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Arkivsak: 19/591   

Sakstittel:  SØKNAD OM AREALENDRING OG BIOMASSEUTVIDELSE VED 

LOKALITET 13337 HOVDENAKKEN – SALMAR FARMING AS 

 

 

Rådmannens innstilling: 
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 

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.  

 

 



Saksutredning: 
Vedlegg: 

- Søknadsskjema fra SalMar 

- Strømrapport utført av Akvaplan Niva 

- Skisser over flåte, anlegg med fortøyninger og rammefortøyning 

- Koordinater, kystsonekart og planstatus 

- Sjøkart, dybde, kabler og lyktesektorer 

- Beredskapsplaner 

- Forundersøkelse og vurdering av behov for konsekvensutredning 

- Melding om politisk vedtak i Lebesby kommune (samtykke) 

- Behovsbeskrivelse og virkningsvurderinger 

- Uttalelse fra Fiskarlaget Nord 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Finnmark Fylkeskommune oversendte den 21.05.2019 søknad fra SalMar Farming AS om 

arealendring og biomasseutvidelse ved lokalitet 13337 Hovdenakken i Lebesby kommune. 

Søknaden ble annonsert i avisene Finnmarken, Finnmark Dagblad og Norsk lysningsblad den 

24.06.2019. Søknad med alle vedlegg ble lagt ut på høring på kommunens hjemmeside og 

facebookside og på biblioteket i Kjøllefjord. Høringsperioden var 24.06.-12.08.2019. Det 

kom inn en høringsuttalelse, og den var fra Fiskarlaget Nord.  

 

Søknaden omfatter biomasseutvidelse fra dagens tillatte maksimale biomasse på 1800 tonn til 

den opprinnelige tillatelsen som var på 3600 tonn, samt flytting av hele anlegget ca. 700 

meter nordover fra dagens plassering.  

 

På grunn av bygge- og delingsforbudet i Laksefjorden,  hadde kommunestyret søknad om 

samtykke til behandling i møte den 07.06.2018 (PS 38/18), og det ble gjort følgende vedtak:  

 

Fra møtet i Kommunestyret den 07.06.2018, saksnr PS 38/18. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

1. Lebesby kommunestyre gir SalMar Farming AS, avdeling Nord, samtykke til 

gjennomføring av søknadsprosess som omhandler flytting av lokalitet Hovdenakken, 

jfr. Plan- og bygningsloven § 13-1, 3.ledd. Samtykket til tiltak gjelder kun denne 

søknad, og kommunestyrets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i sjø (PS 31/15 fra 

24.06.2015) vil fortsatt være gjeldende.   

2. Midlertidig forbud ble vedtatt i forbindelse med revidering av kommunens 

kystsoneplan, jf. PBL § 13-1, 1.ledd. I samme paragraf, 3. ledd står det: Kommunen 

kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter 

kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. Lebesby kommune anser 

ikke flytting av lokalitet Hovdenakken å bidra til at kystsoneplanleggingen blir 

vanskeligere. Dette med bakgrunn i at området allerede er tatt i bruk til akvakultur.   

3. Bakgrunn for søknaden er at dagens plassering av anlegget har gitt lokaliteten en 

dårlig miljøtilstand. Tidligere strømmålinger og undersøkelser har i noen tilfeller ikke 



vært tilstrekkelig for å avklare hvor mye en lokalitet tåler, og situasjonen i 

Laksefjorden har ført til at flere lokaliteter har dårlig miljøtilstand. Dette finner 

Lebesby kommunestyre beklagelig, og kommunestyret oppfordrer SalMar til å 

gjennomføre grundigere undersøkelser for å forsikre seg om at ønsket lokalitet ved 

Hovdenakken vil tåle en produksjon på 3600 tonn MTB. Samtidig ser kommunen at 

SalMar har store utfordringer med utsett av tillatt biomasse i Laksefjorden i påvente 

av ny kystsoneplan, og at dette samtykket vil gi en viktig avklaring av videre 

produksjonskapasitet og behov for eventuelt nye lokaliteter.  

4. Ved dette samtykke får SalMar tillatelse til å sende søknaden til ordinær høringsrunde 

og behandling hos kommunen, sektormyndigheter og sluttbehandling hos Finnmark 

Fylkeskommune.  

 

SalMar har i figur 1 skissert dagens gjeldende klarering og omsøkt plassering:   

 
 

SalMar beskriver historikken til lokaliteten Hovdenakken og behovet for å flytte lokaliteten i 

sin søknad (se vedlegg om behovsbeskrivelse). De har hatt miljømessige utfordringer ved 

maksimal belastning av de to siste produksjonssyklusene (V-14 og V-16). Som en følge av 

dette gjorde Fylkesmannen i Finnmark den 12.03.2018 et vedtak om en halvering av 

maksimal tillatt biomasse til 1800 tonn. Sist det var laks i anlegget var ifølge SalMar høsten 

2017, og siden har lokaliteten ligget brakk.  

 

SalMar forklarer utfordringene med overbelastning av dagens lokalitet med begrenset 

strømhastighet på spredningsdyp og bunn. De skriver at topografiske forhold og data ved den 

nye omsøkte lokalitet indikerer at den skal tåle en belastning på økt produksjon til 3600 tonn. 

Lokalitetene Hovdenakken, Bondejorda og Øyra forblir et eget driftsområde med felles 

brakklegging. I vedlagte behovsbeskrivelse redegjør SalMar nærmere for viktige faktorer 

som viser at selskapsintern erfaring og kompetanse samt lokalitetens beskaffenhet vil 

medføre trygg og bærekraftig produksjon.  



 

Med søknaden som ble oversendt fra Finnmark Fylkeskommune, ligger følgende vedlegg: 

- Søknadsskjema fra SalMar 

- Strømrapport utført av Akvaplan Niva 

- Skisser over flåte, anlegg med fortøyninger og rammefortøyning 

- Koordinater, kystsonekart og planstatus 

- Sjøkart, dybde, kabler og lyktesektorer 

- Beredskapsplaner 

- Forundersøkelse og vurdering av behov for konsekvensutredning 

- Melding om politisk vedtak i Lebesby kommune (samtykke) 

- Behovsbeskrivelse og virkningsvurderinger 

 

Da SalMar søkte om samtykke tidligere (behandlet i kommunestyret den 7.06.2018), hadde 

de i tillegg vedlagt: 

- Miljøundersøkelse (B-undersøkelse) datert 04.10.2017 

- Vedtak fra Fylkesmannen i Finnmark om nedjustering av maksimalt tillatt biomasse 

 

Da dette var dokumenter som i hovedsak dreidde seg om eksisterende lokalitet, er det ikke 

vedlagt denne søknaden om ny lokalitet. Men er å finne på kommunens hjemmeside.   

 

I kommunens nye forslag til kystsoneplan er det gjort en utredning av Rambøll på blant annet 

konsekvenser ved alle foreslåtte nye lokaliteter. Under finnes konsekvensutredningen i 

høringsutkastet når det gjelder ny lokalitet i Hovdenakken:  

VA_F8 Hovdenakken – ny lokalitet 
Formål i gjeldende plan: Sjø/vann/vassdrag – allment flerbruk  

 

Foreslått formål: Akvakultur  

Arealstørrelse: 1901 daa  

Forslagsstiller: Lebesby kommune  

Beskrivelse: 

Nåværende lokalitet i Indre Hovdenakkbukta må flyttes, og det foreslås 

nytt A-område ut fra Hovdenakken. Foreslått areal tar høyde for at 

fortøyninger skal ligge innenfor avsatt område.  

Plankrav: Nei  

 

 Tema Konsekvens Forklaring 

M
IL

JØ
 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Kunnskapsgrunnlag om kulturminner og kulturmiljø i sjø er lav.  

Landbruk og 
kulturlandskap 

 Området er i sjø. Ingen betydning for jordbruk. 

Landskap og  
lokalklima 

 Ingen betydning i overflaten. Kan være noe utsatt ved uvær. 
Dybder mellom ca. 0 og 230m. Gjennomsnittlig strømhastighet 

(75% prosentil) på 15 meters dyp er mellom 0 og 10 cm/s. 

Naturmangfold 

inkl. marint miljø 

 Det er registrert yngle- og hvileområder for oter på Hovdenakken. 

Det er registrert sild i Eidsfjorden. Det etablerte anlegget i Indre 
Hovdenakkbukta har registrert miljøtilstandsklasse 4 (meget 

dårlig), datert oktober 2017. Miljøtilstand på foreslått område er 
ukjent. Anbefalt avstand mellom sjøbaserte matfiskanlegg t.o.m. 

3600 tonn MTB er 2,5 km, og over 3600 tonn MTB er 5 km. 
Nærmeste akvakulturanlegg er Bondejorda (2700 MTB), ca. 1,8 km 

unna. 

Fiskeri  Det er registrert låssettingsplasser for sei på østsiden av 

Hovdenakken for 4-5 fartøy, men lite i bruk nå. Anbefalt avstand til 

låssettingsplasser er 1,5 km. Eidsfjorden er et svært viktig 
gyteområde for torsk. Stengt for all fiske med snurrevad og for 

fartøy over 15 meter som fisker med settegarn pga. vern av 



kysttorsk. Det er kongekrabbe i hele området. Sjølakseplass i Ytre 

Hovdenakkbukta. 

Reindrift  Fastlandet inngår i RBD 13 sitt beiteområde. Tiltaksområdet ligger i 

sjø. Ingen trekklei eller båttransport for rein i området. 

S
A
M

F
U

N
N

 

Barn og unge  Ingen betydning for akvakultur. 

Beredskap og 
ulykkesrisiko 

 Området er noe værutsatt, potensiell fare for ødeleggelser ved 
uvær. Ligger i aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang. 

Pga. områdets størrelse kan det komme i konflikt med ferdsel i 
fjorden. Ingen registrert farled. 

Folkehelse og 
friluftsliv 

 Ingen kjente interesser for friluftsliv og fritidsfiske. 

Næringsliv og 
samfunnsutvikling 

 Akvakultur vurderes som positivt for næringsliv og sysselsetting i 
kommunen. 

Samisk kultur, 

næringsutøvelse 
og samfunnsliv 

 Generelt sjøsamisk område. Ingen kjente samiske interesser som 

tiltaket vurderes å komme i konflikt med. 

Teknisk 
infrastruktur 

 Privat anlegg forutsettes. 

Transportbehov, 
energiforbruk og 

-løsninger 

 Vil medføre noe økt sjøtransport i området. Det antas ikke at 
anlegget vil være elektrisk. Området kan komme i konflikt med 

ferdsel i fjorden. 
 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: 

Lav strømhastighet i området. Virkninger for kulturminner, naturmangfold og miljøtilstand på foreslått nytt 

område er ukjent. Usikre data for fiskeriinteresser, men det opplyses i innspill til planarbeidet at området 

ikke brukes ofte til fiskeri. Ligger nært akvakulturlokaliteten Bondejorda og låssettingsplasser. Foreslått 

område kan komme i konflikt med ferdsel i fjorden, og krever avklaring med Kystverket. Området bør 

vurderes opp mot skredfare. Alternativer: Ingen foreslått.  

Konklusjon:  

Foreslått arealformål har usikker eller middels negativ konsekvens for flere berørte temaer. For øvrig små 

eller ingen konsekvens. Samlet sett middels negativ konsekvens. 

 

Forslag til ny kystsoneplanen som har vært på høring, har dermed lagt til rette for denne 

flyttingen av lokaliteten. Rambøll har konkludert med at foreslått arealformål samlet sett har 

en «middels negativ konsekvens». Gjennom høringsrunden har likevel ikke Mattilsynet 

kommet med kommentarer til planen, Kystverket har heller ikke kommentert denne 

lokaliteten, da farledsforskriften ikke gjelder i dette området. Angående avstand mellom 

lokalitetene Hovdenakken og Bondejorda er den i dag like kort, men tillatelsene er gitt 

likevel. Fiskarlaget Nord og Fiskeridirektoratet har når det gjelder Hovdenakken kommentert 

at de er bekymret for at man har for liten kunnskap om negativ påvirkning på fiskeriene. 

Sametinget har kommet med innsigelser på de nye lokalitetene i Laksefjorden, men ikke 

denne. 

 

Kommunen ser på de ulike tema som omtales i konsekvensutredningen som en videre 

oppgave for sektormyndighetene å vurdere i sin videre saksbehandling av søknaden som 

avstandskrav, strømhastighet, forhold til fiskeri. Og i den forbindelse gjøre en vurdering av 

hvor stor belastning den nye lokaliteten tåler i forhold til maksimal tillatt biomasse.  

 

 

Det kom inn en uttalelse mens denne søknaden har ligget ute til offentlig ettersyn, og det er 

fra Fiskarlaget Nord. Under her er innspill fra Fiskarlaget limt inn: 

 



 

 

 
 



 
 

Vurdering:  

SalMar har i denne prosessen holdt kommunen orientert om miljøtilstanden på dagens 

lokalitet, vedtak fra Fylkesmannen om nedjustering av produksjonskapasitet og prosessen 

med søknad om ny lokalitet.  

 

Kommunestyret vedtok den 07.06.2018 at SalMar skulle få sende inn sin søknad om flytting 

av lokalitet og tilrettelegging for utsett av 3600 tonn. Flytting av anlegget i Eidsfjorden, som 

allerede er tatt i bruk til akvakultur, ble vurdert til ikke å vanskeliggjøre arbeidet med 

kystsoneplanleggingen. Det kan heller være en fordel for det videre arbeidet, med en 

avklaring om det foreslåtte arealet kan bli en fremtidig lokalitet for 3600 tonn biomasse.  

 

Denne vil da erstatte dagens plassering, og det er dermed ikke snakk om økt produksjon i 

denne saken. Om målingene viser at området er egnet, og SalMar får innvilget ny lokalitet 

etter behandling hos sektormyndighetene og Finnmark Fylkeskommune, vil det være en 

viktig avklaring i forhold til behovet for nye lokaliteter fremover. Det vil også være positivt 

for SalMar å kunne opprettholde sin opprinnelige produksjonskapasitet på denne lokaliteten, 

som igjen sikrer arbeidsplasser og gir økte ringvirkninger av aktiviteten.   

 

Kommunestyret har vedtatt en ny Samfunnsdel med fire verdier, hvorav den ene er 

«Mulighetsorientert». Her fokuseres det på at kommunens skal «skape utvikling og vekst 

gjennom bærekraftig bruk av naturressurser og menneskelig kapital, entreprenørskap og 

satsingsvilje». I punkt 8 heter det: «Vi vil ha en bærekraftig utvikling i næringer der vi har et 

naturlig fortrinn.» Oppdrettsnæringen må kunne sies å være en av de næringene hvor vi har 

naturlige fortrinn og hvor det ligger til rette for vekst dersom kommunen ønsker flere 

arbeidsplasser og økt bosetting. Det forutsettes selvsagt at flyttingen av lokaliteten og 

økningen i biomassen vil skje på en miljømessig forsvarlig måte. Dette vil være gjenstand for 

en grundig behandling hos sektormyndighetene.  

 

Forslag til ny kystsoneplanen som har vært på høring, har lagt til rette for denne flyttingen av 

lokaliteten. Gjennom høringsrunden har Mattilsynet ikke kommet med kommentarer til 

planen, Kystverket har heller ikke kommentert denne lokaliteten, da farledsforskriften ikke 

gjelder i dette området. Angående avstand mellom lokalitetene Hovdenakken og Bondejorda 

er den i dag like kort, men tillatelsene er gitt likevel. Fiskarlaget Nord har når det gjelder 

Hovdenakken kommentert det som over, med bekymring for at man har for liten kunnskap 

om negativ påvirkning på fiskeriene.  

 

Kommunen ser på de ulike tema som omtales i konsekvensutredningen som en videre 

oppgave for sektormyndighetene å vurdere i sin videre saksbehandling av søknaden som 



avstandskrav, strømhastighet, forhold til fiskeri. Og i den forbindelse gjøre en vurdering av 

hvor stor belastning den nye lokaliteten tåler i forhold til maksimal tillatt biomasse.  

 

Etter en samlet vurdering og med bakgrunn i forslag til ny kystsoneplan, anbefaler 

rådmannen at kommunen avgir en positiv høringsuttalelse ihenhold til kommunens planer og 

interesser i denne saken, slik at SalMar får mulighet til å flytte produksjonen til en mer 

bærekraftig lokalitet. En økt biomasse til 3600 tonn vil også være med på å sikre 

arbeidsplasser innen oppdrett og en positiv næringsutvikling i kommunen, og gi SalMar 

tilbake det opprinnelig tillatte produksjonsvolumet som de ble tildelt i 2014.   

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 

 

 


