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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/3585 -1

Arkiv:

000

Saksbehandler: Turid Tvenning
Dato:

16.03.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
18/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
25.03.2009

Ordføreren orienterer 25.mars 2009
- Nasjonal transportplan
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/3325 -3

Arkiv:

144

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

17.03.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
19/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
25.03.2009

Strategisk næringsplan for Skjervøy kommune 2008-2012
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Strategisk næringsplan for Skjervøy kommune 2008-2012 vedtas som styringsdokument
for perioden med de endringer som styringsgruppa anbefaler, etter innspill fra
høringsrunden.
2. Skjervøy kommune slutter seg til Strategisk næringsplan for Nord-Troms.
3. Skjervøy kommune slutter seg til Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.

Saksopplysninger
Strategisk næringsplan (2008-2012) for Skjervøy kommune er ment å være en overgripende
plan og et verktøy for hvordan kommunen i samarbeid med næringslivet skal møte fremtidige
utfordringer innen næringsutvikling med felles mål og strategier. Planen gir bedrifter,
næringslivsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og andre klare signal om retningsvalg i
næringspolitikk i Skjervøy kommune.
I prosessen har det deltatt omkring 40 personer fra næringslivet, fagbevegelsen, politisk og
administrativt nivå i kommunen. I tillegg er det kommet høringsuttalelser fra næringsliv,
bygdelag og andre interesserte.
Arbeidet er blitt ledet av en styringsgruppe bestående av:
Roy Waage, ordfører (leder)
Geir Helgesen, repr. Varehuset Skjervøy og Skjervøy reiselivsforening
Arne Roger Jørgensen, repr. Skjervøy Næringsforening
Arnulf Steffensen, repr. fiskarlagene
Pernille Jørgensen, repr. bygdelagene
Jørn Cato Angell, repr. formannskapet
Helge Guttormsen, vararepr. formannskapet
Reidar Mæland, rådmann.
Sekretærfunksjonen er ivaretatt av prosjektlederen i Omstillings- og utviklingsprosjektet.
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Strategisk næringsplan for Nord-Troms:
Nord-Troms Regionråd DA og kommunene har vedtatt Nord-Troms strategier 2006-2016, som
er regionrådets styringsverktøy. De fem strategiene er kompetanse, nyskapning og utvikling,
infrastruktur, tjenestetilbud og profilering av Nord-Troms. For nyskapning og utvikling har
regionrådet fått utarbeidet en strategisk næringsplan (SNP) for perioden 2009-2011.
Planen er utarbeidet av Nord-Troms Næringsforum (NTNF). NTNF er satt sammen av en
representant fra hver næringsforening i Nord-Troms kommunene. Arbeidet har vært ledet av Ole
Hamnvik.
Styret i Nord-Troms Regionråd har sluttet seg til og støtter opp om de tiltak som er foreslått i
SNP for Nord-Troms 2009-2011. Regionrådet anbefaler kommunene om å behandle SNP for
Nord-Troms, og komme med innspill innen 31.03.2009 til Nord-Troms Regionråd. SNP for
Nord-Troms behandles i styret i regionrådet innen 30.06.2009.
Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen:
Tromsø kommune tok initiativ til å utvikle en regional strategisk næringsplan (SNP). På
bakgrunn av et politisk ønske om å knytte sammen Nord-Troms og Tromsøregionen ble NordTroms kommunene sammen med Karlsøy og Balsfjord kommune, invitert til å delta i arbeidet.
Det regionale næringslivet har deltatt gjennom Næringsforeningen i Tromsøregionen og NordTroms Næringsforum. Styringsgruppen har bestått av ordførerne i de ulike kommunene og
lederne i næringsforeningene. Arbeidet har vært ledet av ordføreren i Tromsø.
Styringsgruppen for SNP i Tromsø-regionen anbefaler kommunene om å slutte seg til planen.
Vurderinger
Det er viktig at den strategiske næringsplanen (SNP) for Skjervøy kommune forankres i
kommunen og næringslivet, og blir brukt som et utgangspunkt for handlingsrettet
utviklingsarbeid framover.
SNP for Nord-Troms og SNP for Tromsø-regionen må ses i sammenheng med kommunens egen
strategiske næringsplan. Også disse planene må forankres i kommunene og næringslivet.

Vedlegg
1. Forslag til Strategisk næringsplan for Skjervøy kommune 2008-2012.
2. Styringsgruppens innspill til endinger.
3. Høringsuttalelser.
4. Strategisk næringsplan for Nord-Troms 2009-2011.
5. Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/3489 -3

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Eivind Mathisen
Dato:

13.03.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
20/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
25.03.2009

Deling av eiendommen 3/6 på Haukøya
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningslovens §§ 7 og 17-2

Teknisk Sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak.
Søknaden godkjennes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og
bygningslovens §§ 7 og 17-2 til fradeling av en hyttetomt på eiendommen 3/6 på Haukøya.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det ikke skal utføres nye tiltak på eiendommen.

Saksopplysninger
Søker: Thorleif Henriksen m/flere, 9180 Skjervøy
Erverver: Thorleif Henriksen, 9180 Skjervøy
Søknaden gjelder fradeling av en hyttetomt på ca 3300 kvm. fra eiendommen 3/6. Eiendommen
ligger ved Hamneneset på Haukøya. Den omsøkte parsell er bebygd med en hytte og naust. Det
skal utover fradelingen ikke utføres nye tiltak på eiendommen.
Eiendommen 3/6 eies i dag av flere personer. Grunnen til fradelingen er at erverver ønsker å få
”ryddet opp” slik at hytta blir stående på eget bruksnummer.
Den omsøkte tomt er i kommuneplanens arealdel i LNF- sone 2, hvor både områder av
landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og
fritidsbebyggelse kan tillates. Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og
plan- og bygningslovens §§ 7 og 17-2.
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Ut i fra dette ble saken oversendt berørte fagetater for uttalelser.
Av innkomne uttalelser er det ingen som har merknader til fradelingen med bakgrunn at det ikke
skal utføres nye tiltak på eiendommen.
Vurdering
Det antas at en fradeling som omsøkt ikke vil medføre konsekvenser eller annen ulempe for
andre arealbruksinteresser.
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/3571 -4

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Eivind Mathisen
Dato:

16.03.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
21/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
25.03.2009

Søknad på tomt Skjervøy MC-klubb

Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak
Søknad om tildeling av tomt til Skjervøy Mc-klubb avslås. Det gis ikke dispensasjon til
omregulering av reguleringsplanen for Vågvann friluftsområde.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det omsøkte areal må sees i sammenheng med hva
steinbruddet blir regulert til.

Saksopplysninger
Skjervøy kommune har tidligere mottatt søknad fra Skjervøy Mc- klubb om tildeling av tomt
ved steinbruddet ved Vågvann for oppføring av klubblokale.
Saken ble da behandlet i planutvalget 20,08,2008 (plansak 070/08).
Vedtaket fra dette møte er som følger:
Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Vågvann friluftsområde oversendes
fagetatene og berørte parter for uttalelser.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at omsøkte areal har liten verdi som friområde.
Med bakgrunn i dette ble saken oversendt fagetatene for uttalelser.
Av innkomne uttalelser er det ingen som har merknader til selve tiltaket. Nord Troms Kraftlag
opplyser at de har en sekundærstasjon i det regulerte området. Ut fra denne stasjon går det flere
høyspentlinjer. De ønsker at disse linjene blir regulert som fareområde.
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Vurdering
I tidligere saksutredning (070/08) ble det omsøkte areal vurdert til at den hadde liten verdi som
friareal ut i fra sin plassering. Arealet burde ses i sammenheng med og regulert til hva det
fremtidige arealet i steinbruddet ble regulert til.
Når det gjelder selve steinbruddet er det pr i dag ikke konkrete planer for hva arealbruken vil
være etter at bruddet er avsluttet. Det vil derfor være nærliggende å tro at det vil bli regulert til
forretning/industri/næring.
Uansett; pr i dag er bruddet ikke avsluttet. Man vet heller ikke hvordan arealet vil bli seende ut
etter at det er avsluttet. Det man vet er at det er behov for ytterlige uttak av stein for fremtidig
utbygging. Det vil derfor være uheldig å plassere et bygg så nært opp til bruddet som deretter
kan skape konflikt med framtidig uttak av stein og utnytting av arealet.
En vil derfor anbefale at Skjervøy Mc-klubb ser på andre alternativer. Et alternativ kan være den
gamle søppelfyllingen. En ber planutvalget ta standpunkt til dette alternativet.
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Skjervoy kommune
Teknisk etat

«MottakerNavn»
«Kontakt»
«Adresse»
«Postnr» «PostSted»

Deres ref:

Vår ref: (bes oppgitt ved svar)
08/01378-4

Saksbeh:
Eivind Mathisen

Arkivkode:
69/1

Dato:
18.11.2008

Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan
Vedlegg:
Skj ervøy kommune har mottatt en søknad fra Skj ervøy Mc-klubb om tildeling av tomt for
oppføring av klubblokale ved steinbruddet i Vågdalen på Skjervøya.
Det omsøkte areal ligger mellom steinbruddet i Vågdalen, trafostasjon med tilhørende vei og
Rv 866. I reguleringsplanen for Vågvannet friluftsområde er arealet avsatt til friområde.
Denne planen er fra 1989. Tilstøtende areal i sør er regulert til steinbrudd.
Skjervøy kommune vurderer det slikt at det omsøkte areal er såpass lite og inneklemt at det
vil ha liten verdi som friområde. En vil derfor stille seg positiv til at det gis dispensasjon i
gj eldende reguleringsplan.
Ved en eventuell tildeling av tomt vil avkjørsel til Nord-Troms Kraffiag bli benyttet.
En ber om deres uttalelser.

Yngve Volden
Teknisk sjef

Postadresse:
Postboks 145-G
9189 SKJERVOY

Eivind Mathisen
avdelingsingeniør

Telefon:
Telefaks:

77 77 55 00
77 77 55 01
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Bankgiro:

4740 05 04578

Org.nr:

974 792 958

á
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Skjervøy kommune
Teknisk etat
Postboks 145-G
9189 SKJERVØY

S_MEDIGGI
A

SAMETINGET

Àvjovårgeaidnu 50
9730 Kåråejohka/Karasjok
Telefovdna +47 78 47 40 00

)

Telefåksa +47 78 47 40 90
samediggi@samediggi.no
www.samediggi.no
NO 974 760 347

ÅS.SEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

DIN DUJ./DERESREF.

MIN DUJIVÅR REF.

BEAIVI/DATO

Per Kristian Bergrno, +47 41 54 07 06

08/01378-4

08/4998 - 2

27.11.2008

per.kristian.bergrno@sarnediggi.no

Almrnut go vålddåt oktavuoda/
Oppgis ved henvendelse

Uttalelse om Kulturminner - Dispensasjon reguleringsplan Skjervøy
Mc-klubb tomt for oppføring av klubblokale ved Steinbruddet i
Vågdalen, Skjervøy kommune
Vi viser til deres brev av 18.11.2008
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte
området. Vi har ingen merknader til søknaden.
Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre leyninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven)
§ 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i
marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter,
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst,
fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av
disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller
skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven
§§ 3 og 6.
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Troms fylkeskommune, Kulturetaten.

Dearvvuodaiguin/Med

hilsen
t,
Rudi Angell Mikalsen

Per Kristian ffergm6
Konsulent
Kopiija / Kopi til:
Troms fylkeskommune

Kulturetaten

9296 TROMSØ

Side 13

Nord Troms Kraftlag AS

Skjervøy Kommune
Teknisk Etat v/Eivind Mathisen
Postboks 145-G
N-9189 SKJERVØY

Deres ref.: 08/01378-4

1:7)3

Deres brev av: 18.11.08

Vår ref.: JOG

Dato: Sørkjosen, 28.11.2008

Uttalelse vedrørende Disp. fra gjeldende reg. plan ved Steinbruddet i
Vågadalen :
Vi viser til brev fra Dere den 18.11.08 og har følgende uttalelse/ informasjon.
Som vist på vedlagt kartskisse har NTK en Sekundærstasjon i det regulerte området.
Ut fra denne stasjonen går det flere 22 KV høyspentlinjer og en 66 KV høyspentlinje. Det går
også en del høyspentkabler ut fra stasjonen.
Vi ønsker at linjene markeres som fareområde i reguleringsplanen, og minner om det
generelle byggeforbudet for boliger i nærheten av høyspentlinjer og kabelanlegg.
Vi minner også om de regler som gjelder for bruk av anleggsmaskiner i nærheten av høyspent
luftlinjer/kabler og ber utbygger om å rette seg etter disse.
Er noe usikker om NTK's høyspent kabelanlegg krysser området som Dere har skravert
på reg. planen da plasseringen av sekundærstasjonen/kabelanlegget på våres kart ikke
helt er i samråd med reg.planen.Se vedlagt kart fra NTK.

Dersom det blir behov for å flytte på noen av NTK's høyspent og lavspent anlegg må dette i
sin helhet bekostes av utbygger. Det vil også bli beregnet et anleggsbidrag for fremføring av
strøm til det nye bygget.
Vi ønsker å bli kontaktet i god tid før utbygging, slik at vi kan planlegge det nye anlegget og
angi hvor traseen til kabelgrøfter og plassering av eventuelt nettstasjon skal være i feltet.
Før selve arbeidet i feltet starter opp, ønsker vi også å avklare fremdriftsplan med utbygger.
Skulle De ha behov for flere opplysninger eller De har spørsmål til oss, ber vi Dem ta kontakt
med Jan-Ole Gamst på tlf. 41 44 65 43 / 77 77 04 43.
Vedlegg: Kartutsnitt som viser NTK's anlegg i området.
Orientering om bebyggelse nær ved høyspenningsanlegg.

Vennlig hilsen
Nord Troms Kraftlag AS

/

ll

,...4(---, i4
i
Lars M. Luneborg

.--,-,J13r .(-)
Jan-Ole Gamst
Prosjektingeniør

Seksjonsleder Nett

Sted
SØRKJOSEN
SKJERVØY
KAUTOKEINO

Besoks- og postadresse
Bjørklysvingen 3/7
Industriveien 17
Loankusauu 7

PostnrISted
N-9152 Sørkjosen
N-9180 Skjervøy
N-9520 Kautokeino

Telefon
77 77 04 00
77 77 74 00
78 48 74 00
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Telefax
77 77 04 01
77 77 74 01
78 48 74 01

Org.nr.
NO 914 678 412 MVA
E-Post: firmapost@ntkl.no
Internettadr.: www:ntkl.no
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Fag-avdeling

Miletalck

1:1000

U

TROMS fylkeskommune

Kulturetaten

ROMSSAfylkkasuohkan

c)3H -?
Skjervøy kommune
Postboks 145 - G
9189 SKJERVØY

Vår ref.:
08/2704-2
Løpenr.:
29076/08

Saksbehandler:
Harald G. Johnsen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 82 08

Arkiv:
140&18 KLIENT
Deres ref.:
08/01378-4

Dato:
01.12.2008

SKJERVØY KOMMUNE - DISPENSASJON FRA GJELDENDE
REGULERINGSPLAN, VÅGDALEN PÅ SKJERVØYA: UTTALELSE OM
KULTURMINNER

Vi viser til brev av 04.09.08 og har følgende innspill til det igangsatte planarbeidet:
1. Estetiske hens n skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling. Vi forutsetter at det
utarbeides bestemmelser som sikrer at disse hensyn blir ivaretatt.
2. På planområdet er det ikke kjent automatisk freda kulturminner som tilhører vårt
ansvarsområde.
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd
pålegger tiltakshaver å melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det likevel
oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Vi ber om at dette framgår i
reguleringsplanbestemmelser.
Med vennlig hilsen
C
Anne-Karine Sandmo
FYikeskonservator
Harald G. Johnsen
Konservator / arkeolog
Kopi til: Sametinget, miljø- og kulturvernavdelinga,

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Troms.

Telefon
Telefaks
77 78 80 00
77 78 80 01
Epost mottak
troms@tromsfylke.no
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Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/1866 -10

Arkiv:

L12

Saksbehandler: Bjørn Vidar Johansen
Dato:

16.03.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
22/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
25.03.2009

Reguleringsendring Strandveien 49/51 - Tilbakesending fra Kommunestyret
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven (Pbl)
Reguleringsplan for Skjervøy Sentrum
Vedlegg
1 Reguleringsplan for Strandveien 49/51
2 Reguleringsendring Strandveien 49/51
3 Kommunestyrets behandling av reguleringsendring, Strandveien 49 og 51
4 Kart
5 Reguleringsplan - Standveien 49 og 51
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Retningslinjer fra Kommunestyret i sak 3/09, tas til etterretning. Nytt kulepunkt under
Reguleringsformål lyder:’
”Nybygg/påbygg i Strandveien 49/51, skal ha saltak og møneretning som orienteres på
langs med Strandveien.”
2. Tiltakshavers forslag til endringer, av brev datert 07.03.09, tas ikke til etterretning.

Bakgrunn for saken:
Tiltakshaver, Strandveien 51 AS, ønsker gjennomført tiltak i strandveien 49/51. Tiltakene
medfører krav til omregulering jfr. Pbl § 28.
Privat forslag til omregulering er lagt frem, og saken har vært behandlet i Formannskapet
(saksnr. 25/08, 42/08, 110/08 og 14/09), sendt på høringsrunder og behandlet i Kommunestyret
(saks. Nr. 3/09).
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Kommunestyret var ikke enig i reguleringsbestemmelsene, og har sendt saken tilbake til
Formannskapet for ny behandling (jfr. Pbl § 27-2, pkt. 1)
Administrasjonen sendte 27.02.09, brev til aktuelle saksparter, slik at disse fikk anledning til å
uttale seg om kommunestyrets vedtak. Frist for uttalelse var 09.03.09.
Innen fristens utløp, var det kommet inn en uttalelse. Denne var fra tiltakshaver (vedlagt).
Saksopplysninger
Som det fremkommer av vedlagte saksdokumenter, er saken behandlet som reguleringsendring,
på bakgrunn av privat forslag til reguleringsendring.
Behandling i Kommunestyret
Saken ble behandlet i Skjervøy Kommunestyre 25.02.09 (saks nr 3/09). Kommunestyret var
ikke enig i reguleringsbestemmelsene, når det gjelder Reguleringsformål, kulepunkt 3, i
fremlagte forslag til reguleringsplan.
Foreslåtte kulepunkt var:
• Eventuelt saltak mot Strandveien skal ha møneretning parallelt med veien.
Kommunestyret sender saken tilbake til ny behandling (jfr Pbl § 27-2, pkt 1), med følgende
retningslinjer for kulepunkt 3:
• Nybygg/Påbygg i Strandveien 49/51 skal ha saltak og møneretning som orienteres på langs
med Strandveien.
Uttalelse fra saksparter
Det innkom kun 1 uttalelse fra saksparter, vedrørende Kommunestyrets vedtak. Denne kom fra
tiltakshaver.
Tiltakshaver ønsker, på bakgrunn av vedtaket, å innarbeide følgende endringer i
reguleringsplanen:
Område A (mot Strandveien):
Tillatt etasjer settes til 3 over Strandveien eksklusiv takkonstruksjon
Område B (mot Skoleveien):
Tillatt etasjer settes til 2 over Skoleveien eksklusiv takkonstruksjon
Vurdering:
Retningslinjer gitt av Kommunestyret, forkule punkt 3, anbefales etterfulgt.
Tiltakshavers forslag til endringer i reguleringsplanen, vil medføre at høyden til bygningene vil
bli større enn det som er lagt til grunn i forslag til reguleringsendring.
Forslaget, behandlet i Kommunestyret, setter høyden på bygningen(e) til:
Område A: kote 16,7
Område B: kote 19,7
Tiltakshavers forslag til endring, medfører at:
• Kotehøyden for bygningsdelen i område A blir ca. 16 før takkonstruksjonen.
• Kotehøyden for bygningsdelen i område B blir ca. 18,5 før takkonstruksjonen.
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Da det skal være saltak på bygningen, vil dette nødvendigvis medføre at bygningen blir høyere
enn forslaget tiltakshaver tidligere har fremlagt, og som er behandlet i Kommunestyret.
En slik endring av forslaget til reguleringsplan, er av en slik art at det vil kunne få konsekvenser
og/eller oppleves negativt for naboer, omgivelser og andre offentlige myndigheter som er
definert som parter i saken. Derfor er en slik endring vesentlig og krever nye høringsrunder, og
nye behandlinger av reguleringsforslaget.
Det er derfor administrasjonens vurdering at tiltakshavers forslag til endringer ikke tas til
etterretning i denne behandlingen.
Konklusjon
Retningslinjene fra Kommunestyret i sak 3/09, vedr. kulepunkt 3 i foreslåtte reguleringsplan for
Strandveien 49/51, tas til etterretning.
Tiltakshavers forslag til endringer vedrørende etasjeantall og takkonstruksjon tas ikke til
etterretning. Dette pga at de er av en slik art, at de ikke kan innarbeides i forslaget til
reguleringsendring, uten nye høringsrunder og behandlinger i Planutvalget.
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Strandveien 51 AS
Postboks 109
9189 Skjervøy
07.03.2009

Skj ervøy Kommune
Teknisk etat
Postboks 109
9189 Skj ervøy

VEDR. REGULERINGSPLAN FOR STRANDVEIEN 49 OG 51
Vi viser til kommunestyrets vedtak i reguleringssaken 25.februar 2009.
Kommunestyrets endring i foreslått reguleringsplan fører til at vi ønsker å gjøre noen
endringer i reguleringsplanen i og med at vi blir bundet til:

Nybygg/påbygg i Strandveien 49/51 skal ha saltak og moneretning på langs med Strandveien.
Dette vedtaket fører til at det ikke er praktisk og arkitektonisk mulig å bygge på Strandveien
49/51. Et saltak på langs med Strandveien på disse byggene lar seg ikke gjøre, og vil derfor
ikke bli bygd. Disse takene vil i all framtid forbli fate.
I Skoleveien "2" ønsker vi derimot å bygge ut og vi lurer på om vedtaket også gjelder
Skoleveien ? Blir dette vedtaket også gjeldende for andre bygg i Strandveien og nærliggende
veier? Eks Hotellet og " Bakeriet", og hvorfor er samtlige bygg som bygges og er bygd i det
siste bygd med møneretning mot Strandveien??
Det regulerte området er delt inn i 2; A mot Strandveien og B mot Skoleveien.
Følgende endringer ønskes innarbeidet i reguleringsplanen:
Område A:
Tillatt etasjer settes til 3 over Strandveien eksklusiv takkonstruksjon.
Område B:
Tillatt etasjen settes til 2 over Skoleveien eksklusiv takkonstruksjon.
Det tillates arker mot Strandveien og Skoleveien.
Håper på ei rask behandling.

Med vennli hilsen
./r/
Hans Kristian Mikalsen
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Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»
«KONTAKT»

Melding om vedtak
Deres ref:

Vår ref

Arkivkode

Dato

«REF»

2009/1866-7

L12

02.03.2009

Reguleringsendring Strandveien 49/51
Vedlagt følger særutskrift av overnevnte sak.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Turid Tvenning
førstesekretær

Kopi til:
Yngve Volden

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon:
Telefaks:

E-post:

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Organisasjonsnr:
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/1866 -2

Arkiv:

L12

Saksbehandler: Yngve Volden
Dato:

03.02.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
14/09
4/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
09.02.2009
25.02.2009
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Reguleringsendring Strandveien 49/51
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 25.02.2009

Behandling:
Hans Kr. Mikalsen erklærte seg inhabil.
Lyngsmark på vegne av A-Ring AS presenterte saka.
Forslag til vedtak fra Roy Waage KP, Ingrid Lønhaug SV og
Helge Guttormsen SP:
Kommunestyret er ikke enig i reguleringsbestemmelsene under
reguleringsformål kultpunkt 3 i fremlagte reguleringsendring for
Strandveien 49 og 51.
I hh. til Pbl § 27-2 pkt 1 sendes saken tilbake for ny behandling
med følgende retningslinjer for det videre arbeid:
Nytt kulepunkt 3:
ü Nybygg/ påbygg i Strandveien 49/51 skal ha saltak og
møneretning som orienteres på langs med Strandveien.
Kommunestyret ønsker en hurtig behandling av saken.
Votering:
Innstillinga 7 stemmer
Fellesforslaget 10 stemmer
Vedtak:
Fellesforslaget fra KP, SV og SP vedtatt med 10 mot 7 stemmer.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 09.02.2009

Behandling:
Lyngsmark på vegne av A-ring AS presenterer stedsutvikling som
ett innspill til reguleringsendring og evt. byggesak.
Formannskapet utveksler meninger og diskuterer bygningen. Det
blir opp til driftsutvalget å godkjenne bygningsutformelsen.
Vedtak:
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Innstillinga enstemmig bifalt.

Vedlegg
1

Formannsskapets behandling

2

Høringsuttalelse

3

Reguleringsendring Strandveien 49/51

4

Kart og skisse

Rådmannens innstilling:
Planutvalget gjør følgende vedtak:
1. Planutvalget gir sin tilslutning til foreslåtte reguleringsplan for Strandveien 49 og 51.
2. Planutvalget ber om at kommunestyret egengodkjenner foreslåtte reguleringsplan for
Strandveien 49 og 51.

Bakgrunn for saken:
I.h.h.t Plan- og bygningsloven (Pbl) skal planutvalget, igjen, behandle planen etter andre
høringsrunde. Etter ”positiv” behandling i planutvalget skal planen egengodkjennes av
kommunestyret.
Saksopplysninger
I f. sak 25/08 ble det vedtatt følgende:
1. Det må gjennomføres omregulering iht. Pbl § 28-1
2. Tiltakshaver fremmer selv privat forslag til endring av reguleringsplan iht. Pbl §
30
3. Takets møneretning må orienteres på langs med Strandveien
4. Øvrige forhold til planen, tar planutvalget stilling til, når forslaget til
reguleringsendring legges frem til behandling.
I f. sak 42/08 ble det behandlet klage på vedtaket gjort i sak 25/08. Tiltakshaver ønsker her at
punkt 3 strykes og at en ser det under punkt 4. Vedtak gjort i sak 25/08 opprettholdes.
Etter første høringsrunde ble det i f. sak 110/08 gjort følgende vedtak:
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Forslag til reguleringsendring anbefales gjennomført og lagt ut til offentlig ettersyn iht. Pbl § 271, punkt 2.
Denne anbefaling er imidlertid betinget av at forslagsstiller etterkommer følgende:
1. Boligformålets omfang angis nærmere, som angitt i dette saksfremleggs
konklusjon.
2. Eventuelt saltak skal ha møneretning parallelt med Strandveien.
3. Begrepet takkonstruksjon, skal tas med under punktet Reguleringsformål,
bombepunkt 1.
4. Det utarbeides bestemmelse for utnyttelsesgrad, som angitt i dette
saksfremleggs konklusjon.
5. Det angis byggelinjersom viser ytre grenser for plassering av
bygningsmassen.
Etter vedtak i f. sak 110/08 ble foreslåtte plan tilpasset de endringer som framkommer av
vedtaket.
Gir det faste utvalget for plansaker, som her, sin aksept til planen skal planen med dens
bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn i minimum 30 dager, etter plan- og bygningslovens §
27.1.2. Planen skal annonseres der det klart angis det området som planen omfatter, planforslaget
oversendes til naboer, andre direkte berørte parter, og sendes faginstansene for deres vurdering.
Fra og med vedtaket om offentlig ettersyn av detaljert plan overtar kommunen det videre arbeid
med annonsering osv.
Etter at tilpasningene i forhold til vedtak i sak 110/08 var gjort, fikk Skjervøy kommune planen
tilbake for videre behandling. Skjervøy kommune annonserte planen til høring og sendte
planforslaget til naboer, andre direkte berørte parter og faginstansene for deres vurdering med en
høringsfrist på 30 dager til den 3.2.09.
Etter høringsfristens utløp, 3.2.09, var det ikke kommet inn merknader. Det kom imidlertid inn
en høringsuttalelse fra Statens vegvesen (vedlegg 4), den 4.2.09 datert 2.2.09. Statens vegvesen
hadde ingen innvendinger i saken.
Vurdering
Planen er nå til sluttbehandling og det er ikke kommet inn merknader i siste høringsrunde.
I og med at det ikke er innkommet merknader i høringsrunden må en forutsette at de berørte
parter aksepterer planens innhold. Dette vil si at planen foreligger slik den var ved siste
behandling med vedtak gjort i f. sak 110/08, innarbeidet.
Når det ikke er kommet merknader og planen foreligger i samsvar med siste behandling bør
planen nå godkjennes av planutvalget som anbefaler planen godkjent i kommunestyret.

Konklusjon:
Reguleringsplan for Strandveien 49 og 51 godkjennes og anbefales til videre behandling i
kommunestyret for egengodkjenning.
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Skjervøy kommune
Teknisk etat

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»
«KONTAKT»

Deres ref:

Vår ref

Arkivkode

Dato

«REF»

2009/1866-6

L12

27.02.2009

Kommunestyrets behandling av reguleringsendring, Strandveien 49 og 51
I kommunestyresak 03/09 ble reguleringsendring av Strandveien 49 og 51 behandlet.
Denne er tidligere sendt på høring til involverte parter, herunder naboer og ulike
høringsinstanser.
Kommunestyret var uenige i et punkt i reguleringsbestemmelsene, kulepunkt tre under
reguleringsformål som lyder:
•

Eventuelt saltak mot Strandveien skal ha møneretning parallelt med veien

Forslag til nytt punkt (retningslinjer for endring):
•

Nybygg/ påbygg i Strandveien 49/51 skal ha saltak og møneretning orienteres på langs
med Strandveien.

Nytt punkt ble vedtatt med 10 mot 7 stemmer.
Saken ble dermed vedtatt tilbakesendt for ny behandling, jfr. Plan- og bygningsloven § 27-2 pkt
1.
Kommunestyret ønsker en hurtig behandling av saken. Det skal være et ekstraordinært
kommunestyremøte i nær framtid og det tas sikte på å få saken til ny behandling til dette møtet.
Før saken tas til ny behandling skal partene få muligheten til å uttale seg til endringen. Aktuelle
parter, mht. endring, er vurdert å være naboer til den aktuelle eiendommen, tiltakshaver og
dennes rådgiver.
For at det skal være mulig å få saken raskt opp er det nødvendig at det å det settes en kort frist for
uttalelse.
Frist for uttalelse settes til 9. februar 2009.
Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578
Organisasjonsnr: 974792958

Internett:
www.skjervoy.kommune.no
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Med hilsen

Yngve Volden
Teknisk sjef
Direkte innvalg: 77775520

Tilsvarende brev sendt til:
Evensen Eiendom Havnegata 28
AS
Solbjørg og
Strandveien
Vebjørn Slotnes
50 J
Helge Carlsen
Strandveien
53
AR- ing AS
Postboks 112
Strandveien 51 AS Postboks 109
Elin Aleksandersen Moserabben 7
Oddrun Einarsen
Sandvåghauga
n1
Astrid Sandstrand Strandveien
50 I
Bodil Amundsen
Strandveien
45
Lise Tvenning
Nedre Ringvei
21
Kari Mathiassen
Skoleveien 5B
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ommunestyrets vedtak
3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra
til
2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra
til
1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet
PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKSBEIL

AR-Ing AS, 17. desember 2008
Å. Hiribu

REGULERINGSPLAN FOR STRANDVEIEN 49 OG 51,
SKJERVØY SENTRUM

Generell beskrivelse for

Strandveien 49 og 51, Skjervøy.
Beskrivelse/avgrensning
Reguleringen gjelder eiendommene gnr 69/1/202 og 69/244 i Skjervøy sentrum.
Planens avgrensning er lagt til tomtegrense og omfang er vist på tilhørende plankart datert
17.12.08. Areal på reguleringsområdet er ca 1,3 dekar.
Tiltakshaver er Strandveien 51 AS, Postboks 109, 9189 Skjervøy.

Planens intensjon
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for kombinerte formål i
reguleringsområdet hvor det ønskes kontor, forretningsdrift og bolig.
Gjennom planen er det lagt vekt på følgende:
• Legge til rette for utbygging og definere krav til utforming.
• Lage retningslinjer for bruk av arealer.
• Ivareta miljø- og estetiske interesser for allmennheten.
Omgivelser
Reguleringsområdet er utbygd i flere omganger over et lengre tidsrom, og fremstår i dag med
noe kjedelige standardiserte forretningsfasader med flate tak. Området ligger mellom
Skoleveien (kommunal vei) og Strandveien (Riksvei 866), og har avkjørsler til begge disse
veiene, hvor underetasjen ligger på gatenivå med Strandveien og 3. plan av Strandveien 51 på
gatenivå med Skoleveien.
I sentrum av Skjervøy er bebyggelsen i det aktuelle området av Strandveien hovedsakelig på 2
og 3 plan over Strandveien hvor det er forretninger og kontorer på gateplan mot Strandveien
og med boliger i 2. og 3. etasje. En del av disse har i tillegg kjellerplan mot Havnegata, og
bebyggelsen i området er derved på opp mot 4 plan.
Bebyggelsen er lite enhetlig og ikke spesielt harmonisk eller arkitektonisk gjennomført, men
ombyggingsarbeider de senere år har bedret fasadene vesentlig.
Nå er også renoveringen av Strandveien som miljøgate tilnærmet ferdigstilt.
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Plangrunnlag/bakgrunn
I forbindelse med ønske om påbygg ble det stilt krav om omregulering fra Skjervøy kommune
med begrunnelse i at deler av området er regulert til offentlig formål i gjeldende
reguleringsplan.
Eiendommene benyttes i dag til kontorer og forretningsdrift med tilhørende fasiliteter.

REGULERINGSPLAN FOR STRANDVEIEN 49 OG 51,
SKJERVØY SENTRUM
Merknader I høringsrunde
Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet i Nordlys og Fremtid I Nord torsdag 24. april 2008.
Berørte instanser og naboer ble varslet i brev datert 21.04.08.
Etter høringsfristens utløp er det kommet uttalelse fra Troms fylkeskommune ved
Kulturetaten og Statens vegvesen.
Troms fylkeskommw,e ved Kidturetaten ber i sin uttalelse fra fylkeskonservator Anne
Karine Sandmo og konservator/arkitekt Randi ødegård datert 10.06.08 om at planen med
bestemmelser ivaretar estetiske hensyn både innenfor planområdet og i forhold til
omgivelsene rundt. Etaten ber om at etasjetall/høyder ikke tillates ut over det som er vanlig i
nærområdet langs Strandveien, og at møneretningen settes parallelt med Strandveien. Det
totale bildet av Strandveien bør forsterkes og ikke endres vesentlig som følge av reguleringen.

Statens vegvesen har i sin uttalelse fra vegforvalter Stein Jaatun datert 07.05.08 ingen
merknader til planarbeidet, men viser for øvrig til Skjervøy kommunes reguleringsplan for
området.
Uttalelsen tas til etterretning.
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Uttalelsen anbefales ikke tatt til etterretning med tanke på etasjetall og møneretning da dette
er forhold som ønskes vurdert på et bredere grunnlag i kommunens behandling av planen.
Utformingen må underlegges en arkitektonislc praktisk/klimamessig, moderne og estetisk
utforming, og ikke bindes opp til eksisterende bebyggelse da denne ikke har de ønskede
kvaliteter i så henseende.

REGULERINGSPLAN FOR STRANDVEIEN 49 OG 51,
SKJERVØY SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER
REGULERINGSPLAN FOR: STRANDVEIEN 49 OG 51, SKJERVØY
KOMMUNE
:Skjervøy
REGULER1NGSOMRÅDE
:Gårdsnr 69 bnr 1 fnr 202 og bnr 244
DATO FOR PLANFORSLAG
:06.11.08
DATO KOMM.STYRETS VEDTAK
DATO FOR SISTE REVISJON
:22.12.08
-

GENERELT
Reguleringsområdet er vist på reguleringskart datert 17.12.08 og avgrenset med
reguleringsgrense. Områdets størrelse er på ca 1,3 daa.
Området regnieres til følgende formål:
PBL

§ 25 første ledd nr.

1: Bolig! forretning! kontor/ bevertning

Hensikten med reguleringspianen:
Formålet med

reguleringspianen

er

å

legge

til

rette

for

kombinerte

formål

i

bolig begrenset til inntil 4 boenheter. I denne forbindelse er det viktig å gi mulighet for
påbygg i høyden hvor det ikke legges begrensning på takutforming før det foreligger konkrete
byggesøknader. Det legges derfor ingen bestemmelser om dette i planen, slik at det blir mulig
å vurdere kombinerte løsninger i forhold til byggebøyder, takvinkler, møneretninger og flatt
tak i en helhetsvurdering.

Planområdet
Planområdet er en del av reguleringsplan for Skjervøy sentrum og er regulert til offentlig

formål samt forretning.

FELLES BESTEMMELSER

Kulturvern
Det vektiegges en estetisk utforming av bygninger og miljø, og en tiltalende styrking av
sentrumsuttrykket ved rehabilitering og byggearbeider i planområdet.

REGULER1NGSFORMÅL
1 BOLIG/FORRETN1NG/KONTORJBEVERTNING
•

Det tillates bolig i 2., 3. og 4. etasje.

•

Det tillates inntil 4 boenheter i planområdet.
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reguleringsområdet hvor det ønskes pubfkafé, kontorer og forretninger samt mulighet for

REGULERINGSPLAN FOR STRANDVEIEN 49 OG 51,
SKJERVØY SENTRUM
•

Eventuelt saltak mot Strandveien skal ha møneretning parallelt med veien.

•

Endelig fasadeutforming og takkonstruksjon skal godkjennes av Drifisutvalget før
byggetillatelse kan gis.

•

For reguleringsområdet tillates utnyttelsesgrad BYA=85 %.

•

Ubebygde områder skal til enhver tid holdes i estetisk tiltalende stand.

•

Reguleringsbestemmelser for Skjervøy sentrum gjelder for planområdet generelt for
forhold som ikke reguleres i denne planen.

Område A:
•

Tillatt mønehøyde settes til kotel6,7.

Område B:
•

Tillatt mønehøyde settes til kote 19,7.

Side 33

Delelinje mellom område A og B legges i en avstand av 15,8m fra senterlinje Strandveien.

AR-Ing AS
Skjervøy, desember 2008
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2009/2348 -3

Arkiv:

U43

Saksbehandler: Yngve Volden
Dato:

13.03.2009

Saksfremlegg
Utvalgssak
23/09

Utvalgsnavn
Skjervøy Formannskap

Møtedato
25.03.2009

Søknad om ny akvakulturlokalitet - Arnøy Laks "Storelva"
Vedlegg
1 Søknad fra Arnøy Laks
2 Uttalelse fra Kystverket
Rådmannens innstilling:
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Skjervøy kommune har ingen innvendinger til omsøkte ny lokalitet ”Storelva” for
akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Lauksundet og tilrår positiv
behandling av saken.

Bakgrunn for saken:
Søknaden fra Arnøy Laks AS gjelder ny lokalitet for akvakultur på lokalitet Storelva i
Lauksundet.
Saksopplysninger:
Arnøylaks AS søker på ny lokalitet på grunn av at det er påvist ILA ved en av deres lokaliteter.
De ønsker å flytte fisk fra en av deres andre lokaliteter der det ikke er påvist ILA, fra lokalitet
”Kjellvågodden” til omsøkte lokalitet ”Storelva”
Ved en slik søknad ber Fiskeridirektoratet om kommunen sin uttalelse. Denne uttalelsen skal
inneholde tidsrom saken er kunngjort og lagt ut til offentlig ettersyn, samt eventuelle
innvendinger i.h.h.t gjeldende planer.
Saken er kunngjort den 6.2.09 og har vært lagt ut til offentlig ettersyn i fire uker i tidsrommet
6.2.09 – 6.3.09. Det er ikke kommet innvendinger i saken adressert til Skjervøy kommune
innenfor høringsfristen.
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Skjervøy kommune har mottatt kopi av uttalelse fra Kystverket. Disse merknadene vil bli satt
som vilkår i Kystverkets endelige tillatelse på grunn av sikkerhets- og ferdselsmessige hensyn.
Dette er forhold som ivaretas av Kystverket.
Vurdering:
Lokalitetens plassering ligger i kystsoneplanen i uplanlagt område. Dette medfører at det kan
søkes innenfor dette området og det kommer ikke i konflikt med gjeldende planer og en trenger
følgelig heller ikke å søke dispensasjon.
Konklusjon:
Ut i fra vurderingene i saken er saksbehandler positiv til søknaden fra Arnøy Laks AS og vil
anbefale positiv behandling slik at bedriften kan flytte smolten fra ”Kjellvågodden” og lenger
bort fra slakteriet og lokaliteten med påvist ILA.
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Arnøy Laks AS

•

N-9194 Lauksietta, Norway
~1/1..10»

Tel.: + 47 77 77 79 70 - Fax: + 47 77 77 79 80

EAG

L.

I

LANI

IZ)

Lauksletta, den 06.02.09
FISKERIDIREKTORATET
Region Troms
Postboks 940
9259 TROMSØ

SØKNAD OM NY LOKALITET VED STORELVA, LAUKSUNDET
Jeg legger ved søknad om ny lokalitet ved Storelva i Lauksundet, Skjervøy kommune. Som
dere er kjent med har vi påvist ILA på en av våre lokaliteter, og i den sammenhengjobber vi
med en bekjempelsesplan for å bli kvitt smitten raskest mulig. For å gjennomføre vår plan er vi helt avhengig av ekstraordinær behandling av søknaden, slik at vi kan flytte fisk til omsøkt
lokalitet innen 20.mars 2009. Jeg skal i møte med Skjervøy kommune i dag, og de vil bli gjort
kjent med saken.
I forbindelse med vedlagt søknad har vi benyttet Marin Helse AS til utarbeidelse av MOM-B
undersøkelse. Vi vil bruke Akvaplan-niva til strømmålinger og klassifisering av lokaliteten.
Hvis det er ønskelig stiller vi opp på kort varsel for å diskutere saken.

Med hil

Leif- eder Jørgensen
Prosjekt ansatt

Vedlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg med vedlegg
Handlingsplan for bekjempelse av ILA fra Arnøy Laks AS
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Bokmål

Søknadsskjemafor akvakultur1flytende anlegg
Søknad i henhold til lov av 17. juni
2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)». 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 opplysningerer gitt.

Opplysingenekreves 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
sanntidvis også etter vannresursloven

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

nerell
1.1 Søker:

Arnø Laks AS
1.1.1 Tlf. nr:

1.1.2 Mobil:

1.13 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 Organlsasjonsnr. eller personnr.:

9193 LAUKSLETTA

ost arno laks.no

935 767 156

1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (Kontaktperson):

Leif-Peder Jørgensen
1.2.1 Tlf. nr:

1.2.2 Mobll:

L23 E-post adresse:

77 77 79 74

97 66 64 08

leif

1.3.1 Fiskeridlrektoratets region:

1.3.2 Fylke:

Re ion Troms

Troms

arno laks.no

13 Søknaden gjelder lokalitet
1.3.3 Kommune:

Sk'ervo

1.3.4 Lokalltetsnavn:

1.3.5 Geog6afiske koordinater:

Storelva

N 70 07,934
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Ø 20 o47,366

Flytendeanlegg
Meldttil oppg.reg.den: 25.03.08

•

•

2.2. Arealbruk —areal interesser
(Hvis behov bruk ev. pkt 2.4/pkt 5 Supplerendeopplysninger eller pkt 6 Vedlegg)
Behovet for søknaden:

Arnøy Laks AS har fått konstatert ILA smitte på vår lokalitet 19915
Sommerfjossletta. Det er ikke påvist ILA smitte på hostsmolt utsatt på
lokalitet 10720 ved Kjellvågodden. Vi ønsker å flytte smolten fra
Kjellvågodden til Storelva. Vi vil da få lengre avstand til slakteri(ca. 3
km), og avstand til Sommerfjosslette blir lengre(ca. 7,5 km). All ILA
smittet fisk vil være utslaktet før 15.februar, inklusiv rengjort utstyr. Vi
vil da etter 3 måneders brakklegging kunne sette ut ny fisk på
Sommerfjossletta. Vi vil da slippe å sette ut fisk på Klauvnes, noe som
er en stor fordel får både oss og de andre oppdretterne i området der.
Annen bruk/andreinteresseri området:

Egne lokaliteter ved Kjellvågodden lokalitet nr.10720, Lauksund lykt
lokalitet nr. 10723 og slakteri lokalitet nr. 28476
Alternativ bruk av området:

Ingen kjente.

Verneinteresserut over pkt. 2.1:

Ingen kjente.
2.3. Konsekvensutredning

Krever søknaden etter søkers vurdering konsekvensutredningetter plan- og bygningsloven Cht

3.1 IZI Klarering av ny lokalitet
(Når det ikke er tillatelsertil akvakultur på lokaliteten pr i dag).
Søknad om ny tillatelsetil akvakultur eller ny lokalitet for visse typer
fillatelser,
jf. veileder
Omsøkt størrelse:

Nei

3.2 0 Endring
Lok. nr:
Tillatelsesnr(e):
Endringen gjelder: Sett flere kryss om nødvendig
Arealbruk/utvidelse
Biomasse:
økning:

2 700 tonn

o
o

Tillatelsesnummer(e):
dersom det/de er tildelt,jf veileder

eller

T-S-3, T-S-7 og T-S-11

Totalt etter endring:

Søker andre samlokallsering på lokaliteten?

13.1a

Nei

Annen størrelse økning.
Totalt etter endring:
Tillatelse til ny innehaverpå lokaliteten
Endring av art
Annet

o
o

Hvis ja, oppgi navn på søker.

o

(tonn)

Spesifiser:

Se også pkt 6.1.8

33 Art
33.1 0 Laks, ørret og regnbueerret (det må også laysses av for
formålet):

o
o
o

Kommersiellmatfisk el. stamfisk
Forsøk
—Forskning
Undervisning
Slaktemerd

o

Rekreasjon
Utsfilling
Annet
Spesifiser

33.2 0

Annen fiskeart

3.3.3 0

Annen akvakulturart

Oppgi art:
Oppgi art:
Latinsk navn:
Latinsk navn:
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•

•

3.4 Type akvakulturtillatelse (pmduksjonsform, sett flere kryss om nødvendig)

D

o

o
o
o

Settefisk
Matfisk
Stamfisk
Slaktemerd

Rekreasjonsanlegg
Pmduksjon av tidlige livsstadierav bløtdyr, kreps og pigghuder
Krepsdyr, bløtdyr og pigghuder til konsum
Annet
Spesifiser

3.5 Tilleggsopplysninger dersom søknaden gjelder laks, ørret eller regnbueørret:
3.5.1 Disponible lokaliteter

3.5.2 Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt

Lok.nr.:

10720

Loknavn:

Kjellvågodden

Loknr.:

19915

Lok.navn:

Sommerfiøssletta

Loknr.:

10723

Loknavn:

Klauvnes

Lok.nr.:

10726

Loknavn:

Uløybukt

Ja

ZNei

Hvis ja, er det søkt dispensasjoni egen henvendelse?
G Ja
GNei

Lok...:10722Lok.navn:Lauksundlykt
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Fokel&Ise,.

Fer eLog.±ikkqrh.9t
Ik§jts
4.1 Hensyn til folkehelse. Ekstern forurensning

Avstand til utslipp fra kloakk, Industri (eksisterende eller fidligere virksomhet),
landbruk o.l. innenfor 5 km.

Eget slakteri, ca. 3 km
Skaret fisk AS, ca. 5 km fra lokalitet.
4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse
4.2..1 Akvakulturrelaterte virksombeter eller lakseforende vassdrag i merområdet m.m. innenfor 5 km:
Stedsnavn og type virksomhet(er)/ lakseførendevassdrag:

Egne lokaliteter ved Kjellvågodden lokalitet nr.10720, Lauksund lykt
lokalitet nr. 10723 og slakteri lokalitet nr. 28476.
4.2..2 Driftsform:

Planlagt drift med plastringer i rammefortøyning på 50 x 50 meter bur.
Totalt 14 bur, med flåte som arbeidsplattform. Vi vil bruke havnen
moloen som base, med egen slusing av personell. Arnøy Laks AS har ved
flere tilsynsbesøk blitt bedt om å fmne flere lokaliteter. Vi jobber med
flere alternative lokaliteter og vil komme med flere søknader på nye
lokaliteter i nærmeste fremtid. Vår lokalitet 10722 Lauksund lykt kan
inndras som produksjonslokalitet, men vi må kunne bruke den å lagre
slaktemerder.
43 Rensyn til miljø
4.3.1 Årlig planlagt produksjon:

4.3.2 ForventetIfirforbrukitonn:

Ca. 3 000 tonn.

Ca. 3 300 tonn.
4.3.3 hfiljetilstand

I sjo:
B-undersøkelse(Ibt. NS 9410),
tilstandsIdasse:

I ferskvann:
Klassifiseringav miljøkvalitet i ferskvann:
0 Ja El Nei

hfiljoundersokelse:
Undersøkelseav biologisk rnangfoldmm:
Ja

1: Beste tilstand

Nei

C-undersøkelse(Iht. NS 9410):
Ja
E3 Nei
Alternativ mfijekmdersøkelse:
D Ja
Nei
43.4 StrommålIng

4.33 Salinitet (ved utslipp til sjø):

Se målinger fra Akvaplan niva
Vannutskiftingsstrem:
cm/sek

Spredningsstium:
cm/sek

Maks:

34 %o

wfin:
31 %o

Dybde:

5m

Dybde:

Bunnstn3m:
m/sek

mars 08

TidspimIct:

4.4.1 Minste avstand til trafikkert farled/areal:

Ca. 150 meter

5m

Tidspunkt:

mars'08

4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjos
4.4.2 RutegåendetrafikkI området: (oppgi navnpå operatør)

Ingen
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4.4.3 Sjskabler, vann-, avIeps- og andre rerledninger:(oppginavnpå eier)

4.4.4AnteggetslokallseringI forhold til sektorer fra fyr og lykter:

D

Ingen

Hvit
Red

Grønn

o

Ingen

4.5 Supplerende opplysninger

Hovedrammen vil bli lagt rett innenfor rød sektor.
Strøm målinger og klassifisering av lokalitet vil bli ettersendt. Målere fra
Akvaplan niva ble satt ut 3.februar d.å.
Myndighetenes tekniske krav til anlegg (NYTEK) innebærer at det i
forbindelse med utlegging av anlegg skal det gjøres særskilte
forankringsanalyser. Beregningene kan medføre krav og ønsker om
mindre justeringer i anleggsdetaljer og plassering av forankringspunkter.

• u Affla4uPiumiftge
På grunn av den prekære situasjonen med ILA, ber vi om en
hastebehandling av denne søknaden. Vi har planer om å få ut fortøyninger
for 5 merder slik at vi umiddelbart kan flytte høstsmolten fra lokaliteten
på Kjellvågodden. I forbindelse med høringsforskriften for bekjempelse
av ILA, har Arnøy Laks AS sendt innspill til Mattilsynet med en
Handlingsplan som innebærer flytting innen 20.mars d.a.
På grunn av usikkerhet/diskusjon om vannutskifting i Lauksundet, har vi
bestilt RMA 2 Sirkulasjonsmodell og RMA 4 spredningsmodell fra
Akvaplan niva. Denne rapporten forventes ferdig i løpet av våren
2009.
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Ye#¥gg,
6.1 Til alle seknader (1f pkt. 3.1 og 3.2)
6.1.1 Ei Kvittering for betalt gebyr

6.1.2 El Strømmåling , ettersendes.

(g) M-5 serle (tidl. økonomisk kartverk
(M = 1 : 5 000)
•

Inntegnet utslipp fia kloakk, landbruk
industri ol

•
•

Kabler og vannledningerol i området
Anlegget inkl. flåter og landbase

•

Fortøyningssystem og markerings-,
opptrekksblåser

(23 Anieggsskisse
•
•

Kystkontur
Anlegg (inkl. evt. flåter) i målestokk og med riktig geografisk
orientering

•
•

Flomlys/produksjonslys
Andre flyiende installasjoner

•

Fortøyningssystemmed festepunkter

•

Markeringslyseller lyspunkt på anlegget

6.1.4 S

Undervannstopografi

6.1.6 0

KonsekvensutrednIng

6.1.5
jf veileder pkt 2.3

6.1.7

Beredskapsplan(jf. Mattilsynets etableringsforsktift)

0

Spesieltvedlegg ved store lokaliteter

6.1.8 1:3 Samtykke-erklæring.
Til alle søknader hvor annen innehaver har tillatelse på lokaliteten.

6.2. Når søknaden gjelder akvakultur av fisk
6.2.1 MIljotilstand:
Unntak: Endringer som gjelder annet enn biomasse (jf 3.2)

I sje:

I ferskvann:

B-undersøkelse
C-undetsøkelse
Alternativ miljøundetsøkelse:

Miljoundersøkelse
Undersøkelseav biologiske mangfoldetmm:

D

6.2.2 0 Tilsagn om akvakulturtillatelse
Til noen søknader om lokalitet hvor tillatelsesnummerikke er tildelt
Kan bare gjelde laks mv.

6.2.3 D Meldingom samdrift
Kangjeldeall fisk

6.3 Andre vediegg
spesifiseres

6.3 Handlingsplan fra Arnøy Laks for å bekjempe ILA.

11,

//416/1‘

den r

°
Søkers unders •
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1

Vedlegg6.1.3 M-5 serie(økonomiskkartverk)
til konsesjonssøknad
ArnøyLaksAS, lokalitetStorelvai Lauksundet.
Målestokk= 1:5 000

Koordinater:

Strømmåler:

70°04.630N

20°47.914 ø

! Betyr gule bøyer med rader reflektor
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(ff DLE66 ‘.

av

revidering

Kommuneplanens arealdel
sjeområdene

Skielvey

K-sak29/97.
1/1.06.97,
Vedtatt:Skjervøykommunestyre
Andkaand

1

ARNØYA

LAUKØYA

Uauksietta

/ \
\

/

/

1

Aldcandk
Arnøyhemn

SKIERVØN7
\

HAKSTEk4

KAGEN

VORTERØYA

FOLLES-

TEGNFORKLARING.

7

ØYENE

7

jfr. planog bygningsloven§204.
Arealbruksformål,
nr. 4: områdersom er båndlagteller skal båndlegges.
Områdetervernetetternaturvernloven.

ULØYA

Områdeter foreslåttvernetetternaturvernloven.
nr. 5: merskiltbrnk eller vern av sjø.
Reintrekk
Fiske-,ferdsel-,frilufts-,natur-og akvakulturområde.
Låssettingsområde.
nr. 6: vildige ledd i kommunikasjonssystemet.

Hovedskipsled,Biled,Fergestrekning.
Andre signatnrer,ikkeangivelseetter§20-4.
Referansetil plandokument.

1 - 23

Uplanlagtesjøarealer.

sjøarealer
utenskravur

(kommunegrense).
Planensavgrensning
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MarinHeise

MILJØOVERVÅKNING AV MARINE
OPPDRETTSANLEGG,
B-UNDERSØKELSEN

Postadr.: 9060Lyngseidet
Besøksadr.:Parkyeien
5

Bankgiro:4740 11 29 991
Orgnr. 983 829 775

Telefon: 77 71 05 70
Telefax: 77 71 07 24

E-mail:

ri
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Bildet viser lokaliteten Storelva i Lauksundetmed siktretning mot nord/nordøst.Lokalitetentenkt i omtrent det
området som er vist med en hvit ring. I forlengelsenses Hellnesodden.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Side

Metodikk og anleggsopplysninger

3

Oppsummeringog vurdering av B-undersøkelsen

4-5

Kart over topografi og grabbprøvetakingssted(merket med sirkel)

6

Skjema for prøvetakingssteder

7

Skjema for kontrollbetingelser

8

Prøveskjema

8-9

9060 tyngseidet
Postadr.:
Beseksadr.: Parkveien5

Bankgiro: 4740 11 29 991
983 829 775
Orgnr.

Telefon: 77 71 05 70
Telefax: 77 71 07 24

E-mail:

2
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METODIKK
Miljøovervåkningav marine oppdrettsanlegg(MOM-B undersøkelse)er lagt opp for å være en enkel overvåkning av
miljørilstandenpå en lokalitet,og ble gjennomført etter beskrivelsenei Norsk Standard NS 9410 av 1. mars 2000.
B-undersøkelsener en enkel trendovervåkningav bunnforholdeneunder et oppdrettsanlegg,eller en tenkt fremtidig lokalitet,
"0-prøve". Ved at undersøkelsengjentas, med en frekvensbestemt av hvor belastet miljøet er, kan man følge utviklingen av
miljøbelastningenfortløpende.B-undersøkelsenomfatter vurdering av en serie grabbprøver etter tre grupper
sedimentparametere:faunaundersøkelse,kjemisk undersøkelse(pH og redoks-potensiale)og sensorisk undersøkelse (gass,
farge, lukt, konsistens,grabbvolumog slamtykkelse).Alle parametere gis poeng etter hvor mye sedimenteter påvirket av
organisk stoff. Skillet mellom akseptabel og uakseptabel sedimenttilstander satt til den største akkumuleringensom tillater
gravende bunndyrå leve i sedimentet. For nærmere beskrivelserav MOM-konseptethenvises det til Norsk Standard 9410.

ANLEGGSOPPLYSNINGER
Dato:

05.02.2009

Firma

Arnøy Laks AS

Adresse

9194 Lauksletta

Lokalitet

Storelva, Lauksundet

Produksjon

Lokaliteten er ikke tidligere benyttet til oppdrett. Prøvene er tatt for å se
hvordan bunnen er når den ikke er påvirket av oppdrettsvirksombet (0-prøve).

Prøver uttatt B-undersøkelsen etter MOM-standard: Grabbprøver (sensorisk og pH/ Ehpotensial vurdering).

Postadr.: 9060Lyngseklet
Besøksadr.:Parkvelen
5

Bankgiro:4740 11 29 991
Orgnr. 983 829 775

Telefon: 77 71 05 70
Telefax: 77 71 07 24

E-mail:

3
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MarinHelse
OPPSUMMERING AV MOM B-UNDERSØKELSE
ato prøvetaking

05.02.09
Ubtukt lokalitet

roduksjon
Grabbprøver

Sedlmenttype

Antall stasjoner

15

Antall grabbskudd

15

Dominerende

Fin sand/grus

Mindre domincrende
eliv

Lukt

orrester/ ekskrementer

ntall prøver "best tilstand"
tall prøver "nest best tilstand"
ntall prøver "dirlig tilstand"
tall prøver "uakseptabel tilstand"
dstand Gruppe1 parametere
nd Gruppe II parametere
IlstandGruppe III parametere

Antall stasjonermed dyr

13

Antall stasjoneruten dyr

2

Antall prøver "tten lukt"

15

Antall prøver med "noe lukt"

0

Antall prøver med•sterk lukt"

0

Med organisk materiale> 2 cm

0

Uten organiskmateriale

15

Gruppe II / Gruppe

15

Gruppe II / Gtuppe

0

Gruppe II / Gruppe
Gruppe 11/ Gruppe
Fannaundersøkelse

A, aksePtabel

Kjemisk tmdersøkelse(p11/Eh)

1, beste tilstand

Sensorisk undersøkelse

I, beste tilstand

nd belbetsvurdering

Postadr.:
9050 Lyngseidet
Besøksadr.: Parkveien5

1, beste tilstand

Bankgiro: 4740 11 29 991
Orgnr.
983 829 775

Telefon: 77 71 05 70
Telefax: 77 71 07 24

E-mail:

4
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VURDER1NG
Merder: Dette er en lokalitet det ikke tidligere har vært fisk ved. Lokaliteten undersøkes for
eventuelt bruk. Rammefortøyningen vil bli ca 50x50 meter med merder på 90 meter i
diameter og dybde på 20 meter.
Bunnforhold: Bunntopografien er målt opp ved hjelp av Olex. Dybden der vi tok
grabbprøver varierer fra 31-45 meter. Grabbprøvene er tatt i en svakt hellende skråning som
heller inn mot midten av Lauksundet.
Sedimenttype: Samtlige bunnprøver var fm sand/grus med innblanding av skjellrester.
Fargen var grå/brun og den var luktfri eller sjøluktaktig.
Fauna: I tretten av femten prøver var det et variert, men sparsomt dyreliv. Pigghuder og
delvis mark var de dominerende funn. Men det ble også funnet blet- og krepsdyr i et par av
grabbprøvene.
Kjemiske målinger: De kjemiske målingene viste i alle målbare prøver verdier som er
normale for ikke påvirket sediment.
Sensoriske målinger: Normale verdier for ikke-oppdrettspåvirket område i alle målbare
prøver.
Miljø- forurensing: Ingen tegn på forurensing.
Helhetsvurdering: Topografien i lokalitetsområde er en forholdsvis slak skråning, og dybden
er ikke større enn 30-45 meter. Bunnsedimentet under anlegget tyder på et forholdsvis
eller naturlig
innholdsrikt dyreliv. Sedimentet er i dag ikke påvirketav oppdrettsvirksomhet
opphopningav organiskmateriale.
Lokaliteten får i MOM-B undersøkelsen tilstand 1, beste tilstand.

Postadr.: 9060 Lyngseidet
5
Besøksadr.:Parkveien

Bankgiro:4740 11 29 991
Orgnr. 983 829 775

Telefon: 77 71 05 70
Telefax: 77 71 07 24

E-mail:

5
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Postadr.: 9060 Lyngseidet
Besøksadr.:Parkveien
5

Bankgiro:4740 11 29 991
Orgnr. 983 829 775

Telefon: 77 71 05 70
Telefax: 77 71 07 24

E-mail:
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SKJEMA FOR PRØVETAKINGSSTEDER
TabellB.1

ôaféklicr
ato
Sitan Ibn
1£(661in
Mblin i røve11113111131W6
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LGbbâIÛI

*Ffl/Mangeffinart dominerer. **Antall individer noteres
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§
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,.--7 m
ffitillfffilø
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mulima

&4

f2-

3.M1 lffil

D16
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113
-61ilm
7-7fflin*
ffiblin i røsre

ZGfflilZW7-1 '000.

Postadr.:
9060 Lyngseidet
Besøksadr.: Parkveien5

*Fit/Mange/Enart dominerer. "Antall individer noteres

Bankgiro: 4740 11 29 991
Orgnr.
983 829 775

Telefon: 77 71 05 70
Telefax: 77 71 07 24

E-mail:

7

Side 58

Typiske funn med sjømus, skjellrester, grus og en og annen mark.

SKJEMA FOR KONTROLLBETINGELSER
TabellB.2

er
,buff

Maiment
WiiI1, 1714n

9:„~rA
•

4,5

4,0°C

3,70c
805
265

_ tensi

m

216

PRØVESKJEMA
TabellB.3

E ti (n1V)

H/Eb

J 0 Nei 1

0

0

Målt verdi
Målt verdi
+ ref. teesiale
D
til
Po

762
-21
195
0
1

765
-174
42
1
1

d
Gassbobler
F e

J4NeiO
L s/ 0

Bnuilso
Lukt

Konsistens

Gmbbvolum

Slam
t

0
No 2
4
S
F 0
M 2
Løs 4
v< 0
1/4<v <34(1
v >3/4 2
t<2 cm 0
2<t< 8 cm(1
t > 8 cm
Sum
Kom.sum 0

9060 Lyngseidet
Postadr.:
Besøksadr.: Parkvelen5

Bankgiro:4740 11 29 991
983 829 775
Orgnr.
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Telefon: 77 71 05 70
Telefax: 77 71 07 24

E-mail:
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N1iddelverdi Gru

111

0,11
1

0 61
1

0 11
1

0 11
1

072
1

061
1

011
1

011
1

Forts.
- BfirdeliiM
0
T
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H
Eb (nN)

Målt verdi
Målt verdi
+ ref. tensiale
Poen til
D
i stand nwe

Gassbobler
F e

Ja 4 Nei 0
L
0
Brun/so
Lukt
In
0
No 2
S
4
Konsistens
FasO
M 2
L 4
Grabbvolum
<% 0
1/45v<% 1)
v 3/4(2)
' Siamldcelset<2cmO
2<t< 8 cm 1
t>8 cm 2
Sum
Koir.sum 0

Midddvenii Gru
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1

0
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1:5_~i

0

0

7,94
36
252
0
1
1

7 75
-70
146
0
1

774
-70
146
0
I

7,79
7,79
-85
-115
131
101
0
0
1
1
iliTal

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
02
1

1
0
1

1
02
1

1
02
1

1
0
1

1
0
1
1

1
0
1

011
1

011
1

011
1

011
1

011
1

011
1
1

011
1

LOICAL1TEIENS
MIDDELT1LSTAND

778
-105
111
0
1

767
-25
191
0
1

0,13

035

0

1

"-"betyrikke-måltverdip.g.a. bergbunn.Allikevel bedømmesdettesom beste resultatved mregningav "Tilstand(prøve)"og "Indeks"
undergruppe11og1II. Dette fordibergbunntyderpåbunnmed god strøm.
"Ikkemålbartpga for lite materiale,anslagsvisen 1411åndfull

MarinHelseAS
Veterinær
Kay RogerFjellsøy

Postadr.: 9060 Lyngseidet
Besøksadr.: Parkveien5

Veterinær
PerAnton Sæther

Bankgiro:4740 11 29991
Orgnr. 983 829 775

Telefon: 77 71 05 70
Telefax: 77 71 07 24

E-mail:

a

9
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Arnøy Laks AS
Versjon nr. 3.0

Sist revidert: 15.05.08
Godk'ent av: T. N.

Kapittel 3 Lover forskrifter
beredskapsplan risikoanal ser o rosed rer

Dato: 15.05.08
Utarbeidet av: LPJ

Side 7 av 16
IK-HMS o IK-Akva

3.3.9 Beredska lan ved s kdom å isk o ved massedød
1
2

Mål
e
Organisering

3

Formål

4

Definisjon/
generelt

5

Aktivitet

6

Ansvarlig

7
8
9

Prosed en omfatter alle ansatte som arbeider med levende fisk
BEREDSKAPSLEDER : Daglig leder eller maritim leder har ansvar for at
beredskapsplan blir iverksatt, og 1samråd med tilsynsveterinfer bestemmer
omfan et av tiltakene
Beredskapsplanenskal hindre og begrense sykdomsutbrudd,og forurensning som
føl e av massedød
Planen iverksettesved:
• unormal adferd eller hos fisken eller andre ytre symtomerpå sykdom
• sterkt smittepress fra næmmrådet
• ytre ekstreme stresspåvirkninger eller fysisk skade på fisken
• massedød som s ldes al er eller andre e mir åvirknin er
Varslingsplan:
Ved mistanke om sykdom eller unormal fyskisk skade på fisk skal:
• røktere øyeblikkelig varsle maritim leder eller daglig leder
• filsynsveterinter varsles og settes inn i saken
• tilsynsveterinærhar ansvaret for eventuelle helsemessigetiltak og videre
involveringav Mattilsynog annentilsynsmyndighet.
Skadebegrensning:
Ved utbrudd av sykdom og massedød skal
• eksisterendegenerasjonsskillene innskjerpes: (klesbytte, fotbad og desinfeksjon)
• dødfiskopptakintensiveresmed hyppige kamerakontroller,-rutiner innskjerpes
• ensileringsrutinerintensiveres. Om nødvendig bruke 2 dødfiskkverner
• hvis våre2 kvemerog 250 tonn med tankkapasitet ikke er tilstrekkelig, avtales
direkte avhenting med brønnbåt for levering til ensilleringsfabrikk.
• hvis man ikke klarer å væreå jour med dødfiskopptakmå brønnbåt med sug
tilkalles.
Smittebegrensende tiltak
• ved smittsom sykdom eller fare for smittespredningfra annet anlegg, følges de
instrukser som blir tt av til sm di et

Daglig lederer ansvarligfor at beredskapsinstruksenblir gjort kjent for de ansatte
• at rose
n o ateresen an i året
AvviksAvvil skalregistreresi avviksmeldingog rettesopp så snartdet er mulig.
behandlin
Da li leder er ansvarli for korri erende tiltak.
Henvisnin er Akvakulturforskriften 7
Distribus'on Alle ansatte å maritim avdelin
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Arnøy Laks A/S

N-9194 Lauksletta, Norway
•~0.•

Tel.: + 47 77 77 79 70 - Fax: + 47 77 77 79 80
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I
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Lauksletta, den 06.02.09
Mattilsynet,
Regionkontoret for Troms og Finnmark
Postboks 383
2383 BRUMUNDAL

HØR1NGSSVAR SAKSNUMMER: 2008/138666 /
FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR AVVIKLING AV ILA-SONE I
LAUKSUNDET.
Det vises til høring —Forskrift om konrtollområder for å forebygge, bekjempe og
begrense sukdommen ILA hos akvakulturdyr i Skjervøy kommune i Troms av
09.01.2009
Arnøy Laks AS har ingen insigelser til forslag til forskrift i forhold til status pr i dag, og har
innenfor rammene til denne utarbeidet en tilpasset handlingsplan. Vi legger da til grunn at
forslaget til forskrift i §13 åpner for at man kan oppheve bekjempelsesområde med bakgrunn
i utvidet helsekonrtoll og laboratorieeundersøkeser. Når vi også foerslår å flytte den
gjenværende fisken 3,5 km nordover, over en terskel til et annet havbasseng så er det også
med å senke risikonivået ytterligere.
Vi mener defor at følgende må medtas i forskriften:
Hvis ny ILA-viruspåvisning ikke blir gjort innen den tid, og under forutsetning av oppfyllelse
av vedtatt handlingsplan, som også innebærerutvidede kontrolltiltak i forhold til ILApåvisning, oppheves bekjempelsesområdet for ILA i Lauksundet fra 20. mai 2009. Nytt
overvåkingsområde opprettes, avgrenset mot sør av strømkabelen som går over fra Hamnes
til Lauksletta og mot nord av rett linje i sjøen fra Nymoen (34 W 491830 7782950) til
Helsnesodden (34 W 494100 7769490)
HANDL1NGSPLAN FOR UTFASING AV ILA I LAUKSUNDET
20. februar
Lokalitet 19915 Sommerfiøssletta er slaktet ut, utstyr fiemet/ vasket og desinfisert.
20. mars
0-åring, 2008-generasjon som står på lokalitet 19915 Kjellvågodden er flyttet til ny lokalitet,
Storelva (70 07 934 N og 20 47 366 Ø) . Gjennomføring forutsetter at det på denne fisken, til
tross for øket kontroll og prøvetaking ikke er påvist ILA-virus. .
Lokaliteten Kjellvågodden skal være vasket og desinfiseres på forskriftsmessig måte.
20. mai
Bekjempelsessonen for ILA i Lauksundet oppheves og ny overvåkingssone i nordre del av
Lauksundet opprettes. Slik vi har foreslått i tillegg i forskrift.
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Under forutsetning av at lokalitetsundersøkese viser at det er forsvarlig, tillates det at ny
smolt blir satt ut på lokalitet 19915 Sommerfiøssletta i trå med den nye driftspanen.
Vi erkjenner at tidsrammene for denne planen kan bli tøffe, både for forvaltningen og oss. Vi
er takknemlig for at vi blir møtt med forståelse og at Mattilsynet og Fiskeridirektoratet har
sagt seg villig til å gi denne saken første prioritet. Hvis vi av årsaker vi ikke er herre over
ikke klarer våre selvvalgte tidsfrister, ber vi om at det åpnes for at disse skal kunne forskyves
inenfor de rammer forskriften setter. (henholdsvis 3 og 2 måneders brakklegging) Viser for
øvrig til innsendte driftsplan som er tilpasset dette løpet.
PLAN B
Hvis ILA.virus skulle bli påvist på nytt, må planen opp til ny vurdering, og kabalen legges på
nytt, alt etter hvor langt man er kommet i syklusen. Det betryggende er at vi hvis begge
lokalitetene er kommet i drivt, nå vil ha 7.5 km mellom de to anleggend. I tillegg vil de ligge
på hver sin side av en terskel og i hver sin ende av sundet.

Med hilsen
Arnøy Laks AS
Tor Nygaard
Daglig leder

Side 2
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KYSTVERKET
TROMS OG FINNMARK

Fiskeridirektoratet Region Troms
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN

Deres ref
09/5420-5-433

Vår ref
09/00608-2

Arkiv nr
423.6

Saksbehandler
Jan Morten Hansen

Dato
9.3.2009

Uttalelse fra Kystverket - Angående søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av
laks ørret og regnbueørret på ny lokalitet Storelva - Skjervøy kommune - Troms fylke
- Søker Arnøy Laks AS
Viser til Deres brev av 16.2.2009 vedrørende overnevnte.
Kystverket har vurdert søknaden ut fra de foreliggende dokumenter. Når den kommunale
behandlingen av søknaden er gjennomført, vil Kystverket kunne fatte sitt endelige vedtak i
saken. Kystverket har følgende merknader til saken:
- Ankerfestene til anlegget mot vest kommer inn i hvit lyktesektor. Derfor skal
opphalerne til ankerne følge fortøyningen inn til anleggets rammefortøyning slik
at fortøyningsblåsene ikke berører hvit lyktesektor. Opphalertauene skal være
nedsenket.
Der ankertauene krysser hvit lyktesektor skal det være en minimumsdybde på
11 meter.
Disse merknadene vil bli satt som vilkår i Kystverkets endelige tillatelse på grunn av
sikkerhets- og ferdselsmessige hensyn.

Med hilse

Arve Andersen
plan- og kystforvaltningssjef

Kopi til:

ir

Jan Morten Hansen
seniorkonsulent

Arnøy Laks AS/ 9194 LAUKSLETTA
Skjervøy kommune/ Postboks 145 G 9189 SKJERVØY

KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson
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Region

Lerøy Aurora AS

Saksbehandler:

Jarle Magnar Pedersen

pb 2123

Telefon:

46843172

Seksjon:

Region Troms forvaltningsseksjon

Vårreferanse:

09/3820

9267 TROMSØ

5- Lt.33

Deresreferanse:
Vårdato:

30.01.2009

Deresdato:
Att:

T-S-15 LERØY AURORA AS 985940460- AKVAKULTURTILLATELSE FOR
SLAKTEMERDER FOR LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET I TILKNYTNING
TIL SLAKTERI
Vi viser til Deres søknad,datert 28.04.2008,om tillatelse til utvidelse av slaktemerdtillatelsen
T-S-15 i Skjervøy havn i Skjervøy kommune. Anleggsplasseringenble noejustert under
behandlingen ved at installasjonenble flyttet ca. 10 m nærmeremolo og fortøyninger ytterst
på anleggetble lagt i kryss i forhold til opprinnelige kart vedlagt søknaden(se vedlagt kart).
Fiskeridirektoratet region Troms gir med dette tillatelse til utvidelse av slaktemerderpå
lokaliteten Skjerøy (27737). Tillatelsen gis med de begrensningerog på de vilkår som framgår
av dette dokumentetog av sektormyndighetenstillatelser.

Denne tillatelsen erstatter tidligere akvakulturtillatelse fra Fiskeridirektoratet region Troms
til Lerøy Aurora AS datert 12.10.2007.

LOVILIEMMEL
Tillatelsen er gitt av Fiskeridirektoratet region Troms med hjemmel i Lov om akvakultur av
17.06.2005nr. 79 § 6, samt Forskrift 22. desember2004 nr 1798 om tillatelse til akvakultur
for laks, ørret og regnbueørret.
Lokaliteten er klarert med Fylkesmannensmiljøvernavdeling, Kystverket Troms og Finnmark
og Mattilsynet —Distriktskontoret for Nord-Troms, i henhold til Lov om vern mot
forurensning og avfall av 13. mars 1981 nr. 6, Lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr.
51 og Lov om matproduksjon og mattrygghet av 19.12.2003nr. 124.
Særskiltetillatelser fra Kystverket Troms og Finnmark og Mattilsynet —Distriktskontoret for
Nord-Troms, samt uttalelse fra Fylkesmannensmiljøvernavdeling for lokaliteten Skjervøy
ligger vedlagt.

Postadresse: Postbcks
185Sentrurn
5804BERGEN
Organisasjonsnr:
971203420

Besøksadresse:
Strandgt
5/7B
E-postadresse:pcsttrattek@fiskeridir.na
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Telefon:03495
Telefaks:77632394
Internett:
wrw.fiskendir
no

SLAKTEMERDTILLATELSEN

OMFATTER:

rxmlu
Skjervøy

27737

700 02.072' N

70° 02.116' N 20°59.436' Ø

20° 59.436' Ø

70° 02.029' N 20°59.478' Ø

900

T-S-15

700 02.027' N 20°59.430' Ø
70° 02.113' N 20059.392Ø

VILKÅR
1. Generelle vilkår

Tillatelsen gis under forutsetning av at etablering, drift og eventuelt avvikling blir
gjennomført i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og vilkår.
Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo-, eiendoms- eller andre privatrettslige
forhold.
Tillatelsen fritar ikke innehaveren fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter
andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i
slike lover.
2. Eierforhold

Tillatelsen er gitt til Lerøy Aurora AS, organisasjonsnummer 985 940 460.
Overføring av akvakulturtillatelsen skal registreres og tinglyses i Akvakulturregisteret
og den skal være skrevet på godkjent blankett fastsatt av Brønnøysundregistrene.
Det tas forbehold om å trekke tillatelsen tilbake eller kreve reduksjon av anleggets
størrelse dersom forholdene skulle tilsi dette jf. Akvakulturlovens § 9.
3. Plassering og forankring

Anlegget skal etableres i samsvar med beskrivelser, tegninger og de mest detaljerte
kartbilag i søknaden. Dersom de ønsker å endre anleggets lokalisering, må det sendes
ny søknad til Fiskeridirektoratet region Troms.
Anlegget skal plasseres slik at det ikke hindrer lovlig ferdsel, og slik at tilflott og fri
adgang til sjø fra eiendommene opprettholdes. Ved landfeste må det på forhånd
foreligge tillatelse fra grunneier.
Forankring, plassering og merking av anlegget på lokaliteten skal for øvrig skje i
henhold til de krav som er framsatt av Kystverket for Troms og Finnmark sin klarering
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av lokaliteten. Underretning om anleggets plassering skal meldes Sjøkartverket (jf.
vilkår i vedtak fra Kystverket).
De ytterste to merdene må fjernes dersom det skapes vansker for manøvrering for
hurtigrutene i havnen. Det må videre støypes ned armerte betongklosser for fortøyning
av anlegget i molo, da Kystverket frykter for utgliding av masser. Se vedtak fra
Kystverket Troms og Finnmark datert 06.01.2009 før øvrige villkår.
4. Sykdom og miljø
Tillatelsen gjelder slaktemerd, og det er en forutsetning at fisken ikke f6res.
Det er videre et vilkår i denne tillatelsen at det ikke oppbevares fisk i merdene når
slakteriet ikke er i aktivitet på vanlig måte. Fisken skal etter plassering i slaktemerd
slaktes fortest mulig. De vises for øvrig til Mattilsynets tidligere satte vilkår for hvor
ofte merdene skal tømmes m.v.

Innehaver av tillatelsen må gjøre sitt ytterste for at anlegget skal være så
rømmingssikkert som mulig. Rømming og mistanke om rømming av fisk skal straks
rapporteres til Fiskeridirektoratet region Troms.
Tillatelsen er for øvrig gitt på de vilkår som er satt i vedtak fra Mattil synet.
5. Plikter
Som tillatelsesinnehaver har de plikt til å sette Dem inn i regelverket som gjelder for
tillatelser etter akvakulturloven. Akvakulturloven med tilhørende forskrifter er
tilgjengelig på www.fiskeridir.no. De kan også ta kontakt med Fiskeridirektoratet
region Troms.

Kopi av denne tillatelsen med vedlegg og vedtak etter særlovene, skal oppbevares
tilgjengelig for alle ansatte på anlegget og også slik at den kan forevises til alle som er
bemyndiget kontrollrett. De plikter å gi representanter fra fiskerimyndighetene alle
opplysninger om anlegget, samt adgang til inspeksjon av anlegget. Det samme gjelder
representanter for kystverket, miljøvern- og veterinærmyndighetene.

KLAGE M.M

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresser innen 3 uker fra
det tidspunktet underretningen om avgjørelse er kommet fram til vedkommende part, se om
dette i vedlagte (./.) orientering.
I medhold av forvaltningsloven § 27b blir det satt som vilkår for å reise søksmål at anledning
til å klage er uttømmende benyttet.

3

Side 68

Med hilsen

Ernst Bolle
seksjonssjef
rl Magnar edersen
fø stekonsulent
Vedlegg:
Tillatelse fra Mattilsynet DK Nord-Troms d te 03.11.2008
Tillatelse fra Kystverket Troms og Finnmark datert 06.01.2009
Uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavd. datert 17.10.2008
Kart i målestokk 1:1000 (stemplet og datert 30.01.2009) som viser plasseringen til lokaliteten
Skjema "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak"
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HSKERIDIREKTORATET
fr(7- Region
Troms

Salmar Nord AS
Gjøvika

Saksbehandler: Frode Arnljot Mikalsen
Telefon:
41687814
Seksjon:

Region Troms forvaltningsseksjon

9392 STONGLANDSEIDET

Vårreferanse:

09/2199 (09/1831, 09/1823, 09/264)

Deresreferanse:
Vårdato:

29.01.2009

Deresdato:

Att:

T-N-3, T-N-5, T-N-10, T-N44, T-TN-1, T-TN-5, T-TN-8, T-TN-15, T-D-9, T-D-10, T-D11, T-D-12, T-G-8 SALMAR NORD AS 951661198: AKVAKULTURTILLATELSE
FOR LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET
Vi viser til Deres søknader datert 22.08.2008 om nye akvakulturtillatelser for matfisk av laks,
ørret og regnbueørret i forbindelse med endret plassering og utvidelse av areal på lokalitetene
Klokkstein og Uløy i Nordreisa kommune. Det vises også til Deres siste melding på e-post
datert 12.01.2009, med oversikt over hvilke tillatelser som skal knyttes til de enkelte
lokaliteter.

Fiskeridirektoratet region Troms gir med dette akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret
og regnbueerret i sjø på lokalitetene i tabellen nedenfor, og med de begrensninger og på de
vilkår som framgår av dette dokument og av sektormyndighetenes tillatelser.
Denne tillatelsen erstatter tidligere akvakulturtillatelser fra Fiskeridirektoratet region Troms
til Senja Sjofarm AS datert 03.10.2008 og til Aretic Salmon AS datert 19.12.2008

LOVHJEMMEL
Tillatelsen er gitt av Fiskeridirektoratet region Troms med hjemmel i Lov om akvakultur av
17.06.2005 nr. 79, samt forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret.
Lokalitetene er klarert med Fylkesmannens miljøvernavdeling, Kystverket Troms og
Finnmark og Mattilsynet Distriktskontoret for Nord-Troms og Midt-Troms/Statens
Dyrehelsetilsyn —Fylkesveterinæren for Troms og Finnmark, i henhold til Lov om vern mot
forurensning og avfall av 13. mars 1981 nr. 6, Lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr,
51 og Lov om matproduksjon og mattrygghet av 19.12.2003 nr. 124.
Særskilte tillatelser fra Kystverket Troms og Finnmark, Mattilsynet Distriktskontoret for
Nord-Troms, og Fylkesmannens miljøvernavdeling for lokalitetene Klokkstein (10724) og
Uløy (10570) ligger vedlagt. For de øvrige lokalitetene er tilsvarende tillatelser tidligere
utsendt i forbindelse med klarering av den enkelte lokalitet.

Postadresse: PosIboks
185Sentrorn
5804BERGEN
Otganisasjonsnr:
971203420

Besøksadresse:
Slrandgt
5/713
E-postadresse:
postmottak@ftkendeno
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Telef
on: 03495
Telefaks:
77632394
Intemett:
www.fiskeriee.no

:33

TILLATELSEN OMFATTER:

e e

StorvikaV
23055
Skogshavn
13531

Lekangsund
23056

II

Lekangsund
13012
Vassvika
17595
Trettevik
17077
Kvalvika I
13792
Bringenes
29756
Eidebukta
10718
Klokkstein
10724

Uloy
10570
Lavik
11327
Myrlandshaug
11332
Småvik
11329
Belneset
27656
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Samlet biomasse på samtlige lokaliteter må ikke på noe tidspunkt overstige 900 tonn pr.
tillatelse (jf. Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret § 15 2. ledd).

Lokalitetene er kun klarert for de av Deres tillatelser som oppgis i tabellen ovenfor. Dette
gjelder selv om tillatelsene fra sektormyndighetene oppgir andre tillatelser

VILKÅR
1, Genereile vilkår
Tillatelsen gis under forutsetning av at etablering, drift og eventuelt avvikling blir
gjennomført i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og vilkår.

Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo-, eiendoms- eller andre privatrettslige
forhold.
Tillatelsen fritar ikke innehaveren fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter
andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis mcd hjemmel i
slike lover.

2. Eierforhold
Tillatelsen er gitt til Salmar Nord AS, organisasjonsnummer 951661198.

Overføring av akvakulturtillatelsen skal registreres og tinglyses i Akvakulturregisteret
og den skal være skrevet på godkjent blankett fastsatt av Brønnøysundregistrene.

3. Plassering og forankring
Anlegget skal etableres i samsvar med beskrivelser, tegninger og de mest detaljerte
kartbilag i søknaden. Dersom dere ønsker å endre anleggets lokalisering, må det
sendes ny søknad til Fiskeridirektoratet region Troms,

Anlegget skal plasseres slik at det ikke hindrer lovlig ferdsel, og slik at tilflott og fri
adgang til sjø fra eiendommene opprettholdes. For lokaliteter hvor det skal tas
landfeste må det på forhånd foreligge tillatelse fra grunneier.
Forankring, plassering og merking av anleggene på lokalitetene skal for øvrig skje i
henhold til de krav som er framsatt av Kystverket for Troms og Finnmark sin klarering
av lokalitetene. Underretning om anleggets plassering skal meldes Sjøkartverket (jf.
vilkår i vedtak fra Kystverket).
4. Sykdom og miljø
Innehaver av tillatelsen må gjøre sitt ytterste for at anlegget skal være så
rømmingssikkert som mulig. Rømming og mistanke om rømming av fisk skal straks
rapporteres til Fiskeridirektoratet region Troms.

Det skal foretas miljøovervåkning av lokaliteter med produksjon av fisk. Dette skal
gjøres i form av en trendovervåkning av bunnforholdene under anlegget i ht. NS 9410
Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg eller tilsvarende internasjonal
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standard/anerkjent norm, av et kompetent organ (se forskrift om drift akvakulturanlegg
§ 35).
Tillatelsen er for øvrig gitt på de vilkår som er satt i vedtak fra Mattilsynet/Statens
dyrehelsetilsyn Fylkesveterinæren for Troms og Finnmark og Fylkesmannens
miljøvernavdeling.
5. Plikter
Som tillatelsesinnehaver har de plikt til å sette Dem inn i regelverket som gjelder for
tillatelser etter akvakulturloven. Akvakulturloven med tilhørende forskrifter er
tilgjengelig på www.fiskeridir.no. De kan også ta kontakt med Fiskeridirektoratet
region Troms.
Kopi av denne tillatelsen med vedlegg og vedtak etter særlovene, skal oppbevares
tilgjengelig for alle ansatte på anlegget og også slik at den kan forevises til alle som er
bemyndiget kontrollrett. De plikter å gi representanter fra fiskerimyndighetene alle
opplysninger om anlegget, samt adgang til inspeksjon av anlegget. Det samme gjelder
representanter for kystverket, miljøvern- og veterinærmyndighetene.

KLAGEADGANG
Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresser innen 3 uker
fra det tidspunktet underretningen om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part, se
om dette i vedlagte (./.) orientering.
I medhold av forvaltningsloven § 27b blir det satt som vilkår for å reise søksmål at anledning
til å klage er uttømmende benyttet.

Med hilsen

Ernst Bolle
seksjonssjef

'rode Arn
rådgiver

t Mika sen

Vedlegg:
Skjema "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak"
Tillatelse fra Kystverket Troms og Finnmark for lokaliteten Uløy datert 26.11.2008
Tillatelse fra Kystverket Troms og Finnmark for lokaliteten Klokkstein datert 24.11.2008
Tillatelse fra Fylkesmannens miljøvernavd. for lokaliteten Uløy datert 18.12.2008
Uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavd. for lokaliteten Uløy datert 18.12.2008
Tillatelse fra Fylkesmannens miljøvernavd. for lokaliteten Klokkstein datert 18.12.2008
Uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavd. for lokaliteten Klokkstein datert 18.12.20008
Tillatelse fra Mattilsynet DK Nord-Troms for lokaliteten Uløy datert 04.12.2008
4
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Tillatelse fra Mattilsynet DK Nord-Troms for lokaliteten Klokkstein datert 04.12.2008
Kart i målestokk 1:5000 som viser anleggets plassering på lokaliteten Uløy
Kart i målestokk 1:5000 som viser anleggets plassering på lokaliteten Klokkstein
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KYSTVERKET
TROMS OG FINNMARK

•Se mottakerliste

Deres ref

Vår ref
09/00490-1

Arkiv nr

Saksbehandler
Magne Johansen

Dato
13.2.2009

ORIENTERING OM SØKNAD OM TILSKUDD FRA STATSBUDSJETTESKAP 1062
POST 60 FOR TILTAK 1KOMMUNALE FISKERIHAVNER
For kystkommunene i landet er det anledningtil å søke om tilskudd fra statsbudsjettets
kap. 1062 post 60 som delfinansiering til prosjekter som er rettet mot infrastruktur i
kommunale fiskerihavner..
For orden skyld tillater Kystverket seg med dette å orientere om at fristen er satt til
1.april 2009 for innsending av tilskuddssøknaderm/nødvendige vedlegg i forbindelse med
statsbudsjettet for 2010.
Justerte retningslinjerfor tilskudd ligger på Kystverkets hjemmeside www.k stverket.no
under HAVNER/TILSKUDDSORDNINGER/RETNINGSLINJER
. Detaljer om hva som kan
gis tilskudd til , tilskuddets størrelse , hvasøknadenskal inneholde og hvortil søknaden skal
sendes vil fremkomme på nevnte hjemmeside .

ilsen
11.
f Sy
egi

en
r

ArvetAnde en
Plan- og kystforvaltningssjef

KYSTVERKETTROMS OG FINNMARK
Sentralpostadresse:
Kystverket,Serviceboks2,

Internett:
E-post:

6025 ALESUND

Bankgiro:
Org.Nr.:
Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Besøksadr.: Fiskeriveien 3, HONNINGSVAG
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www.kystverket.no
post@kystverket.no
7694 05 06766
NO 970 917 772
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Lenvik havnevesen
Lebesby-Kjøllefjord Havn KF

Rådhusveien 8
Strandveien 154

9306
9790

Finnsnes
Kjøllefjord
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Fylkesmannen
i Troms
RomssaFyIkkamånni
Saksbehandler
Fritz Rikardsen
e- ost: postmottak

Telefon
77 64 22 34
fmtr.no

Vår dato
5.2.2009
Deres dato
19.12.2008

Vår ref.
2009/75 - 3
Deres ref.

Arkivkode
461.5

Nordicintermaritim AS
Postboks 395
9189 Skjervøy

Nordic Intermaritim AS, tidsavgrenset tillatelse til dumping av
kongekrabbeskall samt fastsetting av gebyr for behandling av søknaden
Vi viser til e-poster datert des. 2008 og jan. 2009 der Nordic Intermaritim AS v/Sten Karlsen,
søker om tillatelse til å dumpe kongekrabbeskall. I søknaden og i telefonsamtaler med Sten
Karlsen, har vi fått opplyst at bedriften har produsert mat av kongekrabbe for eksport fra
høsten 2008 og vil fortsatt gjøre det i 2009.
Tillatelse
I medhold av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 22, om
mudring og dumping i sjø og vassdrag § 22-6, gir Fylkesmannen midlertidig tillatelse til
dumping av avfall fra inntil 300 tonn kongekrabbe produsert i 2008 og 2009. Avfallet tillates
dumpet fra båt på anviste steder, se vedlagte kart (mørke trekanter).
Posisjon dumpested vest for Engenes er: N 70° 02' 90", E 20° 26' 0" og sørvest av Stussnes:
N 70° 0' 90", E 21° 02' 0".

Emballasje og annet avfall enn kongekrabbeskall tillates ikke dumpet
Tillatelsen er gyldig fram til 31.12.2009
Vilkår
Det skal tas hensyn til pågående fiske i området, og fiskebåter og bruk skal ikke ha ulemper
som følge av dumping av avfall fra matproduksjonen av kongekrabbe.
I samsvar med orienteringen vi har bedt om i eget brev til Nordic Intermaritim AS om plan
for alternativ avfallsbehandling, skal første tilbakemelding være oss i hende innen 1.april
2009.
Nordic Intermaritim AS, Skjervøy, er tiltakseier og ansvarlig for at andre involverte (eks. vis
fartøy som utfører dumpingen) gjør det i henhold til vilkårene i denne midlertidige tillatelsen.
Denne tillatelsen fritar ikke Nordic Intermaritim AS ansvar for å innhente andre tillatelser
som er nødvendig for etablering og drift av virksomheten.
Vurderinga vår
Vi er orientert om at Nordic Intermaritim AS har lagret avfall fra matproduksjon av
kongekrabbe ved sitt anlegg i Skjervøy. Produksjonen startet sist høst og avfall er samlet i

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Miljøvernavdelingen
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postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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containere og i storsekk ved siden av produksjonslokalene i Skjervøy. Det er ikke søkt om
tillatelse til slikt mellomlager for produksjonsavfall.
Bedriften er i startfasen med denne produksjonen og ønsker å utvide produksjonskapasiteten
forutsatt god etterspørsel av ferdigprodukter, gode logistikldøsninger og tilgang til råstoff.
Nordic Intermaritim forventer å kunne få tilgang til nye havområder for fangst av
kongekrabbe, ettersom utbredelsesområdet for arten trekker i retning vest- og sørover fra
Nordkapp.
Nordic Intermaritim ønsker å dumpe lagret avfall og avfall fra framtidig produksjon i åpent
hav. Løsningen er drøftet med Skjervøy flskarlag v/Arnulf Steffensen den 7.j an. 2009.
Det er ikke utredet alternativ behandling for det lagrede avfallet og heller ikke for avfall som
oppstår i framtidig produksjon. Vi viser i den forbindelse til eget brev, datert 30.jan. 2009, der
vi ber om opplysninger om omfang av produksjonen (råstoff, avfall, og avfallsløsninger) som
er planlagt gjennomført
I henvendelsen vi har gjort til bedriften i eget brev, gjør vi rede for at det ikke kan gis
tillatelse til avfallsbehandling etter forurensningsforskriften. Det innebærer at tillatelsen er
midlertidig og avgrenset i tid.
Råstofftilgangen i inneværende sesong (aug. 2008 - mars 2009) er beregnet til å bli på om lag
300 tonn kongekrabbe. Av dette vil trolig 70-80 tonn bli solgt som levende kongekrabbe,
resten som Idør skilt fra kroppen. Vi har fått opplyst at produksjon av kongekrabbeldør gir om
lag 40 % avfall beregnet av brutto vekt råstoff som anvendes til slike produkter, mens
produksjon av levende kongekrabbe ikke gir noe organisk avfall.
Nordic Intermaritim AS har utvidet sin produksjon til også å omfatte kongekrabbe i tillegg til
matproduksjon av kongssnegl. Det betyr at produksjonskapasiteten totalt er utvidet uten at
bedriften har økt eller utviklet tilstrekkelig kapasitet til å håndtere økt mengde produksjonsavfall.
Vi forventer at omlegging til flere produksjonslinjer umiddelbart vil føre til at
avfallshåndteringen utvikles (valg av avfallshåndteringsmetode, oppsamlingsenheter og
pumpe-/kvernekapasitet) og gjøres tilstrekkelig til å ta hånd om avfall fra all produksjon.
Bedriften bør også etterstrebe gode kontrollrutiner for å se til at produksjons- og
avfallsbehandlingskapasitet samsvaler og slik forhindre at det oppstår behov for dumping av
organisk avfall eller annet avfall.
Til orientering så har det lenge vært forbud mot deponering av organisk avfall i deponier hos
godkjente avfallsmottak.
Forutsatt at vilkårene vi har satt i denne tillatelsen og at vi får nødvendige avIdaringer på
videre plan for avfallshåndtering, tillater vi tidsbegrenset dumping av avfall fra
matproduksjon av kongekrabbe på anviste sted (se mørke trekanter på vedlagte kart). Den
midlertidige løsningen er drøftet med Fiskeridirektoratet, Troms. Vi sender, blant flere, også
kopi av tillatelsen til Kystvaktskvadron Nord, Sortland og Mattilsynet distriktskontoret for
Nord-Troms, Storslett.
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Unntak forhåndsvarsel
Søknaden om tillatelse til dumping er unntatt fra forhåndsvarsel av hensyn til å finne ei
midlertidig løsning for det lagrede avfallet og at det vil være av mindre miljømessig
betydning, jf forurensningsforskriften § 36-7 Unntak fra forhåndsvarsel.
Erstatningsansvar og klageadgang
Tillatelsen fritar ikke fra erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsreglene.
Tillatelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) av sakens parter eller andre med
rettslig klageinteresse innen 3 uker fra meldingen om avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage
skal framsettes skriftlig og angi det vedtak det klages over. Klagen skal begrunnes, og alle
opplysninger som er av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes via
Fylkesmannen.
En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Statens
forurensningstilsyn kan etter anmodning eller eget initiativ, beslutte at vedtaket ikke skal
iverksettes før klagefristen er ute eller klagen avgjort. Avgjørelsen i spørsmålet om utsettelse
kan ikke påklages.
Gebyr for behandling av søknaden, 4 800 kr
Forurensningsforskriften Kap. 39. Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll
etter forurensningsloven gir grunnlag for fastsetting av gebyr. På bakgrunn av de
opplysninger vi har mottatt og innhentet på annet vis, er gebyret satt til 4 800 kr, jf § 39-5
gebyrsats 3, for behandlingen.
Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Statens forurensningstilsyn (SFT). Gebyret
forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.
Vedtaket om gebyr er truffet med hjemmel i forurensningsforskrifien § 39-5 og kan påklages
til SFT, jf forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker etter at brevet er mottatt. Eventuell
klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og
det fastsatte gebyr må derfor betales i sin helhet. Hvis SFT hnøtekommer klagen, vil det
overskytende beløp bli refundert.

Med hilsen

Cathrine Henaug
fylkesmiljøvernsjef
Kopi til:

Per Kr. Krogstad
fung. fagsjef

-Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 Skjervøy
-Skjervøy fiskarlag v/Arnulf Steffensen, Rønning Østgårdsvei 36, 9180 Skjervøy
-Fiskeridirektoratet Region Troms, Strandgata 5/7B, 9008 Tromsø
-Kystvaktskvadron Nord Sortland, Forsvarets sentrale postmottak, 2617 Lillehammer
-Mattilsynet, distriktskontoret for Nord-Troms, Postboks 224, 9156 Storslett
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Vedlegg:

Kart med markarte steder for dumping av avfall fra krabbeproduksjon, utskrift
av kartet er gjort den 21.1.2009.

Nordic Intermaritim AS, Skjervøy, midlertidig dumpetillatelse,21.01.2009
gls.trornsfylke.ho

fl

Fylkesmanneni Troms Midlertidige dumpeplasser
RomssaFyIkkamånni (markert med blå trekanter)
Troms fylkeskorrrnune for avfall (krabbeskall) fra
Rorrinsa fylkkasuohkan produksjon av kongekrabbe

Målestokk: 1:29 000
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