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Salmar Farming AS - Søknad om ny akvakulturlokalitet lokalitet 
Sandfjordneset i Båtsfjord kommune - Oversendelse av søknad for 
offentlig ettersyn og kommunal behandling 

Det vises til søknad frå Salmar Farming AS mottatt av fylkeskommuna 29.11.2021, vurdert til å 
være komplett 10.03.2022 etter ettersending av ny B-undersøkelse. Søknaden omhandler 
søknad om ny akvakultur lokalitet Sandfjordneset i Båtsfjord kommune. 
 
Lokalitetsnr Navn Kommune MTB 
xxxxx Sandfjordneset Båtsfjord 5670 tonn 

 
Behandling  
 
Det vises 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. 
 
Mer informasjon om saksbehandlingen av akvakulturtillatelser er å finne på våre hjemmesider 
https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/hav-fiskeri-og 
akvakultur/akvakultur/ 
 
Søknaden er nå kvalitetssikret og oversendes med dette til kommunal behandling. 
 
Vi ber om at Båtsfjord kommune, i samarbeid med søker, sørger for at søknaden legges ut til 
offentlig ettersyn i 4 uker og at dette kunngjøres. Søknaden skal deretter behandles av 
kommunale organer. 
 
Uttalelse fra kommunen oversendes Troms og Finnmark fylkeskommune og må inneholde: 
• kommunens behandling og vurdering av søknaden og merknader, herunder om tiltaket er i 

henhold til kommunes arealplan, 
• tidsperiode for offentlig ettersyn,  
• hvor søknaden ble kunngjort (krav; to aviser og norsk lysningsblad),  
• kopi av innkomne merknader 
 
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. 
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være komplett 10.03.2022 etter ettersending av ny B-undersøkelse. Søknaden omhandler 
søknad om ny akvakultur lokalitet Sandfjordneset i Båtsfjord kommune. 

Lokalitets nr Navn Kommune MTB 
xxxxx Sandfiordneset Båtsford 5670 tonn 

Behandling 

Det vises videre til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret 
(laksetildelingsforskriften) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004. Denne forskrifts 
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Mer informasjon om saksbehandlingen av akvakulturtillatelser er å finne på våre hjemmesider 
https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/hav-fiskeri-og-
akvakultur/akvakultur/ 
 
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 fylkeskommunen 
i hende senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden. 
 
I samme forskrift § 7 første ledd første punktum heter det:” Fristoversittelse av uttalelsene fra 
kommuner etter § 4 andre ledd medfører at saken kan behandles uten uttalelse.” Den aktuelle 
forskriften er å finne på Fiskeridirektoratet sine hjemmesider: 
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Akvakulturloven-og-forskrifter 
 
Forskrift om konsekvensutredning og mulig krav om supplerende utredninger 
Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854, KU-
forskriften). 
 
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 KU-forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven jfr. 
forskriftens § 3 annet ledd.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune sender søknaden til antatt berørte myndigheter. Andre 
berørte parter eller interesseorganisasjoner vil ha anledning til å uttale seg under offentlig 
ettersyn av søknaden.  
 
Dersom høringsparten mener at tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn i 
henhold til 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.  
 
Dersom fylkeskommunen, på bakgrunn av høringen og egne vurderinger, finner at tiltaket antas 
å kunne få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og virkningene ikke er tilstrekkelig 
belyst i søknaden, skal det kreves tilleggsutredninger etter forskriftens § 27.  
 
Eventuelle kostnader forbundet med konsekvensutredningen skal dekkes av søker.  
 
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 kan saksbehandler kontaktes 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunnar Davidson 
Seksjonsleder 

Sunniva Løviknes 
Rådgiver 
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