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SAMTYKKE TIL PARALLELL BEHANDLING - SØKNAD OM LOKALITET 
BRATTHOLMEN I LEBESBY KOMMUNE  
 
Lebesby kommune viser til dialog med Mowi ASA og Troms og Finnmark fylkeskommune 
angående søknad fra Mowi ASA om oppdrettslokaliteten VA_F3 Lille Brattholmen/VA_4 
Brattholmen sør.  
 
Kommuneplanens arealdel 
I kommuneplanens arealdel for perioden 2019 til 2035, ligger det i planbestemmelsens 
generelle del (punkt 1.1.2) et krav om en samlet detaljregulering av blant annet akvakultur-
områdene VA_F3 Lille Brattholmen/VA_4 Brattholmen sør før tillatelse til tiltak gis. 
 
Det ligger også i bestemmelsenes punkt 5.2.3 b) følgende bestemmelse om miljøkvalitet:  
Før etablering skal det fremlegges dokumentasjon på anleggets miljøpåvirkning gjennom 
året. Det skal utføres strømmålinger over et helt år, og utarbeides spredningsmodelleringer 
for nye lokaliteter.  
 
Etter vedtak av kommuneplanens arealdel gjennomførte Lebesby kommune avklaringsmøter 
med fylkeskommunen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedrørende 
parallell behandling av søknad etter akvakulturloven og detaljregulering i sjø etter plan- og 
bygningsloven. Etter dialog med 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.  
 
Mowi og fylkeskommunen er kjent med at SalMar Farming AS har søkt samme lokalitet den 
09.12.2020 og startet arbeidet med detaljregulering 26.02.2021. Etter KMDs avklaring ble 
det i brev fra kommunen den 21.01.2022 gitt samtykke til at fylkeskommunen kunne ta 
SalMar Farmings søknaden etter akvakulturloven og reguleringsplanen etter plan- og 
bygningsloven til parallell behandling.    
 
Søknad fra Mowi ASA 
Lebesby kommune har også vært i dialog med Mowi angående deres søknad om lokalitet ved 
Brattholmen. Kommunen er ikke kjent med når Mowi sendte sin søknad inn til 
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fylkeskommunen, da vi ikke er part i saken så tidlig i prosessen. Mowi fikk svarbrev fra 
fylkeskommunen datert 18.01.2022 hvor det fremkommer at fylkeskommunen ikke kunne ta 
søknaden til behandling uten samtykke fra kommunen. Mowi har i brev datert 05.07.2022 
sendt en anmodning til kommunen om å gi samtykke til parallell behandling.  
 
Mowi ber kommunen samtykke i at deres søknad etter akvakulturloven behandles parallelt 
med reguleringsplanarbeidet som foregår for samme lokalitet, men i regi av SalMar Farming 
AS. I brevet fra Mowi står det at fylkeskommunen har uttalt at de ikke kunne legge 
detaljreguleringsplanen til SalMar til grunn for den parallelle behandlingen uten samtykke fra 
SalMar selv. Mowi på sin side mener det ligger utenfor fylkeskommunens ansvarsområde å 
stille slike vilkår. Den 18.07.2022 mottok kommunen en mail fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune hvor de antar at kommunen likevel vil gi et slikt samtykke slik at søknaden 
kan tas til behandling av fylkeskommunen. Fylkeskommunen påpeker videre at de er 
avhengige av at kommunen godkjenner at de kan ta søknaden fra Mowi til behandling etter 
akvakulturloven mens reguleringsplanarbeidet pågår.  
 
I brev fra Mowi datert 05.07.2022 henvises det videre til plan- og bygningsloven når det 
gjelder å ta stilling til privatrettslike forhold. Selskapet mener regulering av tiltak i sjø ikke er 
underlagt privat eiendomsrett og at kommunen dermed har adgang til å gi samtykke til 
parallell behandling. 
 
Samtykke til parallell behandling 
Med henvisning til Akvakulturlovens § 15 annet ledd bekrefter Lebesby kommune med dette 
brevet at søknad fra Mowi ASA om lokaliteten VA_F3 Lille Brattholmen/VA_4 Brattholmen 
sør i Lebesby kommune kan tas til behandling av fylkeskommunen. Dette med bakgrunn i 
detaljreguleringen som pågår for samme lokalitet i regi av SalMar Farming AS, og brev fra 
KMD hvor de fastslår at behandling kan skje parallelt.    
  
 
Vi ber dere ta kontakt dersom det er noe som er uklart i saken.  
 
 
Med hilsen 
LEBESBY KOMMUNE 
 
 
Toril Svendsen 
næringskonsulent 
Mobil: 97 99 09 04 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 
 
 
Kopi til: 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
SalMar Farming AS 
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