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SALMAR NORD AS 951661198 : SØKNAD OM UTVIDELSE AV BIOMASSEN FOR
AKVAKULTUR AV MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET PÅ
LOKALITET 10724 KLOKKSTEIN I KOMMUNENE NORDREISA OG SKJERVØY
- TIL BEHANDLING

Vi viser til vedlagte søknad fra Salmar Nord AS datert 01.11.11 om utvidelse av biomassen
på lokalitet 10724 Klokkstein i Nordreisa og Skjervøy kommune for produksjon av matfisk
for laks, ørret og regnbueørret.
Omsøkte endring innebærer at lokalitetens maksimalt tillatte biomasse (MTB) søkes utvidet
med 770 torm fra 2830 tonn til 3600 tonn MTB. Anlegget endres ikke arealmessig.
Vi viser i denne sammenheng til søknadens vedlagte skisse for koordinerte utsett som er
fremarbeidet i samarbeid med Arnøy Laks As og Eidstjord sjøfarm AS. Søker skriver i
søknaden at punkt 3.6 at selskapet ønsker å kutte ut lokaliteten Eidebukta, slik at selskapets
totale MTB i Rotsundområdet reduseres ved økning av biomassen på lokalitet Klokkstein og
Uløya.
Søknaden sendes til behandling i både Nordreisa og Skjervøy kommune på grunn av at
anlegget er plassert innenfor begge kommunearealene.
Behandling:
Før søknaden tas til behandling, kontrollerer vi rutinemessig at søknaden er komplett i
henhold til forskriftene. Avhengig av hvilken type akvakultur det søkes om og hvilken
størrelse på anlegget som omsøkes, finnes det ulike rutiner for - og krav til saksbehandlingen.
Felles for alle er imidlertid at kommunen som lan- o b nin sm ndiahet skal høres før
søknaden sendes videre til behandlin hos andre offentli e m ndi heter.
Vi viser videre tilforskrift om tillatelse for akvakultur av laks, orret og regnbueorret
(laksetildelingsforskrifien) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004. Denne
forskrifts § 8 omhandler søknadsbehandling, og i tredje ledd heter det bl.a. at søker etter
anvisnin fra kommunen skal sør e for at søknaden le es ut til offentli etters n o at dette
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kunn •øres i Norsk L sninGsblad o i to aviser som er vanli lest i området. Vi viser også til
vårt informasjonsskriv datert 10.06.10 til kommunene i Troms om behandlingen av
akvakultursøknader.
Søknaden skal behandles i ht. krav gitt i forskrift 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 offentli utle in være tildelin sm ndi heten i hende 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 uttalelse fra kommuner etter § 4 andre ledd medfører at saken kan
behandles uten uttalelse." Den aktuelle forskriften er å finne på Fiskeridirektoratet sine
hj emmesider: http ://www.fiskeridir.no/akvakultur/akvakulturregelverk.
Vi har nå gått igjennom søknaden og den oversendes med dette til kommunene
Nordreisa og Skjervøy for offentlig ettersyn og behandling.

Det bes opplyst om søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen jf
akvakulturloven § 15 pkt. a sammenholdt med vilkåret i samme lov § 6 b.
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 etter forskrift av 18.05.2010 nr. 708 § 4.
Dersom det er spørsmål, vennligst kontakt saksbehandier.

Me vennlig hilsen

Jarlel .
r
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dersen

Vedlegg:
Søknad datert 01.11.2011 med vedlegg
Kopi:
SalMar Nord AS

