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Offentlig ettersyn av søknad om mudring og utfylling i sjø ved Breivika - 
Bodø 

Fylkesmannen viser til Salten Smolt AS sin søknad om mudring og utfylling ved Breivika i Bodø 
kommune i forbindelse med utvidelse av industriområdet. Søknaden ble registrert hos oss 9.7.2019.  
 

Offentlig ettersyn  
Allmennheten skal gis anledning til å uttale seg om saker som kan ha vesentlig betydning for en 
ubestemt krets av personer, før tillatelse eventuelt gis1. Utgiftene til slik kunngjøring betales av 
søker. Vi ber derfor om at Salten Smolt AS sørger for at vedlagte annonsetekst offentliggjøres i minst 
én avis som er alminnelig lest på stedet. 
 
Fylkesmannens logo (Norges riksvåpen sammen med navnet på embetet) skal benyttes i 
annonseteksten. Avisene skal ha denne. Tiltakshaver må dokumentere annonseringen ovenfor 
Fylkesmannen med kopi fra avisen e.l. før søknaden vil bli endelig behandlet.  
 
Fylkesmannen i Nordland vil kunngjøre søknaden på sine nettsider og vi ber Bodø kommune gjøre 
søknaden tilgjengelig på sitt nettsted og/eller servicetorg. Søknaden er også sendt på høring til 
sektormyndighetene.  
 
Etter at saken er hørt behandler Fylkesmannen søknaden etter lov om vern mot forurensninger og 
om avfall (forurensningsloven), og konsekvenser av tiltaket vil vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 og vannforskriften. Det vil også være klageadgang i saken jf. lov om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI. 
 
Tiltaksområdet ligger innenfor reguleringsplan for Salten Smolt. Fylkesmannen anser tiltaket for å 
være i tråd med planen.  
 

 
1 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1.6.2004, kapittel 36 om behandling av 
tillatelser etter forurensningsloven. 



  Side: 2/3 

 
 
Annonsetekst 
 
Kunngjøring av søknad fra Salten Smolt AS om mudring og utfylling i sjø ved Breivika, Bodø. 
 
Salten Smolt AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utvidelse av 
bedriftens område ved Breivika i Bodø kommune. Prosjektet planlegges utført fra november 2019 og 
innen 1.2.2020. Det søkes om tillatelse til å mudre 125 m3 i sjø over et område på 250 m2. I tillegg 
søkes det om å fylle ut ca. 10.000 m3 masser over et område på ca. 1400 m2. Vanndybden på stedet 
er 0-7,5 meter.  
 
Det har blitt utført prøvetaking av overflatesediment (0-10 cm) fra 3 stasjoner i det planlagte 
utfyllingsområdet, i tillegg til en prøve fra en referansestasjon like utenfor tiltaksområdet.  
Analyseresultatene viser at miljøtilstanden i prøvetatt sediment tilsvarer tilstandsklasse II (god 
miljøtilstand) for alle stoffer innenfor tiltaksområdet, mens tjærestoffene (PAH) antracen og pyren i 
referansestasjonen utenfor utfyllingsområdet tilsvarer tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand). 
 
Fylkesmannen har gått gjennom kunnskapsbasene Artsdatabanken, Naturbase, Fiskeridirektoratets 
kartbase og Lakseregisteret. Det er registrert truede fuglearter (alke og sjøorre) nær tiltaksområdet. 
Tiltaket grenser også til et hekkeområde for vipe (sterkt truet), storspove (sårbar), fiskemåke (nær 
truet) og rødstilk. Det er registrert et lokalt viktig ålegressområde ca. 600 m øst for tiltaksområdet.  
Elvemusling (sårbar) er funnet i Mølnelva med utløp øst for tiltaksområdet. Hele Skjærstadfjorden, 
inkludert tiltaksområdet er oppgitt som lokalt viktig gyteområde for torsk. 
 
Søknaden legges til offentlig gjennomsyn hos Bodø kommune og på Fylkesmannens nettside: 
www.fmno.no. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland,  
tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no 
innen 24. oktober 2019. 
 
 
Varsel om saksbehandlingsgebyr 
Salten Smolt AS skal betale gebyr for Fylkesmannen i Nordland sin behandling av søknaden i 
henhold til forurensningsforskriften2. Det vil 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 6, tilsvarende kr 
65.600,- eller kr 32.800,-. Endelig sats vil bli fastsatt i vårt vedtak i saken. Faktura med 
innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet.  
 
Eventuelle kommentarer til varsel om fastsettelse av gebyrsats må sendes til Fylkesmannen innen to 
uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16. 
 
 
 
 
 

 
2 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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Med hilsen 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Trine Moland 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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