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Lebesby kommune

Postboks 38

9790 Kjøllefjord

Søknad om « Samtykke til tiltak» ved lokalitet Hovdenakken i Eidsfjorden.

SalMar Farming AS avdeling Nord (heretter kalt SalMar Nord) søker herved om samtykke til tiltak etter
§ 13 - 1, 3. ledd i Plan - og bygningsloven for å kunne sikre bærekraftig drift av 3 600 tonn (maksimal
tillat biomasse) ved lokalitet Hovdenakken i Lebesby kommune. Tiltaket innebærer å flytte anlegget ca
700 m mot nord - nordvest hvor bunntopografi og høyere strømhastigheter vil redusere miljøbelastning
på sjøbunnen (vedlegg 1 - 1 ).

Bakgrunn:

SalMar Nord har en overordnet målsetning om å kun drifte ved lokaliteter som viser bæreevne med
hensyn til organisk belastning (tilstandsklasse 1 og 2) . Lokalitet 13337 Hovdenakken ble gitt
tilstandsklasse 4 (meget dårlig - uakseptabel) ved miljøundersøkelse utført 04.10.17 (vedlegg 3 ).
SalMar Nord har hatt dialog med både Fiskeridirektoratet og Fylkesmannens miljøvernavdeling for å
sikre tilstrekkelig brakklegging og andre tiltak for å minimere miljøbelastning . Fylkesmann en vedtok
likevel den 12 .03.2017, med hjemmel i forurensningsloven § 18 , å redusere utslippstillatelsen for
lokaliteten til 1 800 tonn (vedlegg 2). Halvering av lokalitetens maksimale tillatte biomasse får store
økonomiske og driftsmessige konsekvenser for selskapet.

Dagens anleggsplassering ligger i en bukt og er ugunstig plassert i forhold til effektiv
vanngjennomstrømning i de dypere vannmassene. Spredning og nedbrytning av næringssalter (fôrspill
og fekalier) er derfor begrenset (vedlegg 1 - 2) .

Kommunestyret i Lebesby kommune innførte i juni 2015 et bygge o g delingsforbud i påvente av ny
k ystsoneplan med h jemmel i plan - og bygningslovens § 13 - 1 , 1. Midlertidig forbud mot tiltak.

Beskrivelse av tiltak og vurdering mot bestemmelsene i Plan - og bygningsloven.

Plan - og bygningsloven, § 13 - 1, 3. ledd , åpner imidlertid opp for å kunne gjøre anleggsendringer hvor
det ikke vil vanskeliggjøre planleggingsarbeidet for den pågående kystplanprosessen i Lebesby
kommune.

§ 13 - 1. Midlertidig forbud mot tiltak

Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging,
kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1 - 6 og andre tiltak som
kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort.
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Dersom en søknad om tillatelse til tiltak ikke er avgjort, kan kommunen bare vedta et
midlertidig forbud dersom søkeren er varslet om dette innen utløpet av de saksbehandlingsfrister som
følger av § 21 - 7, og dersom forbud et vedtas senest innen åtte uker etter utløpet av fristen.

Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter
kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.

Gjelder den påtenkte planen areal for omforming og fornyelse med hensynssone for særlige
samarbeids - eller eierformer, jf. §§ 11 - 8 bokstav e og 12 - 6, kan kommunen også bestemme at
grunneier eller rettighetshaver ikke uten samtykke fra kommunen kan råde rettslig over eiendom på
en måte som kan vanskeligg jøre eller fordyre gjennomføringen av planen. Kommunen skal la slikt
vedtak tinglyse på de berørte eiendommer.

Selv om SalMar Nord ønsker å respektere bygg og deleforbud i kommunen, vurdere s det slik at tiltaket
ikke vil forstyrre eller vanskeliggjøre planleggingsarbeidet siden det befinner seg i et område hvor det
allerede pågår akvakulturaktivitet. Det er heller ikke observert andre arealer i indre Eidsfjord som
utpeker seg som drivverdige. Fjordens begrensede vannmasser og vanngjennomstrømning legger
føring for antall lokaliteter som ansees som bærekraftig, spesielt med hensyn til miljø, lusehåndtering
og sykdomssmitte.

Innledende undersøkelser viser at sjøarealet rett nord for fjellet Hovdenakken vil oppleve betydelig
høyere strømhastigheter gjennom hele vannsøylen (vedlegg 1 - 3). Bunnforholdene er ansett som svært
gunstige for å hindre akkumulasjon av næringssalter (vedlegg 1 - 4 ). Foreløpige vurderinger tilsier derfor
at den nye anleggsplasseringen vil ha høy ere tåleevne og vil håndtere en maksimal tillat biomasse på
3 600 tonn. Strømmålinger og m i ljø undersøkelser blir utført i løpet av mai 2 018 og rapporter vil
ettersendes kommunen når de foreligger. A nleggsplas seringen vil også sikre trygg ferdsel inn og ut av
fjorden.

Det i nntegnede arealet vil sikre tilstrekkelig fortøyningsareal og vil i kke forstyrre fiskeriinteresser eller
sjøtrafikk (vedlegg 1 - 1 og 1 - 5 ). SalMar Nord finner heller ikke andre arealkonflikter med hensyn til
vernede arealer og naturmangfoldlovens bestemmelser. Tiltaket er vurdert i forhold til «FOR 2017 - 06 -
21 - 854: Forskrift om kon sekvensutredninger, Kapittel 2 , § 8 » (vedlegg 4).

Dersom s øknaden for tiltaket innvilges , vil SalMar Nord søke om tillatelse til akvakultur i henhold til
akvakulturlovens bestemmelser. Søknaden vil dernest bli oversendt kommunen for offentlig ettersyn
og kommunal behandling før den behandles av sektormyndighetene. SalMar Nord vil holde tett dialog
med Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen for å sikre at den nye anleggsplasseringen og driftsstrategien
oppfyller forventningene om bærekraftig produksjon.

Fin nsnes, den 20 .04.2018

Stefan Paulsen

Lokalitetsutvikler, SalMar Farming AS, avdeling Nord

Vedlegg: 4


