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Behandling: 

Forslag fra Lebesby SV v/Hanne Arnrup-Øien: 

Lebesby kommunestyre viser til høringsbrev fra Finnmark Fylkeskommune datert 11.9.2017 

angående søknad fra SalMar Nord AS om utvidet MTB (maksimalt tillatt biomasse) ved 

lokalitet 34697 Øyra. 

  

Søknaden har vært annonsert i avisene Finnmarken, Kyst og Fjord og i Norsk Lysningsblad, 

og den har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 18.9.2017 – 25.10.2017. Det er kommet 

inn en uttalelse fra Mårøy Vel. Lebesby kommunestyre har følgende uttalelse i henhold til 

kommunale planer og interesser: 

  

1. Lebesby kommune har i sin kystsoneplan avsatt områder til akvakultur og resten er 

flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Øyra ligger i 

flerbruksområdet, og SalMar fikk i 2014 tillatelse til å etablere denne lokaliteten. 

  

2. SalMar søker nå om utvidet MTB fra 3600 tonn til 6300 tonn på lokaliteten Øyra, men 

saken har ikke innvirkning på arealet som er avsatt, men vil mest trolig ha det for miljøet i 

nærliggende områder. Lebesby kommune stiller seg ikke positive til dette tiltaket. Skulle 

likevel sektormyndighetene godkjenne denne søknaden, er det bedre å søke utvidet MTB på 

eksisterende lokaliteter fremfor å søke om nye i påvente av ny kystsoneplan, som skal være 

ferdig innen utgangen av 2018. En forutsetning for utvidet biomasse på Øyra, er at lokaliteten 

Eidmolla i Torskefjord trekkes inn. Tidligere søknad på Nordmannspynten forventes heller 

ikke å komme til ny behandling. 

  

3. Lebesby kommunestyre viser til Mårøy Vel i sine bekymringer for støy fra anlegget og ber 

SalMar se på elektrifisering av lokaliteten Øyra. Det må også gjennomføres andre tiltak som 

kan dempe støyen umiddelbart. 

  

4. Lebesby kommunestyre viser videre til uttalelse fra Mårøy Vel med bekymring for 

luseproblematikk, miljøpåvirkning og arealbrukskonflikter med andre interesser i området. 
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Lebesby kommunestyre forventer at SalMar følger dette tettere opp ved en eventuell økt MTB, 

og fortsatt holder dialogen med andre interessenter i området. Selv om Øyra er en god 

lokalitet med hensyn til miljøtilstand, ber kommunestyret om at en eventuell økning i 

produksjonen skjer gradvis og med tett oppfølging, og at det skal settes i gang tiltak 

umiddelbart om miljøtilstanden forverrer seg på lokaliteten Øyra. 

  

  

  

  

Videre kommentar: 

  

I søknad og saksfremlegg sier SalMar at de ønsker å produsere maksimalt tillatt biomasse og 

at deres mål er å drive med lokaliteter i tilstandsklasse 1 og 2, da det er best 

både for laksen og for miljøet, og at den er sertifisert etter ASC-standarden som er den 

strengeste. Likevel ser vi at andre lokaliteter i Laksefjorden har mom-undersøkelser som viser 

resultat 3 og 4 innenfor produksjon av tillatt biomasse. Dette er en utvikling Laksefjorden som 

helhet ikke er tjent med.  Hvis stadig flere lokaliteter som Hovdenakken tildelt SalMar i 2013, 

som ved siste mom-undersøkelse er i ferd med å ”slites” ut vil det stadig være behov for nye 

lokaliteter, samtidig som det vil ta tid for havbunnen å restituere seg. I og med at det til 

stadighet er lokaliteter som får tilstand 3 og 4 er det betimelig å spørre om Laksefjorden ikke 

er optimal for oppdrett? 

  

I forbindelse med at det skal gjennomføres kartlegging av miljøtilstanden i vannforekomstene 

i Laksefjorden i forbindelse med kommuneplanen vil en forhåpentligvis få et klarere svar på 

miljøpåvirkningen oppdrett har. Forutsatt at sak 140/2017 blir vedtatt i formannskapet  18.12. 

2017 

  

  

  

Videre er det verdt å merke seg at stadig flere også innenfor næringen selv tar til ordet for 

lukkede konstruksjoner. 

  

https://kyst.no/nyheter/slik-blir-utviklingskonseptet-torus-seafarm/ 

  

http://ilaks.no/vi-trenger-nye-mater-a-drive-oppdrett-pa/ 

  

http://www.stord24.no/atle-presthaug-fra-stord-er-klar-for-a-revolusjonere-oppdrettsbransjen/ 

 

 

https://kyst.no/nyheter/slik-blir-utviklingskonseptet-torus-seafarm/
https://kyst.no/nyheter/slik-blir-utviklingskonseptet-torus-seafarm/
http://ilaks.no/vi-trenger-nye-mater-a-drive-oppdrett-pa/
http://ilaks.no/vi-trenger-nye-mater-a-drive-oppdrett-pa/
http://www.stord24.no/atle-presthaug-fra-stord-er-klar-for-a-revolusjonere-oppdrettsbransjen/


Postadresse: Besøksadresse: 

  Telefon: 97 99 09 04 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks:  

Votering: 3 for, 14 mot. Forslag falt. 

 

*** Innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 

 

Vedtak: 

Lebesby kommunestyre viser til høringsbrev fra Finnmark Fylkeskommune datert 11.9.2017 

angående søknad fra SalMar Nord AS om utvidet MTB (maksimalt tillatt biomasse) ved 

lokalitet 34697 Øyra.  

 

Søknaden har vært annonsert i avisene Finnmarken, Kyst og Fjord og i Norsk Lysningsblad, 

og den har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 18.9.2017 – 25.10.2017. Det er kommet 

inn en uttalelse fra Mårøy Vel.  

 

Lebesby kommunestyre har følgende uttalelse i henhold til kommunale planer og interesser: 

 

1. Lebesby kommune har i sin kystsoneplan avsatt områder til akvakultur og resten er 

flerbruksområder, hvor også akvakultur kan tillates. Lokaliteten Øyra ligger i 

flerbruksområdet, og SalMar fikk i 2014 tillatelse til å etablere denne lokaliteten.  

2. SalMar søker nå om utvidet MTB fra 3600 tonn til 6300 tonn på lokaliteten Øyra, men 

saken har ikke innvirkning på arealet som er avsatt. Dersom sektormyndighetene ikke går i 

mot denne søknaden, stiller Lebesby kommunestyre seg positiv til dette. I påvente av ny 

kystsoneplan, som skal være ferdig innen utgangen av 2018, er det bedre å søke utvidet 

MTB på eksisterende lokaliteter fremfor å søke om nye. En forutsetning for utvidet 

biomasse på Øyra, er at lokaliteten Eidmolla i Torskefjord trekkes inn. Tidligere søknad 

på Nordmannspynten forventes heller ikke å komme til ny behandling.  

3. Lebesby kommunestyre viser til Mårøy Vel i sine bekymringer for støy fra anlegget og ber 

SalMar se på elektrifisering av lokaliteten Øyra. Det må også gjennomføres andre tiltak 

som kan dempe støyen umiddelbart.  

4. Lebesby kommunestyre viser videre til uttalelse fra Mårøy Vel med bekymring for 

luseproblematikk, miljøpåvirkning og arealbrukskonflikter med andre interesser i området. 

Lebesby kommunestyre forventer at SalMar følger dette tettere opp ved økt MTB, og 

fortsatt holder dialogen med andre interessenter i området. Selv om Øyra er en god 

lokalitet med hensyn til miljøtilstand, ber kommunestyret om at en eventuell økning i 

produksjonen skjer gradvis og med tett oppfølging, og at det settes i gang tiltak 

umiddelbart om miljøtilstanden forverrer seg på lokaliteten Øyra.  

 

 

 


	BEHANDS
	BEHANDE
	VEDTAKS
	VEDTAKE

