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Næring - og
nordområdeavdelinga

SalMar Farming AS
7266 KVERVA

SalMar Nord AS, org. nr. 9 51 661 1 98 - Akvakulturtillatelse for matfisk av
laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 34697 Øyra i Lebesby kommune

Det vises til søknad fra SalMar Nord AS datert 25.08.2017 om økning av maksimalt tillatt
biomasse (MTB) ved lokalitet 34697 Øyra i Lebesby kommune. I informasjonsbrev 15.02.2018
ble Finnmark fylkeskommune informert om at SalMar Nord AS f ra og med 01.03.2018 fusjoneres
med konsernselskapet SalMar Farming AS. I henhold til Akvakulturregistret, gjelder denne
tillatelsen for SalMar Farming AS.

Søknaden gjelder en utvidelse av lokalitetens MTB på 2700 tonn, fra dagens 3600 tonn til 6300
ton n. Søknaden omfatter ikke arealutvidelse eller endring av areal.

Vedtak

Finnmark fylkeskommune gir med dette SalMar Farming AS tillatelse til å øke maksimal tillatt
biomasse med 2700 tonn, fra 3600 tonn til 6300 tonn på akvakulturanlegg for matfisk av laks,
ørret og regnbueørret på følgende lokalitet i Lebesby kommune:

Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Kommune MTB
34697 Øyra Lebesby 6300

Tillatelsen gjelder for en anleggsplassering som vist i vedlagt kart, og som har følgende
posisjoner i grader og desimalminutter (Kartdatum Euref89/WGS84):

Midtpunkt 1 2 3 4
N 70° 46,486
Ø 27 ° 13,110

N 70° 46,399
Ø 27° 13,620

N 70° 46,262
Ø 13° 13,133

N 70° 46,527
Ø 27° 12,214

N 70° 46,705
Ø 27° 12,620

5
N 70° 46,599
Ø 27° 13,110

Lokaliteten er med dette klarert for følgende tillatelser:
SalMar Farming AS, F LB 0010, F LB 0011, F LB 0012, F LB 0032, F LB 0033, F N 0007 , F G
0003
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I tråd med vedlagt samtykkeerklæring fra SalMar Nord AS, trekkes nå lokalitet 19335 Eidemolla
inn, og tillatelsene F LB 0010 og F N 0007 som tidligere var knyttet til Eidemolla, knyttes til
lokalitet 34697 Øyra.

Når det gjelder øvrige lokaliteter som den enkelte tillatelse disponerer, viser vi til
Akvakulturregistret på Fiskeridirektoratets hjemmeside www.fiskeridir.no

Lovhjemmel

Vedtaket er fattet av Finnmark fylkeskommune med hjemmel i lov av 17.6.2005 nr. 79 om
akvakultur (akvakulturloven) og forskrift av 22.12.2004 nr . 1798 om tillatelse til akvakultur for
laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften).

B ak g runn og saksgang

Om søknaden
SalMar Far ming AS ønsker å optimalisere driften på allerede tildelte lokaliteter. Lokaliteten Øyra
har god restitusjonsevne, god strømgjennomstrømming og vannutskiftning. De legger ikke opp til
en produksjonsøkning i området Laksefjorden, og ønsker derimot og ta ut en av dagens
lokaliteter, og øke tilsvarende biomasse på lokaliteten Øyra.

Søknaden ble ansett som komplett 07.09.2017 av Finnmark fylkeskommune ved mottak av
tilleggsopplysninger fra søker. Søknaden ble sendt til Lebesby kommune for høring og offentlig
ettersyn 11.09.2017, og samtidig til sektormyndighetene.

Høring etter forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover
Søknaden er blitt vurdert av relevante instanser i henhold til forskrift om konsekvensutredning for
tiltak etter sektorlov er. Ingen har funnet det nødvendig med supplerende opplysninger ut over
det som framgår av søknaden.

Offentlig ettersyn og kommunal behandling
Vi mottok svar fra Lebesby kommune 20.12.2017. Søknaden har vært annonsert i avisene
Finnmarken, Kyst og Fjord, samt Norsk Lysningsblad, og har vært utlagt ti l offentlig ettersyn i
perioden 18.09.2017 til 25.10.2017 . I forbindelse med utlysningen har det kommet inn en
uttalelse fra Mårøy Vel. Mårøy Vel har i hovedsak merknader til støy i området, slam fra
anlegget og s kottelus på villfisk i området. Merknaden følger vedlagt til orientering.

Lebesby kommune gav sin uttalelse til saken den 20.12.2017 . Søknaden ble behandlet i
kommunestyret den 18.12 .2017. Lebesby kommune stiller seg positiv til søknaden dersom ikke
sektormyndigheter er negative til tiltaket. Kommunestyret viser til uttalelse fra Mårøy Vel
angående blant annet støy fra anlegget, og ber virksomheten se nærmere på disse
utfordringene. K ommunens behandling av saken ligger vedlagt dette vedtaket.

Sektormyndighetenes behandling
Resultatet av den kommunale behandlingen ble oversendt sektormyndighetene 20.12.2017.
Sektormyndighetene har i ettertid kommet med sine vedtak og uttalelser, sist ved Fylkesmannen
i Finnmark, mottatt Finnmark fylkeskommune 20.02.2018.

B egrunnelse for vedtaket

Finnmark fylkeskommune har vurdert søknaden etter laksetildelingsforskriften § 30 om generelle
vilkår for klarering av lokalitet, som sier 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,

http://www.fiskeridir.no/
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3. annen bruk av området, og
4. ve rneinteresser som ikke omfattes av bokstav d, herunder vedtak om vern etter

viltloven;
c) det er gitt tillatelser som kreves etter

1. matloven,
2. forurensningsloven,
3. havne - og farvannsloven
4. dyrevelferdsloven; og

d) det ikke er i strid med
1. vedtatte arealplan er etter plan - og bygningsloven,
2. vedtatte vernetiltak etter kapittel V i naturmangfoldloven, eller
3. vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven.

a) Miljømessig forsvarlighet

Søknaden er vurdert med hensyn til biologisk mangfold, forurensning av det ytre miljø og
økol ogiske effekter. Tiltaket vurderes som miljømessig forsvarlig ut fra dagens
kunnskapsgrunnlag. Ingen av sektormyndighetene har påpekt vesentlige usikkerhetsmomenter
relatert til den miljømessige forsvarligheten av tiltaket.

Fylkesmannens miljøvernavdelin g (FM) har i brev datert 14.02.2018 gitt utslippstillatelse i
medhold av forurensningsloven. Fylkesmannen har også vurdert de forurensningsmessige
sidene ved etablereringen etter naturmangfoldloven og vannforskriften, og finner at en økning i
maksimalt bio masse kan finne sted uten overskridelse av resipientens bæreevne.

Miljøundersøkelser (type B iht. NS 9410:2016) tatt januar 2017 , etter at lokaliteten nylig var
utslaktet, viser at lokaliteten lå i beste tilstandsklasse. B - undersøkelse gjennomført juni 2 016
viser tilstand 2 for lokaliteten. C - undersøkelse ble gjennomført gjennom første
produksjonssyklus, i juni 2016. Sammenligning av C - undersøkelsene før og etter første
produksjon, viser at bunnfaunaen er sterkt påvirket av utslippene. Fylkesmannen unders treker
imidlertid at dette er forventet under - og like ved et matfiskanlegg med åpne merd er. I
overgangssonen er samlet vurdering av tilstanden «god».

I forbindelse med høringsuttalelsen fra Mårøy Vel, mener Fylkesmannen at det er tilstrekkelig
grunnlag for å pålegge virkso mheten å utrede støyutslippene. Det er behov for å fremskaffe
dokumentasjon som viser støypåvirkningen anlegget har for bebyggelsen på Mårøya.
Virksomheten pålegges å gjennomføre dette gjennom vilkår i tillatelsen.

Hva angår Mårøy Vels innspill om at en opplever endringer ved garnfiske etter at anlegget ble
etablert, mener Fylkesmannen det ikke er usannsynlig at bunngarn fylt med «brun illeluktende
slie» kan være slam fra oppdre ttsanlegget bestående av avføring og fôrrester.

Fylkesmannen vurderer det dithen at omsøkt endring ikke vil gi vesentlig endret påvirkningsbilde
for eventuelle sårbare naturverdier i området. Den vesentlige effekten av å innvilge søknaden vil
være nedslam ming i anleggssonen, og større gjødslingseffekt i overgangssonen. Disse
f orholdene er godt dokumentert. Fylkesmannen mener det er forsvarlig å øke produksjonen som
omsøkt.

Mattilsynet har i brev datert 18.01.2018 fattet vedtak om søknad om utvidelse av maksimal tillatt
biomasse (MTB) til 6300 tonn. Mattilsynet har e t ter en samlet vurdering av søknaden med
vedlagte dokumenter kommet frem til at utvidelse av biomasse kan innvilges.

Mattilsynet har vurdert risikoen for spredning av smitte ti l annen akvakulturvirksomhet og til ville
bestander av anadrom laksefisk. De konkluderer med at en utvidelse av biomasse ikke vil
innebære en uakseptabel risiko for spredning av smitte. Samlet vurderer Mattilsynet at
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avstandene til viktige lakseførende vas sdrag og den nærmeste nasjonale laksefjorden er så
store, at utvidelse av maksimalt tillatt biomasse på lokaliteten ikke vil medføre så stor negativ
påvirkning på ville bestander av laksefisk i nærområdet at det bør vektlegges.

Mattilsynet vurderer også at de velferdsmessige forhold på lokaliteten sannsynligvis er gode nok
til å øke MTB på lokaliteten som omsøkt.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven bestemmer at prinsippene i lovens §§ 8 - 12 skal legges til grunn som
retningslinjer ved utøvelse av offen tlig myndighet.

Krav til kunnskapsgrunnlag skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet (jf. § 8 Kunnskapsgrunnlaget ).

Gjennom sektormyndighetenes behandling, basert på opplysninger i søknad med vedlegg, samt
tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, vurderes kunnskapsgrunnlaget som
tilstrekkelig til å kunne risikovurdere tiltaket og dets innvirkning og risiko for skade på
naturmangfoldet.

Ut fra den kunnskap man har i dag, vurderes risikoen fo r alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet som følge av omsøkte etablering som liten, når man tar i betraktning de
driftskrav og reguleringer som denne typen virksomhet er underlagt. Vi finner at saken er
tilstrekkelig opplyst. Føre - var - prinsip pet kommer derfor ikke til anvendelse ( § 9 Føre - var -
prinsippet ).

Dette gjelder også vurdering av den samlede miljøbelastningen fra lakseoppdrett i området, jf.
begrunnelsen for vedtaket etter forurensningsloven, samt Mattilsynets vurderinger. Vi kan derfor
ikke se at det er grunnlag for å avslå søknaden ut fra hensynet til det biologiske mangfoldet,
økologiske effekter eller naturmiljøet for øvrig (jf. § 10 Økosystemtilnærming og samlet
belastning ).

Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter (jf. § 11
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver ).

Det er e gne forskrifter som angir krav til teknisk standard og regulerer drift av akvakulturanlegg.
Det er et ufravikelig krav at driften skal være teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig (jf. § 12
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder ). Med bakgrunn i de rammer som er satt for slik
akvakulturvirksomhet gjennom lover og forskrifter for tildeling og drift av tillatelser, anses § 12
tilstrekkelig ivaretatt.

I henhold til § 14 skal det også foretas en avveining mot andre viktige samfunnsinteresser. Med
det te forstås økonomiske, sosiale og kulturelle behov, og behovet for en effektiv
ressursforvaltning (jf. forarbeidene til naturmangfoldloven og Ot.prp. nr. 52).

En tillatelse som omsøkt vurderes å være miljømessig forsvarlig i ht. de vurderinger som er gjor t
etter naturmangfoldloven §§ 8 - 12. Det er også foretatt en avveining mot andre viktige
samfunnsinteresser (jf. § 14).

Vannforskriften

Vannforskriften gir rammer for vannforvaltningen. I henhold til vannforskriften skal tilstanden i
alle vannforekomster b eskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Vannforskriften § 12
omhandler ny aktivitet eller nye inngrep. Lokaliteten Øyra ligger i vannforekomsten 0422020600 -
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C i Vardnessundet – Mårøysundet. Den økologiske tilstanden i henhold til vann - nett er udefinert.
Fylkesmannen mener det er sannsynliggjort at dagens produksjonsstørrelse på 3600 tonn MTB
ikke gir vesentlig påvirkning på vannforekomsten som helhet. De mener det er forsvarlig å øke
produksjonen som omsøkt. Oppfølgende undersøkelser vil imidlertid kunne avdekke
trendutviklingen i vannforekomsten ved økningen av MTB.

b) avveiing av arealinteresser

1. Søker sitt behov for lokaliteten / arealet
I henhold til søkna d ønsker SalMar Farming AS å optimalisere driften på allerede tildelte
lokaliteter. Øyra er en lokalitet med større kapasitet enn lokaliteten Eidemolla. De ønsker ta ut
lokaliteten Eidemolla av drift dersom Øyra får innvilget økt MTB på lokaliteten. I sum vi l ikke
produksjonen i området Laksefjorden økes.

2. Alternativ bruk av området til annen akvakultur

Det foreligger ingen andre søknader, og det er ikke kjent at det foreligger noen planer for
utnytting av området til annen akvakultur. Finnmark fylkeskommun e kan dermed ikke se at
tillatelsen kommer i konflikt med annen eksisterende eller planlagt akvakultur.

3. Annen bruk av området

Søknaden er vurdert opp mot annen og alternativ bruk av området. Enhver lokalisering av
akvakulturanlegg i sjø vil medføre restriksjoner når det gjelder fiske og ferdsel i nærheten av
anlegget. Dette gjelder generelt og er ikke spesielt for denne lokalitet en.

Fiskeridirektoratet region Nord har vurdert søknaden og avgitt en fiskerifaglig uttalelse datert
08.01.2018 . I og rundt omsøkt lokalitet er det registrert et fiskeområde for passive og aktive
fiskeredskaper. Sporingsdata viser en del aktivitet i områ det, men siden søknaden ikke
omhandler arealendring, vurderer Fiskeridirektoratet region Nord at tradisjonelle og samiske
fiskeriinteresser ikke vil påvirkes i ytterligere grad.

Kystverket uttaler at sikkerhets - og fremkommelighetshensyn i sjøområdet ikk e påvirkes av
utvidet MTB. De har ingen merknader til økningen.

Lokaliteten ligger i et flerbruksområde med akvakultur og er i samsvar med kommuneplanen.

4. Verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d:

Vi er ikke kjent med at lokaliseringen kommer i konflikt med forslag til vernetiltak eller
verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d.

c) Det er gitt tillatelser som kreves etter :

1. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.,
2. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
3. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann.
4. lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd;

Tillatelser etter punkt 1. - 4. er gitt.

d) tiltaket er ikke i strid med:

1. vedtatte arealplaner etter plan - og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77,
2. vedtatte vernetiltak etter kapittel V i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av

naturens mangfold, eller
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3. vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.

Det omsøkte tiltaket ikke i strid med komm uneplanen og oppfyller derfor punkt 1. Punkt 2 er
vurdert av miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark , og det er ingen informasjon om
verneformål i området. Det foreligger ingen informasjon om at tiltaket er i strid med punkt 3. Det
kom ingen merkna der om mulige kulturminner i området under den kommunale høringen eller
på annen måte.

Etter en samlet vurdering etter laksetildelingsforskriften § 30 finner Finnmark fylkeskommune at
det kan gis tillatelse til utvidelse av maksimalt tillatt biomasse til 6300 tonn ved lokalitet Øyra i
Lebesby kommune som omsøkt.

Sletting av lokalitet Eidemolla
Selskapet har opplyst at de gir avkall på lokalitet Eidemolla ved en eventuell tildeling av økt MTB
på lokalitet Øyra , jf. vedlagt s amtykkeerklæring . Lokalitet Øyra er med dette tildelt økt MTB i
henhold til søknad, og lokalitet Eidemolla slettes fra akvakulturregistret. Vi gjør for ordens skyld
oppmerksom på at det settes krav til full opprydding ved permanent opphør av drift på en
lo kalitet, senest innen seks måneder, jf. akvakulturforskriftens § 17 .

Generelle vilkår
Anlegget skal etableres i samsvar med vedlagte tegning som viser anleggets godkjente
plassering og i henhold til koordinater for anleggets ytterpunkter.
Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo - , eiendoms - eller andre privatrettslige
forhold.
Tillatelsen gis under forutsetning av at etablering, drift og eventuell avvikling blir
gjennomført i samsvar med til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og vilkår.
Tillate lsen med vedlegg skal oppbevares tilgjengelig for alle ansatte på anlegget, og
også slik at den kan forevises til alle som er bemyndiget kontrollrett.

Som tillatelsesinnehaver har de plikt til å sette Dem inn i regelverket som gjelder for tillatelser
etter akvakulturloven. Akvakulturloven med tilhørende forskrifter er tilgjengelig på
www.lovdata.no .

Finnmark fyl keskommune påpeker at d riften skal være i samsvar med de til enhver tid gjelden d e
vilkår gitt av Fylkesmann en, Mattilsynet og Kystverket. Innehaver plikter derfor å gjøre seg kjent
med – og rette seg etter – vilkårene i vedlagte særskilte tillatelser fra o vennevnte
sektormyndigheter. Vær spesielt oppmerksom på planer og dokumentasjon som må godkjennes
av de respektive sektormyndigheter før oppstart.

I den forbindelse vil Finnmark fylkeskommune trekke frem vilkår satt i Fylkesmannens tillatelse.
Herunder p ålegges virksomheten å fremskaffe dokumentasjon som viser støypåvirkningen
anlegget har for bebyggelse på Mårøya. Rapport oversendes Fylkesmannen innen 1. juni 2018.
Se punkt 6.2 Miljøundersøkelser i Fylkesmannens utslippstillatelse.

http://www.lovdata.no/
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Klagerett
Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra
det tidspunktet underretningen om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part, se om
dette i vedlagte orientering. Eventuell klage skal sendes til Finnmark fylkesko mmune.

En eventuell klage medfører ikke utsatt iverksettelse av vedtaket. Det er likevel adgang til å søke
om at gjennomføringen utsettes til klagesaken er avgjort. I medhold av forvaltningsloven § 27b
er det satt som vilkår for å reise søksmål at anledning til å klage er uttømmende benyttet.

Med hilsen

Hilde C. J. Mietinen
nærings - og nordområdesjef

Ingeborg Skjelmo
r ådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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2. Uttalelse fra Kystverket Troms og Finnmark, datert 14.02.2018
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