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NRS FARMING AS - SØKNAD OM UTVIDELSE AV AKVAKULTURTILLATELSE
FOR MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET 30517
TRÆLVIKA I LENVIK KOMMUNE - TIL BEHANDLING
Det vises til mottatte søknad fra NRS Farming AS, datert 10.12.18, om økt maksimal tillatt
biomasse (MTB), endring av areal og samlokalisering av akvakulturtillatelse for laks, ørret og
regnbueørret på lokalitet 30517 Trælvika i Lenvik kommune. Siste tilleggsopplysninger ble
registrert hos Troms fylkeskommune 06.03.19.
Den omsøkte utvidelsen gjelder en økning av MTB fra dagens 3780 tonn til 5700 tonn, en
total økning på 1920 tonn. Det søkes om ny plassering av anlegget, der det vil ligge på skrå
utover Trælvika, i motsetning til dagens plassering langs land (se vedlagte kart). Det søkes
videre om samlokalisering av tillatelse T-LK-3 på lokaliteten.
Søker beskriver behovet for arealendringen med at en skrå plassering av anlegget vil føre til at
vannstrømmen går gjennom færre merder, og derfor gir god utskiftning av nytt oksygenrikt
vann i merdene. Videre vil den nye plasseringen gi bedre driftsforhold og god spredning av
fôr og fekalier, som gjør det forsvarlig å øke produksjonen på lokaliteten. Søker skriver at det
vil være automatisk logging av oksygenverdier, temperatur og salinitet i merdene i driftsfasen.
Behandling
Vi viser videre til forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret
(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
anvisning fra kommunen skal sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette
kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest i området.
Søknaden oversendes med dette til Lenvik kommune for offentlig ettersyn og behandling.
Vi ber om at eventuelle merknader fra offentlig ettersyn vedlegges kommunens uttalelse. Det
bes videre opplyst om søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen, jf.
akvakulturloven § 15 pkt. a sammenholdt med vilkåret i samme lov § 6 b.
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Dersom det er aktuelt for kommunen å nedlegge midlertidig forbud i samsvar med plan- og
bygningsloven § 13-1, bes dette vurdert og avgjort så snart som mulig og innen fristen for
uttalelse etter forskrift av 18.05.2010 nr. 708 § 4.
Orientering om tidsfrister
Søknaden skal behandles iht. krav gitt i forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen
av akvakultursøknader som trådte i kraft 01.09.2010. I henhold til denne forskrift § 4 andre
ledd skal uttalelse fra kommunen, herunder merknader fra offentlig utlegging, være
tildelingsmyndigheten i hende senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden. I løpet av
denne perioden skal søknaden legges til offentlig ettersyn i 4 uker og behandles i kommunale
utvalg. I samme forskrift § 7 første ledd første punktum heter det: «Fristoversittelse av
uttalelse fra kommuner etter § 4 andre ledd medfører at saken kan behandles uten uttalelse.»
Informasjon om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader finner du
her.
Orientering om forskrift om konsekvensutredning
Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854).
Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter de to tidligere forskriftene om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift om
konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.
Akvakultur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter §
10 jfr. § 8. Fylkeskommunen er her ansvarlig myndighet for planer og tiltak for akvakultur.
Beslutninger som gjøres etter forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven jfr.
forskriftens § 3 annet ledd.
Dersom høringsparten mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jfr.
de respektive kriteriene i § 10, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede
for i søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskommunen. Høringsparten skal da
konkretisere hvilke forhold som bør belyses nærmere.
Lenvik kommune er høringspart og vi ber dere vurdere det omsøkte tiltaket i henhold til
kriteriene i § 10 som omfatter deres myndighetsområde. Det er til orientering utarbeidet en
egen veileder til forskriftens § 10: Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger av vedlegg
II-tiltak, som kan benyttes.
Dersom det er spørsmål, vennligst kontakt saksbehandler.
Med vennlig hilsen
Guri Ellila Brodahl
rådgiver
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