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Som innstilling 

*** Vedtatt mot 1 stemme 

 

 

Vedtak: 

1. Lebesby formannskap viser til høringsbrev fra Finnmark Fylkeskommune datert 21.05.2019 

angående søknad fra SalMar Farming AS om arealendring og biomasseutvidelse ved 

lokaliteten 13337 Hovdenakken. Bakgrunn for søknaden er at dagens plassering av anlegget 

har gitt lokaliteten en dårlig miljøtilstand, og at maksimal tillatt biomasse (MTB) er redusert 

fra opprinnelig 3600 tonn til 1800 tonn.  

2. Med bakgrunn i bygge- og delingsforbudet i Laksefjorden, søkte SalMar Farming AS først 

om samtykke etter PBL § 13-1, 3. ledd (PS 38/18). Dette ble innvilget av kommunestyret i 

møte den 07.06.2018, med begrunnelse at flyttingen av lokaliteten ikke ville vanskeliggjøre 

kystsoneplanleggingen.  

3. Søknaden har vært annonsert i avisene Finnmarken, Finnmark Dagblad og i Norsk 

Lysningsblad, og den har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 24.06.-12.08.2019. Det 

er kommet inn en uttalelse fra Fiskarlaget Nord. Fiskarlaget Nord har vært i kontakt med 

Kjøllefjord Fiskarlag som ikke har innvendinger til at lokaliteten flyttes i henhold til søknad, 

men stiller blant annet spørsmål ved om det vil gi en mer bærekraftig drift og om området 

tåler en økning i biomassen.  

4. Lebesby formannskap har etter søknads- og høringsrunden følgende uttalelse i henhold til 

kommunale planer og interesser: 

a. Lebesby kommune har i kystsoneplan som ble vedtatt i 2008 avsatt områder til 

akvakultur og resten til flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Dagens 

plassering av lokaliteten på Hovdenakken ligger i flerbruksområdet og SalMar fikk i 

2014 tillatelse til å etablere denne lokaliteten med 3600 tonn MTB.  

I forslag til ny kystsoneplan har kommunen foreslått et akvakulturområde hvor det 
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legges til rette for at anlegget kan flyttes som omsøkt. Lebesby kommune har 

dermed ingen innvendinger mot at anlegget flyttes. I forbindelse med høringen av ny 

kystsoneplan er det ikke kommet inn innsigelser på endringene av lokaliteten i 

Hovdenakken.  

b. SalMar søker om å utvide MTB fra dagens tillatte MTB på 1800 tonn til 3600 tonn 

som de opprinnelig ble tildelt da lokaliteten Hovdenakken ble tatt i bruk. Lebesby 

kommune ser at Fiskarlaget Nord og Kjøllefjord Fiskarlag er skeptiske til økt 

biomasse på lokaliteten. Kommunen mener likevel at SalMar bør innvilges økt MTB 

til 3600 tonn, slik de opprinnelig var tildelt på denne lokaliteten. Dette vil løse 

utfordringer som SalMar har i sin produksjon, og bidra til økt aktivitet og trygging 

av arbeidsplasser. Søknaden må imidlertid til videre behandling hos 

sektormyndighetene, som tar stilling til den og er beslutningsmyndighet med hensyn 

til miljø, fiskeri, farled og andre aktuelle problemstillinger.  
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