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VEDR PARALLELL BEHANDLING AV SØKNAD OM AKVAKULTUR -
TILLATELSE OG DETALJREGULERING AV LOKALITET HENRIKSHOLMAN
I LEBESBY KOMMUNE – NRS FARMING AS

Lebesby kommune viser til tidligere korrespondanse og avklaringsmøter vedrørende parallell
behandling av søknad etter A kvakulturloven og detalj regulering i sjø etter P lan - og
bygningsloven. Etter dialog med Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD) ble
det i brev fra KMD datert 22.10.2021 presisert at søknader om lokalitetsklarering etter
akvakulturloven og detaljregulering kan behandles parallelt. Målet er en god og effektiv
saksbehandling.

I kommuneplanens arealdel for perioden 2019 til 2035, ligger det i planbestemmelsens
generelle del (punkt 1.1.2) et krav om detaljregulering av blant annet akvakulturområdet
Henriksholman.

Lebesby kommune ønsker med dette brevet å gi følgende bekreftel ser angående Norway
Royal Salmons (NRS) søknad om lokaliteten Henriksholm an VA_F2 i Lebesby kommune:

1. Samtykke til parallell behandling

Lebesby kommune bekreftelse at akvakultursøknad og detaljreguleringen av
akvakulturområdet ved Henriksholman kan behandles parallelt.

2. Bekreftelse på igangsatt detaljregulering

Lebesby kommune bekrefter videre at detaljregulering av akvakulturareal ved
Henriksholman er igangsatt av NRS Farming AS. Arbeidet utføres i regi av Henning
Larsen i Alta. Se vedlagte r eferat fra oppstartsmøtet , som ble avholdt den 23.06.2022 .

3. Bekreftelse på avsluttet Klima og sjørøyeprosjekt ved Kartøya og Henriksholman

K ommuneplanens areal del for perioden 2019 til 2035 har også en rekkefølgebestemmelse
i pu nkt 1.4.5, hvor tidligste op pstart for å ta i bruk akvakulturområdene ved Kartøya og
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Lebesby kommune viser til tidligere korrespondanse og avklaringsmøter vedrørende parallell
behandling av søknad etter Akvakulturloven og detaljregulering i sjø etter Plan- og
bygningsloven. Etter dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ble
det i brev fra KMD datert 22. l 0 .2021 presisert at søknader om lokalitetsklarering etter
akvakulturloven og detaljregulering kan behandles parallelt. Målet er en god og effektiv
saksbehandling.

I kommuneplanens arealdel for perioden 2019 til 2035, ligger det i planbestemmelsens
generelle del (punkt 1.1.2) et krav om detaljregulering av blant annet akvakulturområdet
Henriksholman.

Lebesby kommune ønsker med dette brevet å gi følgende bekreftelser angående Norway
Royal Salmons (NRS) søknad om lokaliteten Henriksholman V A_ F2 i Lebesby kommune:

l. Samtykke til parallell behandling

Lebesby kommune bekreftelse at akvakultursøknad og detaljreguleringen av
akvakulturområdet ved Henriksholman kan behandles parallelt.

2. Bekreftelse på igangsatt detaljregulering

Lebesby kommune bekrefter videre at detaljregulering av akvakulturareal ved
Henriksholman er igangsatt av NRS Farming AS. Arbeidet utføres i regi av Henning
Larsen i Alta. Se vedlagte referat fra oppstartsmøtet, som ble avholdt den 23.06.2022.

3. Bekreftelse på avsluttet Klima og sjørøyeprosjekt ved Kartøya og Henriksholman

Kommuneplanens arealdel for perioden 2019 til 2035 har også en rekkefølgebestemmelse
i punkt 1.4.5, hvor tidligste oppstart for å ta i bruk akvakulturområdene ved Kartøya og
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Henriksholman er fra 01.01.2023. Begrensningen er satt for at Klima og sjørøyeprosjektet
i regi av NTNU skal avsluttes før annen aktivitet etableres i området . Dette
forskningsprosjektet skal etter p lanen avsluttes i 2022 .

Dette brevet er oversendt NRS og vil bli lagt som vedlegg til søknad om akvakulturlokalitet.
Ta gjerne kontakt med kommunen dersom d et er spørsmål til vår bekreftelse .

Med hilsen
LEBESBY KOMMUNE

Toril Svendsen
næringskonsulent
Mobil: 97 99 09 04

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift

Kopi til: Norway Royal Salmon v/Per Magne Bølgen

Vedlegg: Referat fra oppstartsmøte for detaljregulering av lokalitet Henriksholman

Henriksholman er fra 01.01.2023. Begrensningen er satt for at Klima og sjørøyeprosjektet
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