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NORWAY ROYAL SALMON ASA 864 234 232 - SØKNAD OM KLARERING AV
LOKALITET
YTRE
ØYFJORD
I
LENVIK
KOMMUNE
TIL
MATFISKPRODUKSJON AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET I
FORBINDELSE MED UTVIKLING AV "ARCTIC OFFSHORE FARMING"
Det vises til vedlagte søknad, datert 13.08.18, om klarering av lokalitet Ytre Øyfjord i Lenvik
kommune til utvikling av Arctic Offshore Farming. Hensikten er å prøve ut et nytt
driftskonsept og ny teknologi for bruk på eksponerte lokaliteter. Det søkes om å få etablere et
anlegg bestående av to halvt nedsenkbare merder og tilhørende fòrflåte. Lokaliteten er omsøkt
med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 5990 tonn. For nærmere beskrivelse vises det til
søknad med vedlegg.
Bakgrunn og søknadsbehandling
Søknaden er basert på tilsagn fra Fiskeridirektoratet Kyst- og havbruksavdelingen, datert
08.03.18, om utviklingstillatelser for matfisk av laks, ørret og regnbueørret (se vedlegg).
Tillatelsen har en avgrensning på til sammen 5990 tonn og en varighet på syv år fra lokalitet
er klarert og tillatelsesdokument er utstedt.
Fiskeridirektoratet har bedt Troms fylkeskommune vurdere hvorvidt den omsøkte lokaliteten
kan klareres for utviklingstillatelsene i henhold til Forskrift om tillatelse for akvakultur av
laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) § 30, som bestemmer at lokalitet for
akvakultur kan klareres dersom:
a) det er miljømessig forsvarlig;
b) det er foretatt en avveining av arealinteresser, med særlig vekt på
1. søkers behov for areal til planlagt akvakultur,
2. alternativ bruk av området til annen akvakultur,
3. annen bruk av området, og
4. verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d, herunder vedtak om vern etter
viltloven;
c) det er gitt tillatelser som kreves etter
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1. matloven,
2. forurensningsloven,
3. havne- og farvannsloven
4. dyrevelferdsloven; og
d) det ikke er i strid med
1. vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven,
2. vedtatte vernetiltak etter kapittel V i naturmangfoldloven, eller
3. vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven.
Søknaden skal behandles i henhold til laksetildelingsforskriften § 8 som omhandler
søknadsbehandling. I § 8 tredje ledd heter det bl.a. at søker etter anvisning fra kommunen skal
sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk
Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest i området.
Troms fylkeskommune viser også til informasjonsskriv datert 10.06.10 til kommunene i
Troms om behandlingen av akvakultursøknader.
Troms fylkeskommune er delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold av
akvakulturloven. Søknader om akvakulturtillatelse skal imidlertid høres hos den aktuelle
kommunen som plan- og bygningsmyndighet.
Før søknaden tas til behandling, kontrollerer vi rutinemessig at søknaden er komplett i
henhold til forskriftene. Søknaden er nå kvalitetssikret og oversendes med dette til Lenvik
kommune for offentlig ettersyn og behandling.
Vi ber om at eventuelle merknader fra offentlig ettersyn vedlegges kommunens uttalelse. Det
bes videre opplyst om søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen, jf.
akvakulturloven § 15 pkt. a sammenholdt med vilkåret i samme lov § 6 b.
Dersom det er aktuelt for kommunen å nedlegge midlertidig forbud i samsvar med plan- og
bygningsloven § 13-1, bes dette vurdert og avgjort så snart som mulig og innen fristen for
uttalelse etter forskrift av 18.05.2010 nr. 708 § 4 (jf. under).
Orientering om tidsfrister:
Søknaden skal behandles i ht. krav gitt i forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen
av akvakultursøknader som trådte i kraft 01.09.2010. I henhold til denne forskrift § 4 andre
ledd skal uttalelse fra kommunen, herunder merknader fra offentlig utlegging, være
tildelingsmyndigheten i hende senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden. I løpet av
denne perioden skal søknaden legges til offentlig ettersyn i 4 uker og behandles i kommunale
utvalg.
I samme forskrift § 7 første ledd første punktum heter det: ”Fristoversittelse av uttalelse fra
kommuner etter § 4 andre ledd medfører at saken kan behandles uten uttalelse.”
Den aktuelle forskriften er å finne på Fiskeridirektoratet sine hjemmesider:
http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Akvakulturloven-og-forskrifter
Forskrift om konsekvensutredning og eventuelt krav om supplerende utredninger:
Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854).
Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter de to tidligere forskriftene om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift om
konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.
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Akvakultur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter §
10 jfr. § 8. Fylkeskommunen er her ansvarlig myndighet for planer og tiltak for akvakultur.
Beslutninger som gjøres etter forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven jfr,
forskriftens § 3 annet ledd.
Troms fylkeskommune sender søknaden til antatt berørte myndigheter. Andre berørte parter
eller interesseorganisasjoner vil ha anledning til å uttale seg under offentlig ettersyn av
søknaden.
Dersom høringsparten mener at tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn i
henhold til kriteriene i § 10, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede
for i søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskommunen. Høringsparten skal da
konkretisere hvilke forhold som bør belyses nærmere.
Dersom fylkeskommunen, på bakgrunn av høringen og egne vurderinger, finner at tiltaket
antas å kunne få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og virkningene ikke er
tilstrekkelig belyst i søknaden, skal det kreves tilleggsutredninger etter forskriftens § 27.
Eventuelle kostnader forbundet med konsekvensutredningen skal dekkes av søker.
Om det er spørsmål, vennligst kontakt saksbehandler.

Med vennlig hilsen
Gunnar Davidsson
avdelingsleder

Frode Mikalsen
spesialrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Vedlegg:

Søknad med vedlegg fra NRS ASA, datert 13.08.18

Kopi av oversendelsesbrev sendt på e-post til:
NRS ASA, klaus.hatlebrekke@salmon.no

