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Hei, 
 
SalMar Nord viser til Lebesby kommunes uttalelse til søknad om utvidelse av biomasse på lokalitet Øyra (datert 20.12.17).  
 
Punkt 3 omfatter støy fra anlegget.  
SalMar Nord er i prosess med å utrede landstrøm på våre lokaliteter i Troms og Finnmark. I første omgang vil vi fokusere på lokaliteter som har gode 
forutsetninger mht nærhet til infrastruktur og kapasitet. Landstrøm på lokalitetene i Laksefjorden vil vurderes videre og ny kystsoneplan vil kunne gi føringer 
for kapasitetsbehov for landstrøm i området. Midlertidig løsning inkluderer et mindre støyende aggregat som drifter anlegget utenom fôringstiden (allerede 
i drift på flåte). Lydtrykket fra denne er betraktelig redusert ift hovedaggregatet som leverer strøm til fôringsmaskiner. 
 
Vedlagt rapport omhandler kartlegging av eksternstøy fra Øyra. Kartleggingen ble gjennomført for å sikre at anlegget oppfyller vilkårene i utslippstillatelsen 
fra Fylkesmannen. 
 
Beregninger og målinger av lydnivået fra drift av akvakulturanlegget på Øyra viser at grenseverdiene for støy fra ikke overskrides ved nærmeste 
støyfølsomme bebyggelse. 
 
 
Punkt 4 i uttalelsen omfatter miljøovervåking av lokaliteten.  
Siste miljøundersøkelse (MoM-B) ble tatt nær maksimal miljøbelastning (ved MTB på 3 600 tonn) den 09.01.18. Den viser svært god miljøtilstand. SalMar 
Nord vil utnytte fleksibiliteten i anlegget og følge opp miljøtilstand ved neste produksjonssyklus (6 300 tonn).  
 
Lusenivåer på anlegget har holdt seg langt under tiltaksnivå under forrige produksjonssyklus. SalMar Nord vil, på lik linje med andre lokaliteter i selskapet, 
følge utviklingen av lusenivåer tett slik at ikke grenseverdier satt av Mattilsynet overskrides.  
 
Dersom det behov for ytterlige informasjon eller klareringer, så bare ta kontakt med undertegnede.   
 



 
Med vennlig hilsen 

 
Stefan Paulsen | Lokalitetsutvikler 
SalMar Farming AS | Avd. Nord 
Sjøgata 39 | 9300 Finnsnes 
Mob: 909 74 507 | Sentralbord: 72 44 79 00 
E-post: Stefan.Paulsen@salmar.no |salmar@salmar.no  
 

 
 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne meldingen. 

Denne meldingen er bare ment for mottakeren og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar  
denne ved en feil, vær så vennlig å melde fra til avsenderen og slett originalen. All annen bruk av innholdet i e-posten er forbudt. 
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