Vurderingav behovfor konsekvensutredning
i forbindelsemed søknadom
anleggsendring
og økningav MTBved lokalitet Skårlioddeni Lenvikkommune.
Med utgangspunkti «FOR2017-06-21-854:Forskriftom konsekvensutredninger,
Kapittel 2, § 8»,skal
planer og tiltakkonsekvensutredeshvis de kan få vesentligevirkningerfor miljø eller samfunn.
Endringeneved lokaliteten er derforvurdert i forhold til innholdet under Kapittel3, § 10. Kriteriene
under § 10er egenvurdertmed bakgrunni innsamlededata, kartgrunnlagog lokalkunnskap.

I vurderingenav om en plan eller et tiltak kan få vesentligevirkningerfor miljø eller
samfunn,skaldet seshen til egenskaperved planeneller tiltaket, jf. annet ledd og
planeneller tiltakets lokaliseringog påvirkningpå omgivelsene,jf. tredje ledd. Det skal
ogsåi nødvendiggrad seshen til egenskaperved virkningernevnt i fjerde ledd.
Egenskaperved planeneller tiltaket omfatter:
a) Størrelse,planområdeog utforming
Størrelsenpå anleggetvedvannoverflatener 600x300m. Maksimalhøydeer gitt ved flåtehøyde
over havnivå,typisk rundt 5,5 m inklusivsambandsutstyr.
b) Bruken av naturressurser
Matfiskproduksjonbenytter bevegeligeog fornybarevannressurseriYtreMalangen/Gisundet.
c) Avfallsproduksjonog utslipp
Avfallsprodukterogutslipp fra produksjonenhåndteresi henholdtil gjeldenderegelverkog
myndighetskrav.
d) Risikofor alvorlige ulykker og/eller katastrofer
SalMarNordhar godeog praktiskeprosedyrerog styringssystemersom skal ligge til grunn for at
alvorligeulykkerikke oppstår.

Lokaliseringog påvirkningpå omgivelseneomfatter en vurderingav om planeneller tiltaket
kan medføreeller komme i konflikt med:
a) Verneområder,prioriterte arter, vassdrag,laksefjorder,kulturminner
Hverkenland-eller sjøarealenerundt Skårlioddenervernet. Det foreliggerheller ikke
opplysningerom foreslått verning.Det eksistererikke fredede/foreslåttfrededekulturminnereller
kulturmiljø i nærhettil lokalitet Skårliodden.SalMarNordhar ikke funnet informasjonsom kan
indikereatområdetvil bli berørt av fredningsprosesser
i fremtiden. LokalitetSkårlioddenligger
omtrent 10km unnagrensenfor nasjonallaksefjord(IndreMalangen).Foreløpigeresultaterfra
overvåkningav bestandi Målselvog Grasmyrvassdraget,
indikererliten konflikt med villbestand.
b) Truedenaturtyper eller arter, verdifulle landskapog kulturminner, mineralressurser,samisk
utmarksnæringer,friluftsliv
Det er ikke registrertforekomsterav truede naturtyper eller arterinnenfor 7 km radiusfor
lokalitet Skårliodden.Områdeter ikke vurdertsom særligverdifullelandskap.Arealbruki fjorden
vil ikke hindre reindriftsinteressereller andre samiskeutmarksnæringer.Arealenei ogrundt Ytre
Malangener ansett somviktig for utøvelseav friluftsliv. Tiltenkt anleggvil ikke redusere
ferdselsmuligheterpåhavet i området.
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c) Statligeretningslinjermm. gitt i medhold av plan-og bygningsloven
Ingenstatligeeller regionaleplanretningslinjer/planbestemmelser
registrert.
d) Landbruksvirksomhet
Ingenomdisponeringsbehov.
e) Økt belastningi områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarderer overskredet.
Miljøundersøkelserindikerernaturlige forhold ved ny anleggsposisjon.Veden økningav biomasse
på lokaliteten,vil det gjøresgradvisog miljøsituasjonenvil bli monitorert. Miljøbelastningen
antas likevelå reduseressom følge av flere og størrebur i en sonemed bedrestrømforhold.
f)

Helse
Oppdrettsaktiviteti YtreMalangenvil ikke medførenegativekonsekvenserfor befolkningens
helse.

g) Forurensing
Aktiviteteneved lokalitetenvil ikke gi vesentligbelastningmed hensyntil luftforurensning,støy,
lukt eller stråling. Somfølge av godestrømforholdog omsøktanleggsformpå lokaliteten,vil
utslipp av næringssalterog fôrspill fordelesi vannsøylenogspredt over store havbunnsarealer.
Nedbrytningantas åværesværteffektiv og miljøtilstandenved og rundt lokaliteten blir
monitorert i henholdtil gjeldederegelverkog standarder.Aktiviteteneved lokalitetenvil ikke
medførevesentligeutslipp av klimagasser.
h) Risikofor alvorlige ulykkerog naturskade
Planlagtanleggsplassering
og flåteligger flere hundremeter fra land. Risikofor at anlegget,med
tilhørendeflåte, blir utsatt for ras vurderessom sværtliten.
Avsatt areal for akvakulturligger i et væreksponertområdesomvil utsette anleggetog flåtefor
belastning.Gjennomarbeidede
analyserog simuleringerskal sikreat tilstrekkelig
fortøyningsdimensjonering
og robusthetfor anleggeneer ivaretatt.

SalMarNordskonklusjonerat detikke er behovfor konsekvensutredningi forbindelsemed vår
søknadom endringav anleggsutformingog økningav tillat maksimalbiomasseved lokaliteten

Skårlioddeni Ytre Malangen.

StefanPaulsen
Lokalitetsutvikler
SalMarFarmingAS| avd Nord
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