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Troms og Finnmark fylkeskommune viser til søknad fra Salmar Farming AS datert 27.4.2021,
mottatt av fylkeskommunen 3.5.2021. Søknaden gjelder utvidelse av maksimal tillatt biomasse
ved lokalitet 34697 Øyra i Lebesby kommune. Det søkes om en utvidelse av lokalit etens
maksimalt tillatte biomasse fra 6 300 tonn til 8 300 tonn. Endringen innebærer ikke utvidelse av
areal eller endret arealkonfigurasjon. Salmar Farming AS samtykker til å innlevere lokaltiet
15516 Mårøyfjord ved innvilgelse av biomasseutvidelse i sams var med denne søknaden .

Om søknaden
Salmar Farming AS (søker) søker om å utvide dagens maksimalt tillatte biomasse (MTB) fra
6 300 tonn til 8 300 tonn, det vil si en økning på 2 000 tonn tillatt biomasse. Søknaden innebærer
ikke utvidelse eller endring av dagens areal. Søker vil ved en eventuell innvilgelse av søknad
som omsøkt innlevere lokalitet 15516 Mårøyfjord . Lokalitet 15516 Mårøyfjord er klarert for
2 700 tonn. Det foreligger i dag en forhåndsvarsling fra Fiskeridirektoratet region Nord om
tilbaketrekning av lokalitet 155 16 Mårøyfjord på grunn av passivitet datert 23.4.2021.

Søknaden gjelder følgende lokalitet:
Lokalitetsnr. Navn Kommune MTB
34697 Øyra Lebes by 6 300 to nn

Anlegget har i henhold til Akvakulturregisteret en klarert plassering med følgende posisjoner i
grader og desimalminutter (KARTDATUM Euref89/WGS849):

Midtpkt. Ytterpkt. 1 Ytterpkt. 2 Ytterpkt. 3 Ytterpkt. 4 Ytterpkt. 5
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Bilde: Utklippet fra Fiskeridirektoratets kartverktøy viser beliggenheten til lokalitet Øyra (øverst
til venstre) og Mårøyfjord (nederst til venstre). Ved innvilgelse av søknad som omsøkt vil søker
oppgi lokalitet Mårøyfjord i henhold til samtykkeerklæring .

Behandling
Det vises videre til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret
(laksetildelingsforskriften) fastsatt av Fiskeri - og kystdepartementet 22.12.2004. Denne forskrifts
§ 8 omhandler søknadsbehandling, og i tredje ledd heter det bl.a. at søker etter anvisning fra
kommunen skal sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i
Norsk Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest i området .

Mer informasjon om saksbehandlingen av akvakult urtillatelser er å finne på våre
hjemmesider https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/hav - fiskeri - og -
akvaku ltur/akvakultur/ .

Søknaden er nå kvalitetssikret og oversendes med dette til kommunal behandling.

Vi ber om at Lebesby kommune , i samarbeid med søker, sørger for at søknaden legges ut
til offentlig ettersyn i 4 uker og at dette kunngjøres. Søknaden skal deretter behandles av
kommunale organer.

Vi ber videre om at uttalelsen fra kommunen foreligger innen 12 uker (jf. avsnittet under om
tidsfrister) og at eventuelle merknader fra offentlig ettersyn vedlegges kommunens uttalelse.

Dersom det er aktuelt for kommunen å nedlegge midlertidig forbud i samsvar med plan - og
bygningsloven § 13 - 1, bes dette vurdert og avgjort så snart som mulig og innen fristen for
uttalelse.

Orientering om tidsfrister:

https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/hav-fiskeri-og-akvakultur/akvakultur/
https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/hav-fiskeri-og-akvakultur/akvakultur/
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Søknaden skal behandles iht. krav gitt i forsk rift om samordning og tidsfrister i behandlingen av
akvakultursøknader som trådte i kraft 01.09.2010. I henhold til denne forskrift § 4 andre ledd
skal uttalelse fra kommunen, herunder merknader fra offentlig utlegging, være tildelings -
myndigheten i h ende senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden. I løpet av denne
perioden skal søknaden legges til offentlig ettersyn i 4 uker og behandles i kommunale utvalg.

I samme forskrift § 7 første ledd første punktum heter det:” Fristoversittelse av uttalels ene fra
kommuner etter § 4 andre ledd medfører at saken kan behandles uten uttalelse.” Den aktuelle
forskriften er å finne på Fiskeridirektoratet sine
hjemmesider: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Akvakulturloven - og - forskrifter

Forskrift om konsekvensutredning og mulig krav om supplerende utredninger
Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017 - 06 - 21 - 854, KU -
forskriften).

Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter de to tidligere forskriftene om konsekvens -
utredninger for planer etter plan - og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning for
tiltak etter sektorlover.

Akvakultur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter § 10
jfr. § 8. Fylkeskommunen er her ansvarlig myndighet for planer og tiltak for akvakultur.
Beslutninger som gjøres etter KU - forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven jfr.
forskri ftens § 3 annet ledd.

Troms og Finnmark fylkeskommune sender søknaden til antatt berørte myndigheter. Andre
berørte parter eller interesseorganisasjoner vil ha anledning til å uttale seg under offentlig
ettersyn av søknaden.

Dersom høringsparten mener at tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn i
henhold til kriteriene i § 10, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i
søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskommunen. Høringsparten skal da ko nkretisere
hvilke forhold som bør belyses nærmere.

Dersom fylkeskommunen, på bakgrunn av høringen og egne vurderinger, finner at tiltaket antas
å kunne få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og virkningene ikke er tilstrekkelig
belyst i søknaden, skal det kreves tilleggsutredninger etter forskriftens § 27.

Eventuelle kostnader forbundet med konsekvensutredningen skal dekkes av søkeren.

Dersom det er spørsmål kan saksbehandler kontaktes.

Med hilsen

Majliz Berget
Rådgiver

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Akvakulturloven-og-forskrifter
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