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Arkivsak: 18/458   

Sakstittel:  SØKNAD OM SAMTYKKE TIL TILTAK - 

AKVAKULTURLOKALITET "HOVDENAKKEN" I EIDSFJORDEN SALMAR 

 

 

Rådmannens innstilling: 
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.  

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Søknad fra SalMar Nord AS om samtykke til tiltak ved lokaliteten Hovdenakken i 

Eidsfjorden 

Vedlegg 1: Kart over ny anleggsplassering Hovdenakken mot dagens plassering 

Vedlegg 2: Vedtak om nedjustering av maksimal tillatt biomasse for akvakulturlokaliteten 

Hovdenakken, Fylkesmannen i Finnmark 

Vedlegg 3: B-undersøkelse for lokalitet Hovdenakken, datert 4.10.2017   

Vedlegg 4: Vurdering av behov for konsekvensutredning 

 

Andre dokumenter: 



 

Faktaopplysning: 

SalMar Farming AS avdeling Nord (SalMar) ønsker å flytte lokaliteten Hovdenakken ca.  

700 meter, se skisse under (flere skisser ligger i vedlegg 1): 

 

 
Figur 1: Kartskisse fra Eidsfjorden, hentet fra vedlegg 1, viser eksisterende og plassering av Hovdenakken, samt 

plassering av lokalitet Bondjorda.  
 

SalMar skriver i sin søknad at dagens anleggsplassering ligger i en bukt og er ugunstig 

plassert i forhold til effektiv vanngjennomstrømming i de dypere vannmassene. Spredning og 

nedbrytning av næringssalter (fôrspill og fekalier) er derfor begrenset (se vedlegg 1-2). 

SalMar ønsker å flytte anlegget ca. 700 meter mot nord-nordvest hvor bunntopografi og 

høyere strømhastigheter vil redusere miljøbelastningen på sjøbunnen (vedlegg 1-1). SalMar 

skriver videre at de har en overordnet målsetning om å kun drifte ved lokaliteter som viser 

bæreevne med hensyn til organisk belastning (tilstandsklasse 1 og 2).  

 

SalMar har i tidligere informasjon til Fylkesmannen (og kommunen) forklart hvorfor, og 

beklaget at, lokaliteten er blitt overbelastet. Dette har sammenheng med at laksen som ble satt 

ut våren 2016 på Bondejorda, skulle splittes flere steder, blant annet til Skjellvika som 

SalMar søkte om å få. Da denne søknaden ble avslått, måtte en større del av fisken flyttes til 

Hovdenakken, for å ivareta driftsplaner og produksjon. Søknaden om samtykke til Skjellvika 

ble først godkjent i kommunestyret to ganger, før den ble avslått tredje gang den var oppe. 

SalMar mener derfor at de handlet i god tro da de planla sin produksjon. Men som en 

konsekvens av avslaget på Skjellvika og Nordmannspynten, måtte Hovdenakken benyttes til 

en større mengde fisk enn planlagt og lokaliteten fikk en høy biomasse og belastning over 

relativt kort tid.  

 

Etter to produksjonssykluser viser miljøundersøkelsen (B-undersøkelsen) at lokaliteten har 

tilstand 4, meget dårlig miljøtilstand (se tabell under). Rapporten viser samtidig at 

miljøtilstanden forbedrer seg etter brakkleggingsperioder, hvor tilstanden er 2-god. SalMar 

har besluttet å brakklegge lokaliteten Hovdenakken i hele 2018, frem til våren 2019, og vil 

følge opp med hyppigere miljøundersøkelser enn frekvensen satt i NS9410:2016.  



Hele miljørapporten ligger vedlagt saken.   

 

 
Figur 2: Tabell hentet fra side 12 i B-undersøkelsen som finnes i vedlegg 3.  

(Tilstand: 1-meget god, 2-god, 3-dårlig, 4-meget dårlig). 

 

Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet har behandlet denne saken etter at miljøtilstanden ble  

4-meget dårlig, og Fylkesmannen har fattet vedtak den 12.3.2018 om at produksjonen må 

nedjusteres til 1800 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse), se vedlegg 2. Fylkesmannen 

påpeker blant annet at det er virksomhetens ansvar å følge de krav og regler som gjelder til 

enhver tid. Fylkesmannen mener det er uansvarlig å planlegge drift og størrelse på utsett ut i 

fra lokaliteter som man ikke har fått godkjent (Skjellvika). 

 

I sin konklusjon skriver Fylkesmannen:  

«De nylig innrapporterte resultatene fra B-undersøkelser utført i august 2015 og 

oktober 2017 viser at forholdene for spredning og nedbrytning av utslipp fra 

lokaliteten Hovdenakken, ikke er tilstrekkelig for en MTB på 3600 tonn. Lokaliteten 

har blitt overbelastet i begge produksjonssykluser siden oppstart. Fylkesmannen 

vedtar endring i utslippstillatelsen, med ny MTB på 1800 tonn. Endringen gjøres med 

hjemmel i forurensningsloven § 18.»  

 

En halvering av tillatt biomasse på Hovdenakken, vil i følge SalMar få store økonomiske og 

driftsmessige konsekvenser for selskapet. SalMar skriver videre i sin søknad til kommunen 

om samtykke til tiltak: 

«Innledende undersøkelser viser at sjøarealet rett nord for fjellet Hovdenakken har 

betydelig høyere strømhastighet gjennom 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 høyere 

tåleevne og vil håndtere en maksimal tillat biomasse på 3600 tonn. Strømmålinger og 

miljøundersøkelser vil bli utført i løpet av mai 2018 og rapporter vil ettersendes 

kommunen når de foreligger. Anleggsplasseringen vil også sikre trygg ferdsel inn og 

ut av fjorden.  

 

Det inntegnede arealet vil sikre tilstrekkelig fortøyningsareal og vil ikke 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 vurder i forhold til «FOR 2017-06-21-854: Forskrift om 

konsekvensutredninger, Kapittel 2, § 8» (vedlegg 4).  

 



Dersom søknad 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.» 

 

SalMar søker om samtykke til tiltak, for dermed å kunne sende søknad til Finnmark 

fylkeskommune, som igjen sender den på høring og til behandling hos kommunen og 

sektormyndighetene. Søknaden vil hos de ulike sektormyndigheter få en grundig vurdering 

av miljø, fiskeriinteresser mm. Kommunal behandling skal skje innen 12 uker, og total 

saksbehandlingstid skal i følge forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av 

akvakultursøknader være maks 22 uker. Det vil dermed kunne komme en avgjørelse i denne 

saken før kommunens kystsoneplan er vedtatt, og det vil være en viktig avklaring for SalMar 

sin videre planlegging av utsett våren 2019 og videre produksjon i Laksefjorden.  

 

Vurdering: 

SalMar har i denne prosessen holdt kommunen orientert om miljøtilstanden, varsel fra 

Fylkesmannen, tilbakemelding fra SalMar med vurdering av tiltak og til sist vedtaket fra 

Fylkesmannen om nedjustering av produksjonskapasitet.  

 

Det er beklagelig at lokaliteter som i utgangspunktet er godkjent for en gitt produksjon, viser 

seg ikke å tåle belastningen likevel. Kommunen ser at behandlingen av forrige samtykke 

kunne innvirke på denne saken, men er likevel av den oppfatningen at SalMar burde vært mer 

forsiktig med utsettet våren 2016 da omsøkte lokaliteter (Skjellvika og Normannspynten) 

ikke var klarerte. Det viser seg også at flere lokaliteter i Laksefjorden ikke har tålt 

belastningen og fått dårlig miljøtilstand, noe som igjen fører til lengere brakkleggingstid og 

behov for flere lokaliteter. Dette gir grunnlag for å oppfordre SalMar til å gjøre enda 

grundigere analyser av fremtidige lokaliteter, ved for eksempel å ha strømmålinger over 

lengere perioder for å analysere tåleevne, spredning og akkumulering av næringssalter.  

 

Rådmannen vurderer likevel at denne søknaden om samtykke til tiltak bør innvilges. Flytting 

av anlegget i Eidsfjorden som allerede er tatt i bruk til akvakultur, vurderes ikke å 

vanskeliggjøre arbeidet med kystsoneplanleggingen. Dette til forskjell fra tidligere sak hvor 

det ble søkt om helt ny lokalitet ved Skjellvika og ny lokalitet Nordmannspynten. 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, da det ellers helt klart vil få store 

økonomiske konsekvenser å måtte nedjustere kvantum også her.  

 

Kommunestyret har i sin behandling av økonomiplan for 2018-21 vedtatt at man ønsker å 

arbeide aktivt for å være attraktiv for havbruksnæringen, og at en bør vurdere å legge til rette 

for en økning av volumet innen oppdrett på opptil 50 % i arbeidet med ny kystsoneplan. 

Kommunen skal også jobbe aktivt for lukket teknologi, men dette er fortsatt på et tidlig 

stadium. Rådmannen anbefaler derfor at denne saken innvilges, slik at SalMar får mulighet til 



å flytte produksjonen til en mer bærekraftig lokalitet og dermed slippe å redusere sin 

produksjon ytterligere i påvente av ny kystsoneplan.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


