av støygrenser. Denne 
dokumentasjonen ble sendt inn per epost til elektronisk postmottak hos Statsforvalteren i 
Nordland 30.3.2020, med kopi til saksbehandler Maria Seivåg. Oppfølgingsspørsmål ble 
avklart mellom Seivåg og Silje Ramsvatn i Cermaq.  

Våren 2020 ble Cermaq pålagt å gjennomføre strandsone-/makroalgeundersøkelse i 
tilknytning til anlegget. Rapport fra undersøkelsen innsendt 20.10.2020. 

Etter Cermaqs vurdering tilfredsstiller de gjennomførte undersøkelsene alle krav i gjeldende 
regelverk og standarder, samt særskilte vilkår og pålegg fra Statsforvalteren i Nordland.  
 

Permanent tillatelse 4.700 tonn biomasse 

De midlertidige utslippstillatelsene siden 2016 har hatt en begrensning på 5.460/5.500 tonn. 
B-undersøkelsen på høyeste belastning i gav totalt sett tilstand 2 God, selv om det var 
belastning på noen av prøvestasjonene. Den oppfølgende undersøkelsen før utsett viste at 
lokaliteten hadde restituert seg godt etter 2,5 måneders brakklegging, men at det fortsatt 
var noe belastning i den grunnere delen av anlegget.  

På bakgrunn av resultatene fra miljøundersøkelsene velger Cermaq ut fra et forsiktighets-
prinsipp å søke om et redusert volum i forhold til de midlertidige tillatelsene som har vært 
gjeldende siden 2016, med en reduksjon fra 5.500 tonn til 4.700 tonn. Vi vil følge den videre 
utviklingen på lokaliteten tett, og vurdere om det er fornuftig å flytte anlegget ut på dypere 
vann når sertifiseringen av dagens anleggsfortøyning utløper. 
 

  



 
 
 

Ved spørsmål knyttet til søknaden bes om at det tas kontakt på mobil 970 99 265 eller  
epost knut@steigenlive.com . 

 

På vegne av Cermaq Norway AS, 

 

Knut Andersen 
Ekstern rådgiver 
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