
 

Vår dato: 21.05.2019 Vår ref: 201303432-41 

Arkivkode: --- Deres ref:    

Gradering:  
   

Saksbehandler: Majliz Berget 
Telefon: +4778963079 
Majliz.Berget@ffk.no 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon   +47 78 96 30 00 Org.nr        964994218 

Postboks 701 
9815 VADSØ 
postmottak@ffk.no 

Henry Karlsens plass 1 
9800 VADSØ 
www.ffk.no 

Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051 

  

Næring- og 
nordområdeavdelinga 
 

 

 

Adresseinformasjon fylles inn 
ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
 
   
   
 
 
   

 

  
 
 

SalMar Farming AS, org. nr. 966 840 528 - Oversendelse av søknad for 
vurdering etter sektorlover - Søknad om arealendring og biomasseutvidelse 
ved lokalitet 13337 Hovdenakken i Lebesby kommune.  
 
Finnmark fylkeskommune viser til søknad fra SalMar Farming AS, mottatt 1.4.2019. Søknaden 
ble ansett som komplett 12.5.2019. Finnmark fylkeskommune har gjennomgått søknadens 
innhold med vedlegg, og vurderer det dithen at søknaden kan videresendes.  
 
Søknaden gjelder 
Søknaden omfatter biomasseutvidelse fra dagens tillatte maksimale biomasse på 1 800 tonn til 
3 600 tonn, samt en flytting av hele anlegget ca. 700 meter nordover fra dagens plassering. 
Bakgrunnen for flyttingen er fordi bunnforholdene ved nåværende plassering er ansett mindre 
gode, som derav har ført til nedtrekk i MTB. En samlet vurdering gjort av selskapet indikerer at 
den omsøkte plasseringen har gode produksjonsforhold og høyere tåleevne enn dagens 
plassering.  
 
Søknaden gjelder følgende lokalitet:  

Lokalitetsnummer Lokalitetsnavn Kommune Tillatt biomasse Omsøkt 
biomasse 

13337 Hovdenakken Lebesby 1 800 3 600 

 
Den omsøkte plasseringen av anlegget har følgende posisjoner i grader og desimalminutter 
(Kartdatum Euref89/WGS84):  
 
Anlegg 

Midtpunkt Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 

N 70’ 49,083 
Ø 27’ 29,637 

N 70’ 49,002 
   Ø 27’ 29,363 

N 70’ 49,106 
   Ø 27’ 29,276 

N 70’ 49,164 
   Ø 27’ 29,910 

N 70’ 49,060 
    Ø 27’ 29,997 

 
Flåte 

Flåteramme 5 Flåteramme 6 Flåteramme 7 Flåteramme 8 

N 70’ 49,013 
   Ø 27’ 29,661 

N 70’ 48,982 
   Ø 27’ 29,687 

N 70’ 48,973 
Ø 27’ 29,593 

N 70’ 49,004 
    Ø 27’ 29,566 

 
Nummereringen viser til slik det vil listes i akvakulturregisteret ved en eventuell tildeling etter 
søknad.  
 



 

 
 

 
Bildet nedenfor viser dagens tillatte anleggsplassering (grønn skravur) og omsøkt 
anleggsplassering (blått areal). Anleggets midtpunkt vil flyttes ca. 800 meter fra dagens 
plassering ved en eventuell innvilgelse som omsøkt.   

 
Figur 1: Utsnitt fra Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil.  
 
Til orientering 
Finnmark fylkeskommune opplyser nå om at søknaden er sendt til kommunen for offentlig 
ettersyn og kommunal behandling. Når kommunens behandling av saken foreligger vil denne 
ettersendes Fylkesmannen i Finnmark, Mattilsynet region Nord, Kystverket Troms og Finnmark, 
samt Fiskeridirektoratet region Nord sammen med eventuelle merknader. Herunder vil 
sektormyndighetene bli bedt om å starte sin behandling av saken.  
  



 

 
 

Forskrift om konsekvensutredning og eventuelt krav om supplerende opplysninger 
Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). 
Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter de to tidligere forskriftene om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift om 
konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover. I henhold til forskriften skal det vurderes om det 
er forhold rundt den spesifikke lokaliteten som ikke blir tilfredsstillende gjort rede for i søknaden 
og som derfor bør belyses før søknaden behandles, jf. kriteriene i § 8 i forskriften. 
 
Dersom høringsparten mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jfr. de 
respektive kriteriene i § 10, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i 
søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskommunen innen 4 uker etter at utlysningen har 
funnet sted. Høringsparten skal da konkretisere hvilke forhold som bør belyses nærmere. 
 
Vi ber dere vurdere det omsøkte tiltaket i henhold til kriteriene i § 10 som omfatter deres 
myndighetsområde. Det er til orientering utarbeidet en egen veileder til forskriftens § 10: Kriterier 
for vurdering av vesentlige virkninger av vedlegg II-tiltak, som kan benyttes. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Majliz Berget 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
 
  



 

 
 

Vedlegg:  
1. Søknadsskjema 
2. Kvittering saksbehandlingsgebyr 
3. Strømrapport Hovdenakken 
4. Anlegg med fortøyninger 
5. Data – flåte 
6. Flåte med fortøyninger 
7. Illustrasjon av rammefortøyning 
8. Innfesting av flytekrage 
9. Koordinater 
10. Kystsoneplankart 1 og 2 
11. Planstatus og arealbruk 
12. Sjøkart – dybder, kabler og utslipp 1  
13. Sjøkart – dybder, kabler og utslipp 2  
14. Sjøkart – lyktesektorer og farled 
15. Beredskapsplan Hovdenakken 
16. Beredskapsplan matfisk 
17. Forundersøkelse Hovdenakken 
18. Vurdering av behov for konsekvensutredning 
19. Melding om politisk vedtak 
20. Behovsbeskrivelse og virkningsvurdering  

 
  
   
 
Likelydende brev sendt til:  
Kystverket Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND 
Fiskeridirektoratet region Nord, Postboks 185 Sentrum 
, 5804 BERGEN 
Mattilsynet - Region Nord, Postboks 383 
, 2381 BRUMUNDDAL 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens Hus, 9815 VADSØ 
 
Kopi til: 
Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok 
Tromsø museum - Universitetsmuseet, Postboks 6050 Langnes, 9037 TROMSØ 
 


