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Søknad om utvidelse av maksimalt tillatt biomasse på lokalitet 10726
Uløybukt
Vedlegg
1 Søknad om utvidelse av lokalitet
2 Søknadskjema for akvakultur i flytende
anlegg
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Skjervøy kommune har ingen innvendinger til omsøkte utvidelse av maksimalt tillatte
biomasse på lokaliteten 10726, Uløybukt.

Saksopplysninger
Søknaden fra Arnøy Laks As gjelder utvidelse av maksimalt tillatte biomasse (MTB) på
lokaliteten 10726, Uløybukt fra 2700 tonn til 3590 tonn.
Ved en slik søknad ber Fiskeridirektoratet om kommunen sin uttalelse. Denne uttalelsen skal
inneholde hvilket tidsrom saken er kunngjort og lagt ut til offentlig ettersyn, samt eventuelle
innvendinger i.h.h.t gjeldende planer.
Søknaden er kunngjort 08.10.2009, og har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 30 dager i
tidsrommet 08.10.2009 – 09.11.2009. Det er ikke kommet innvendinger til saken før
høringsfristens utløp.
Vurdering
Søknaden kommer ikke i konflikt med gjeldende planer for området.

De estetiske forhold for anlegget vil ikke berøres i særlig grad som følge av utvidelsen. Det er
plass nok i dag i de eksisterende merdene til en økning av MTB som omsøkt.

Konklusjon
Ut i fra vurderingene i saken har ikke Skjervøy kommune innvendinger mot at Arnøy Laks AS
sin søknad om utvidelse av maksimalt tillatt biomasse ved lokaliteten Uløybukt.
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Skjervøy kommune

Saksbehandler:

Jarle Magnar Pedersen
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Seksjon:

Region Troms forvaltningsseksjon

Vår referanse:
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Deres referanse:
Vårdato:

01.10.2009

Deres dato:

Att:

T-S-3 T-S-7 T-S-11 ARNØY LAKS AS 935767156 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV
AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS, ØRRET OG
REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET 10726 ULØYBUKT I SKJERVØY KOMMUNE
Det vises til vedlagte søknad fra Arnøy Laks AS datert 13.08.09 (siste tilleggsdokumenter
mottatt 24.09.09) om tillatelse til utvidelse av biomassen på lokalitet 10726 Uløybukt i
Rotsund i Skjervøy kommune. Lokaliteten er i dag godkjent for akvakultur av laks, ørret og
regnbueørret irmenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 2700 tonn, og søkes nå utvidet
til 3590 tonn MTB i forbindelse med tilsagn om ny akvakulturtillatelse i 2009 runden.
Vi viser videre til Forskrift om tillatelse til akvakultur av laks, orret og regnbueorret
(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
anvisnin fra kommunen skal sør e for at søknaden le es ut til offentli etters n o at dette
kunn 'øres i Norsk L snin sblad o i to aviser som er vanli lest i området.
Vi viser også til vårt informasjonsskriv datert 01.03.2007 til kystkommunene i Troms, hvor vi
gjorde rede for behandlingen av akvakultursøknader. Fiskeridirektoratets regionkontorer er
delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold av akvakulturloven. Den som vil
søke om akvakulturtillatelse i Troms fylke skal derfor sende søknaden til Fiskeridirektoratet
region Troms.
Før søknaden tas til behandling av Fiskeridirektoratet, 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 ndi het skal høres før søknaden sendes videre til behandlin hos andre offentli e
myndigheter.

Vi har nå gått igjennom søknaden og den oversendes med dette til Skjervøy kommune
for offentlig ettersyn og behandling.

Postadresse: Postboks
185Sentrum5804BERGEN
Organisasjonsnr:
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Vedlegg: Søknad fra Arnøy Laks AS date

Kopi til:
Arnøy Laks AS

3.08.2009 med vedlegg

9194 LAUKSLETTA
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Bokmål
Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg
Søknad i henhold til lov av 17. juni
2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for
fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen. Med unntak av havbeite, som har
eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer
akvakultur i fersk-, brakk- og saltvann.
Ferdig
utfylt
skjema
sendes
Fiskeridirektoratets regionkontor i den
region det søkes i. Det er søkers ansvar å
påse at fullstendige opplysninger er gitt.

Opplysingene kreves med hjemmel i
akvakultur-, mat-, forurensning-, naturvern,
frilufts, vannressurs- og havne- og
farvannsloven. Opplysninger som omfattes
av forvaltningslovens § 13, er unntatt fra
offentlighet, jf. offentlighetslovens § 5a.
Ufullstendige søknader vil forsinke
søknadsprosessen, og kan bli returnert til
søker. Til rettledning ved utfylling vises til
veileder.

i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli
benyttet også av andre offentlige organer
som har hjemmel til å innhente de samme
opplysningene. Opplysninger om eventuell
samordning kan fås ved henvendelse til
Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00,
eller hos Fiskeridirektoratet på telefon
03495.
Søknaden krever også tillatelse etter: Mat-,
forurensnings- og havne- og farvannsloven
samt tidvis også etter vannresursloven

Med sikte på å redusere bedrifienes
skjemavelde, kan opplysninger som avgis

1 Generelle opplysninger
1.1 Søker:

Arne Laks AS
1.1.1 Tlf. nr:

1.1.2 Mobil:

1.1.3 Faks:

77 77 79 70

91 17 68 19

77 77 79 80

1.1.4 Postadresse:

1.1.5 E-post adresse:

1.1.6 Organisasjonsnr.

9193 LAUKSLETTA

ost

arno laks.no

eller personnr.:

935 767 156

1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (Kontaktperson):

Leif-Peder Jørgensen
1.2.1 T1f. nr:

1.2.2 Mobil:

1.2.3 E-post adresse:

77 77 79 74

97 66 64 08

leif

arno laks.no

1.3 Søknaden gjelder lokalitet I:
1.3.1 Fiskeridirektoratets

region:

1.3.2 Fylke:

1.3.3 Kommune:

Troms

Re ion Troms
1.3.4 Lokalitetsnavn:

Sk'erv
1.3.5 Geobrafiske koordinater:

o
N 69 51 605 ' Ø 20 42 638 '

Ulø bukt

2. Planstatus og arealbruk
2.1. Planstatus og vernetiltak:
Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven?

0.1a

Nei

o Foreligger ikke plan

Er søknaden i strid med vedtatte vemetiltak etter naturvemloven?

Dia

Nei

O

E2Net

Er søknaden i strid med vedtatte vemetiltak etter kulturminneloven?

2.2. Arealbruk

Foreligger ikke

o Foreligger ikke

areal interesser

(Hvis behov bruk ev. pkt 2.4,pkt 5 Supplerende opplysninger eller pkt 6 Vedlegg)
Behovet for søknaden.

Arnøy Laks AS fikk ny konsesjon i 2009, og ønsker å tilknytte denne på
lokaliteten på Uløybukt. Dette for å få en mer rasjonell drift.
Annen bruk/andre interesser i området:

Andre oppdrettsanlegg.

Alternativ bruk av området:
Vemeinteresser ut over pkt. 2.1:

Ingen kjente.
2.3. Konsekvensutredning

Krever søknaden etter søkers vurdering konsekvensutredning etter plan - og bygningsloven
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3 Soknaden gjelder
3.1 U Klarering av ny lokalitet

3.2

(Når det ikke er tillatelser til akvakultur på lokaliteten pr i dag).
Søknad om ny tillatelse til akvakultur eller ny lokalitet for visse typer
tillatelser,
jf. veileder

E

Lok. nr:

Endring

10726

T-S-3, T-S-7, T-S-11 og
ny konsesjon fra 2009 tildelingen.

Tillatelsesnr(e):
Omsøkt sterrelse.
Tillatelsesnummer(e):
dersom det/de er tildelt. jf ver leder:

Endringen gjelder: Sett fiere kryss om nødvendig
1:1 Arealbruk/utvidelse

Søker andre samlokalisering på lokahteten?

EiNei

la

eller

Hvis ja, oppgi navn på søker:

[21 Bromasse:

Økning:

890

Totalt etter enclring:

o

Se også pkt 6.1.8

f:]

O

3590

Annen størrelse
Økning: (tonn)
Totalt etter endring:
Tillatelse til ny innehaver på lokaliteten
Endring av art
Annet

Spesifiser.

3.3 Art
33.1
Laks, erret og regnbueørret (det må også krysses av for
formålet):

33.2 0

Annen fiskeart

3.3.3 0

Annen akvakulturart

Oppgi art:
Kommersiell matfisk el. stamfisk
Forsøk Forskning
Undervisning
Slaktemerd

Rekreasjon
Utstilling
Annet
Spesifiser:

Oppgi art:
Latinsk navn:
Latinsk navn:

3.4 Type akvakulturtillatelse (produksjonsform, sett fiere kryss om nødvendig)

o
o
o
o

Settefisk
Matfisk
Stamfisk
Slaktemerd

Rekreasjonsanlegg
Produksjon av tidlige livsstadier av blotdyr, kreps og pigghuder
Krepsdyr, bløtdyr og pigghuder til konsum
Annet
Spesifiser

3.5 Tilleggsopplysninger dersom soknaden gjelder laks, orret eller regnbueorret:
3.5.2 Gjelder lokalitetsklareringen

33.1 Disponible lokaliteter

Kjellvågodden

10720

Lok.navn:

Lok nr

19915

Lok.navn:

Sommerfiøssletta

Lok nr.:

10723

Lok.navn:

Klauvnes

Lok nr :

10726

Lok.navn:

Ulaybukt

Lok.nr.:

30217

Lok.navn:

Storelva

Lok.nr.:

30117

Lok.navn:

Skognes

Lok.nr.:

annen region enn tildelt

Ja

Hvis ja. er det søkt dispensasjon i egen henvendelse?
Ja
GNei
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4. Hensyn til:
Folkehelse. Smittevern og dyrehelse. Miljø. Ferdsel og sikkerhet til sjøs
4.1 Hensyn til folkehelse. Ekstern forurensning
Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet),
landbruk 0.1. innenfor 5 km.

Ingen kjente
4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse
4.2..1 Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseforende vassdrag 1 nterområdet
Stedsnavn og type vmksomhet(er) lakseferende vassdrag.

m.m. innenfor 5 km:

Hamneidet Laks AS, Russelv. Lakseoppdrett.
Salmar Nord, Eidebukta og Uloy. Lakseoppdrett.
4.2..2 Driftsform:

Planlagt drift med plastringer i rammefortøyning, med flåte som
arbeidsplattform.
4.3 Hensyn til miljø
4.3.1 Arlig planlagt produksjon:

4.3.2 Forventet fårforbruk i tonn:

Ca. 4 000 tonn.

Ca. 4 200 tonn.
43.3 Miljotilstand

I sjø:
B-undersøkelse (1ht. NS 9410),
tilstandsklasse:

1 ferskvann:
Klassifisering av miljekvalitet i ferskvann:
Ja
Nei

Miljoundersekelse:
Undersøkelse av biologisk rnangfoldmm:

Ja

1: Beste tilstand

Nei

C-undersøkelse (Iht. NS 9410):
D la
QNei
Alternativ miljeundersokelse:
Ja
Nei

4.3.4 Strommåling

4.3-5 Satinitet (ved utslipp til sjø):

Se målinger fra Marin Helse AS
Vannutskillingsstmm:

Spredningsstrem:

cm/sek

cm/sek

Maks:

34

Dybde:

5m

Bunnstrem:
m/sek

Tidspunkt:

940

mars '08

Min:

32 %o

Dybde:

5m

Tidspunkt:

mars'08

4.4 Hensyn til ferdse1og sikkerhet til sjas
4.4.1 Minste avstand til trafikkert

farledfareal:

4.4.2 Rutegående trafikk i området: (oppgi navn på operater)

Ferge Rotsund-Uløybukt,
Torghatten Nord AS

Ca. 3-400 meter
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4.4.3 Sjokabler,vann-,avlops-og andrererledninger:(oppginavnpå eier)

4.4.4 Anleggetslokallseringi forholdtil sektorerfra fyr og lykter:

o

Hvit

Gronn

D

Rsd

Ingen

På sjøkartet vises det en sjøkabel,
etter samtale med Nord-Troms
kraftlag den 03.06.08 har vi fått
opplyst at denne er en utrangert
telekabel som ikke har vært i bruk
siden 80-tallet.
4.5 Supplerende opplysninger

Myndighetenes tekniske krav til anlegg (NYTEK) innebærer at det
forbindelse med utlegrøng av anlegg skal det gjøres særskilte
forankringsanalyser. Beregningene kan medføre krav og ønsker om
mindre justeringer i anleggsdetaljer og plassering av forankringspunkter.

5. Supplerende opplysninger

Ny akvakulturtillatelse for lokaliteten ble utskrevet 04.12.08, dette er bare
en økning av MTB, samt å tilknytte ny konsesjonen som vi har fått.
Arnøy Laks AS er kjent med at Salmar Nord AS har søkt om utvidelse av
Deres lokalitet på Uløy, samt flytting av lokalitet på Eidebukta.
Mattilsynet er også innkalt til møte med oppdretterne i Nord Troms
nærmeste fremtid for å diskutere lokalitetsstrukturen.
Vi ber Fiskeridirektoratet se våre søknader samlet, og gjøre en helhetlig
vurdering av fjordbassenget i det aktuelle området.
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6. Vedlegg
6,1 Til alle soknader (.11.pkt.3.1 og 3.2)
6.1.1

3

6.1.2 s

lsxitteaingfnrbetidtgebv

6.13 Kartutsnitt og anteggsskisse

(T11

Soknadersommedlbrerny e1kr endretarenlbruk

Sjokart 1M = I 56 (KKfi
*

Strommiling

121 Kystsoneplankan

Annenak nkulturretatenes irksurnhewr

•

Almenakyakulturmlatertestrksonthetet
mm

Kahler.‘anntethoneeroli ontradet

•

kabkr sannledningerol i ontradet

lerskkr medmer

•

'soleggetasmerket

nIIII

Anlegan mmerket

'11-5serie (tuil okonormskkaroetk
(M 1 5 tletO)
lnntegnetutslipp tra kloakk tandhrok
industri
•

hobler og artnktiningerol I omnidet

•

Anleggetinld tlater og landbase

•

Forioyningbsystem
og toarkermg,opptrekk.hlaser

121Anteggssilsw
Issstkontur

•

‘rilegg mkt est tlater; t malestokkog med riktte geogratl..),
onenterma

•

1ortumungst,ymem
med restepunkicr

•

6.1.3 El

I. ndenannstopografi

6.1.6 0

konseksensutredoing

lotntysprodukstonstv%
Andrc ftstenck insiallasjoner

•

lakennaslys eller lyspunktpåanleaget

6.1.5 IS Beredskapsplantj1 Manttsyneibetablertngsinrsk
tot
it sedederpkt 2.3

6.l,

0

Spesteltsedleagsed store kikaliteter

6.1.110
Snmtykke-erkherina.
Til
soknaderhsor unneninnehayerhar tillatelse pa tokahteten.

6.2. Når soknaden gjelder akvakuttur a fisk
6.2.1 'tlitjotilstand:
1 notak Lfldi Inger tm atelderannetenn Momassetjf 3 2
1 sjo
R-under.okeise
1-tnidersokehe 0
Nitematly inthotindent.ikehe

I ferskssout:
0

stiljou ndersokelse
i. odersokebeav tootoahkemangfoldetmm

6.2.2 3 Tilsogn ont ak‘xkuhurtifinielse
h I norn koknaderom lukalnet hvor ullatehesnommerikke er uldelt
kan hare.tueldelaksinv

6.2.3

D

Melding orn samdrift
kan gjdde alt

6.3 Andre vedlegg
pesirtsere.

6.3.1 Klassifisering av lokalitet, utfort av Akvapian niva.

den

/3-

zoo7

p.

Soker‘ undetskrtft

AmulaimAS
91941adaleite
11.77Tt11170Firdinno
Biloot
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/9783 -1

Arkiv:
Saksbehandler: Turid Tvenning
Dato:

16.11.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
88/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
25.11.2009

Møteplan 2010
Rådmannens innstilling

Utvalg
Januar
Formannskap
Kommunestyre
Brukerutvalg
Driftsutvalg
Kult.- og fritid
Oppv.og levek.
AMU
Regionråd
KLP
Eldreråd

Februar

Mars

19.

April

Mai

20.

Juni

2. + 3.

Funksjonsh.råd

Utvalg
Juli
Formannskap
Kommunestyre
Brukerutvalg
Driftsutvalg
Kult.- og fritid
Oppv.og levek.
AMU
Regionråd
KLP
Eldreråd
Funksjonsh.råd

August

11.

September

Oktober

November

Desember

2. + 3.

Saksopplysninger

Vurdering

Arkivsaknr:

Skjervøy kommune

2009/8428 -1

Arkiv:
Saksbehandler: Rune Stifjell
Dato:

16.11.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
89/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
25.11.2009

Budsjett og økonomiplan 2010 - 2013
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2010 og
økonomiplan for 2010 - 2013:
1. Drift
1.1 Skattøret for 2010 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper.
1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2010.
1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall:

(Tall i 1000 kr)
Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd
Eiendomsskatt
Andre frie inntekter
Sum frie inntekter
Netto rente og avdragsutgifter og utbytte
Inndekning av tidligere underskudd
Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. invbudsj.
Fordelt til netto driftsrammer
Balanse

Årsbudsj.
2010
44 546
91 755
7 550
13 697
157 548
(10 270)
(124)
2 619
(149 773)
-

Økonomiplan
2011
2012
2013
44 235
44 079
44 000
91 247
90 974
91 274
7 550
7 550
7 550
13 151
12 450
11 710
156 183
155 053
154 534
(11 072)
(12 591)
(12 857)
(3 176)
120
73
146
(142 055) (142 535) (141 823)
-

1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. Terminer for
utskriving blir slik:
Februar
April
August
Oktober

Eiendomsskatt for 1. Halvår
Vann, kloakk mv for 1. Halvår
Eiendomsskatt for 2. Halvår
Vann, kloakk mv for 2. halvår

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen.
1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av
kommunestyrets budsjettvedtak

2. Investering/finansiering
2.1 Investeringer
Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:
Årsbudsj.
2010
12 450
3 000
15450

(Tall i 1000 kr)
Ordinære investeringer
Startlån
Sum investeringsramme

Økonomiplan
2012
0
2 000
3 000
2 000
3000
4000

2011

2013
0
2 000
2000

Detaljert oversikt over investeringene framgår av talldelen.
2.2 Finansiering av investeringer

(Tall i 1000 kr)
Låneopptak
Tilskudd
Bruk av fond
Mvakompensasjon
Sum finansiering

Årsbudsj.
2010
10 600
1 500
1 950
1 400
15 450

2011
3 000
0
0
0
3 000

Økonomiplan
2012
4 000
0
0
0
4 000

2013
4 000
0
0
0
4 000

Detaljert oversikt over låneopptak framgår av talldelen.
Rådmannen er i finansforskriften gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og
økonomiplan.
Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling.
Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om
investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.
3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta
budsjettreguleringer av ikke prinsipiell art som er i tråd med nettorammene. Rådmannen
kan videredelegere denne myndigheten til etatsjefene.
Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet
av året, fortrinnsvis i juni og november. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer
om å få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.

For investeringene skal rådmannen avlegge økonomirapport en gang i året, fortrinnsvis i
november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret.
Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av
vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og
investeringsprosjekter.
Ekstraordinære inntekter skal i utgangspunktet avsettes til fond med tanke på inndekning av
ROBEK-underskudd.

Saksopplysninger

Vurdering
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