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Soknad om unntak fra kravet om renseanlegg og utslippsledning

Etter tilsynet dere hadde hos oss 12. mars 2020, gjenstdr et avvik som ikke er lukket.
Det gjelder kravet om renseanlegg og utslippsledn ing. 20. september samme 6r
sokte vi om A f6 utsette dette pAlegget, hovedsakelig med en @konomisk
begrunnelse. Vi ble da innvilget utsettelse til oktober i 6r.

Via telefonsamtale med Espen olav Henriksen na i november, kom vi frem til at det
kunne vere mulighet for 6 soke om ytterriggere utsettelse. Den akonomiske
situasjonen for bedriften er presset. I 2020 hadde vi et underskudd p6 .1 

,6 millioner.
2021 ser ut til 5 bli et noe bedre 6r, men situasjonen med covid-1g har ogs6 i 6r satt
sitt preg pe \op og salg av fisk. Det har vert stor konkurranse om r6sto*, noe som
genererer hoy pris til fiskerne, men med liten avanse for meg nar fisken selges videre
til neste ledd. Et nedstengt samfunn har skapt store probremer p6 sargssiden.

Vi er spent pa neste ar og oyner en viss optimisme, men ser at markedet er nervost.
Det betyr at vi m6 vare forsiktige med driften, og at innvesteringer ma p6 mange
omr6der bremses. Med bakgrunn i dette soker ri om en utsettelse fra kravene om
renseanlegg og utslippsredning - p6 s 6r. som nevnt i forrige soknad, medforer dette
kravet en okonomisk byrde for et lite fiskemottak. For at bedriften skal kunne inneha
stabilitet i ei urolig tid, trenger vi b6de tid og forutsigbarhet.

En annen grunn for 6 be om 5-6rs utsetterse er at vi er med i prosjektet <Fredvang
fremtidshavn> -infrastruktur for klimavennlig kystfiske og berekraftig
besoksforvaltning. Dette prosjektet vir ogs6 avkrare utsripp i havna, indre miljoforhord
samt klimagass-reduserende tiltak. Mer om prosjektet her:

https,/lw*. nfk.no/aktuelU4-7-millioner-kroner_til-fredrano_harn.4B6g0.asp,

HAper pA velvillig behandling av soknaden.


