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NOR SEAFOOD AS OG WILSGÅRD FISKEOPPDRETT AS - SØKNAD OM
AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS OG ØRRET PÅ
LOKALITET 35237DURMÅLSVIKA I LENVIK KOMMUNE
Det visestil vedlagtesøknaddatert22.12.16om akvakulturtillatelsefor matfisk av laks, ørret
og regnbueørretinnenfor en maksimalttillatt biomasse(MTB) på 5670 tonn på lokalitet
35237Durmålsvikai Lenvik kommune.Anleggetskal etableresmed2x8 bur i to parallelle
rekker,noe som vil utgjøreet arealbeslagi overflatapå 150x600meter.I tillegg søkesdet om
etableringav fòrflåte på lokaliteten.Lokalitetendisponeresi dagmidlertidig med 2830tonn
MTB til 28.02.2017.
Det visesvideretil Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret
(laksetildelingsforskriften)fastsattav Fiskeri- og kystdepartementet
22.12.2004.Denne
forskrifts § 8 omhandlersøknadsbehandling,
og i tredjeledd heterdet bl.a. at søkeretter
anvisningfr a kommunenskal sørgefor at søknadenleggesut til offentlig ettersyn,og at dette
kunngjøresi Norsk Lysningsbladog i to avisersom er vanlig lest i området.
Tromsfylkeskommuneviser ogsåtil informasjonsskrivdatert10.06.10til kommunenei
Tromsom behandlingenav akvakultursøknader.
Tromsfylkeskommuneer delegertmyndighettil å gi tillatelsetil akvakulturi medholdav
akvakulturloven.Den som vil søkeom akvakulturtillatelsei Tromsfylke skal derfor sende
søknadentil Tromsfylkeskommunesom tildelingsmyndighet.
Før søknadentastil behandling,kontrollerervi rutinemessigat søknadener komplett i
henholdtil forskriftene.Avhengig av hvilken type akvakulturog størrelsepå anleggetsom
omsøkes,finnesdet ulike rutiner for - og krav til saksbehandlingen.
Fellesfor alle er
imidlertid at kommunensomplan- og bygningsmyndighetskal høresfør søknadensendes
videretil behandlinghos andreoffentlige myndigheter.
Søknadener nå kvalitetssikretog oversendesmed dettetil Lenvik kommunefor offentlig
ettersynog behandling.
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Vi ber om at eventuellemerknaderfra offentlig ettersynvedleggeskommunensuttalelse.Det
besvidereopplystom søknadener i samsvarmed gjeldendearealplanfor kommunen,jf.
akvakulturloven§ 15 pkt. a sammenholdtmed vilkåret i sammelov § 6 b.
Dersomdet er aktueltfor kommunenå nedleggemidlertidig forbud i samsvarmed plan- og
bygningsloven§ 13-1, besdettevurdertog avgjort såsnartsom mulig og innen fristen for
uttalelseetterforskrift av 18.05.2010nr. 708 § 4.
Orientering om tidsfrister:
Søknadenskal behandlesi ht. krav gitt i forskrift om samordningog tidsfrister i behandlingen
av akvakultursøknader
som trådtei kraft 01.09.2010.I henholdtil denneforskrift § 4 andre
ledd skal uttalelsefra kommunen,herundermerknaderfra offentlig utlegging,være
tildelingsmyndigheteni hendesenest12 uker etter at kommunenmottok søknade
n. I løpet av
denneperiodenskal søknadenleggestil offentlig ettersyni 4 uker og behandlesi kommunale
utvalg. I sammeforskrift § 7 førsteledd førstepunktumheterdet: ”Fristoversittelseav
uttalelsefra kommuneretter§ 4 andreledd medførerat sakenkan behandlesutenuttalelse.”
Den aktuelleforskriften er å finne på Fiskeridirektoratetsinehjemmesider:
http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Akvakulturloven
-og-forskrifter
Orientering om forskrift om konsekvensutredning:
Ny forskrift om konsekvensutredning
(KU) for tiltak ettersektorloverble fastsatt19.12.2014
(FOR 2014-12-19-1758).Akvakultur faller inn undervedleggII i forskriften, og søknaderom
slike tiltak skal da behandlesetter§ 3. Fylkeskommunener ansvarligmyndighet.
Forskrifteninnebærerendretpraksisfor saksgangen
og vurderingenav søknaderom tiltak
etterakvakulturloven.Vurderingenav om tiltaket kan få vesentligvirkning for miljø eller
samfunnskal nå skje som en del av denordinæresøknadsbehandl
ingen, og ikke som en
forutgåendeprosesssom i den gamleforskriften. SåkaltevedleggII -tiltak kan kun pålegges
«supplerendeutredninger»dersomtiltaket forventeså få vesentligevirkninger somikke
alleredeer gjort redefor i søknaden.Det vil ikke lengerværekrav om en KU -prosess,selv
om tiltaket vurderestil å kunnefå vesentligevirkninger for miljø eller samfunn.
Størrelseskriterieter viderefalt bort, noe som i praksisinnebærerat alle søknaderom tiltak
etterakvakulturlovenskal vurderesetter forskriften, uavhengigav størrelsenpå tiltaket.
Søkerer ikke lengerpliktig å utarbeideen egenKU -vurderingsom skal følge søknaden.Det
forutsettesat selvesøknadenmedvedlegggir grunnlagfor å vurdereom tiltaket får vesentlige
virkninger for miljø eller samfunn.
Det er fagmyndighetenefor de respektivekriterienei vedleggIII som skal vurdereom de
menertiltaket kan få vesentligevirkninger innenforsitt områdeog eventueltmeldedetteinn
til fylkeskommunen.Høringspartenskal konkretisere hvilke forhold som bør belyses
nærmere.
Vi ber Lenvik kommuneom å vurderedet omsøktetiltaket i henholdtil kriterienei vedlegg
III i forskriften. DersomLenvik kommunemenertiltaket kan få vesentligevirkninger for
miljø eller samfunn,og dissevirkningeneikke alleredeer tilfredsstillendegjort redefor i
søknaden,må dettemeldesi svarettil fylkeskommunen.
Dettetil orientering.

Dersomdet er spørsmål,vennligstkontakt saksbehandler.
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Med vennlig hilsen

GunnarDavidsson
avd.leder

FrodeMikalsen
rådgiver

Dettedokumenteter godkjentelektroniskog kreverikke signatur.
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