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Klage over plan 2018003 – detaljregulering for akvakulturanlegg i 
Syltefjorden  

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her den 1.11.2021. Videre 
viser vi til vårt foreløpige svar av 8.11.2021. 
 

***** 
 
Båtsfjord kommunes vedtak om detaljreguleringsplan for akvakulturanlegg i Syltefjorden 
stadfestes. 
 
Reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og 
Statsforvalteren finner – til tross for at vedtaket er beheftet med saksbehandlingsfeil i form 
av manglende vurderinger etter naturmangfoldloven – at kommunen har vurdert de ulike 
forhold som gjør seg gjeldende i saken og utvist et saklig skjønn.  
 
Vi vil gi en nærmere begrunnelse for vår avgjørelse i det følgende.  
 

***** 
 
Sakens bakgrunn 
Vi forutsetter at klagerne er kjent med sakens dokumenter, og gir derfor ikke et fullstendig 
saksreferat her. I det følgende vil vi likevel gi en kort sammenfatning av sakens faktum, slik det er 
opplyst for Statsforvalteren.  
 
Saken gjelder klage over Båtsfjord kommunestyres vedtak av 24.6.2021, i sak 17/21, om å godkjenne 
plan 2018003 – detaljregulering for akvakulturanlegg i Syltefjorden. Planforslaget er fremmet av 
SalMar Farming AS (heretter Salmar).  
 
Reguleringsplan 2018003 er en detaljreguleringsplan som har til formål å legge til rette for utvidelse 
av Salmars oppdrettsaktivitet i Syltefjord i Båtsfjord kommune, gjennom etablering av et nytt 
akvakulturanlegg for oppdrett av anadrome fiskearter ved Sandfjordneset ytterst i Nordfjorden.  
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Planområdet utgjør 2458,1 daa.  Arealet er avsatt til hovedformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag, 
med tilhørende strandsone», med underformålene akvakultur og kombinerte formål for ferdsel og 
akvakultur, jf. plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 6. Ifølge planbestemmelsene kan det på lokaliteten 
drives oppdrett med anadrome fiskearter etter godkjent konsesjonssøknad.  
 
Berørte offentlige organer og rettighetshavere i området ble varslet om igangsetting av planarbeidet 
i brev datert 30.10.2018, og oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort i avisa Finnmarken 
5.11.2018.   
 
Planforslaget med konsekvensutredning ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn med frist 
1.12.2019 for å gi uttalelse eller fremme innsigelse. Innen høringsfristens utløp kom det inn åtte 
uttalelser fra offentlige organer og andre berørte rettighetshavere og interessenter. Det ble ikke 
fremmet innsigelser til planforslaget.  
 
Etter høringsfristens utløp ble det, som følge av Statsforvalterens uttalelse, innarbeidet enkelte 
mindre justeringer i planforslaget. Vi viser i den forbindelse til eget punkt om dette i saksfremlegget i 
plansaken.  
 
Båtsfjord kommunestyre vedtok i møte den 24.6.2021, i sak 17/21, å godkjenne 
detaljreguleringsplanen. Planvedtaket ble kunngjort 8.7.2021. Vi forstår det slik at kommunen 
forlenget klagefristen til 13.8.2021, jf. forvaltningsloven § 30. 
 
Det kom inn to klager over planvedtaket. I det følgende vil vi kort gjengi hovedinnholdet i de 
fremsatte klagene. For øvrig viser vi til klagene i sin helhet. 
 
Klage fra Båtsfjord Jeger- og fiskeforening 
Jeger- og fiskeforeningen innga merknader til planforslaget da det lå ute til offentlig ettersyn. 
Foreningen er uenig i arealdisponeringen, og mener fortsatt at Syltefjorden ikke har tilstrekkelig 
kapasitet til å kunne håndtere et nytt akvakulturanlegg. Foreningen understreker at tiltaket vil 
medføre store ulemper i form av miljøpåvirkninger, og viser til at Statsforvalteren i høringsuttalelsen 
ga uttrykk for at det aktuelle planområdet ikke bør åpnes for lakseoppdrett. Foreningen 
understreker at Syltefjordelva har særlige kvaliteter som lakseelv, og er spesielt bekymret for den 
eksisterende bestanden av villaks og sjørøye. Det er lagt frem tallmateriale fra fangstatistikk i 
perioden fra 2014 til 2019 i Syltefjordelva som underbygger at bestanden av villaks og sjørøye ble 
dramatisk redusert som følge av etableringen av det eksisterende akvakulturanlegget. Foreningen 
viser videre til at tiltakets miljøpåvirkninger også er belyst i konsekvensutredningen, hvor det 
fremgår at genetisk forringelse av lokale villaksbestander som følge av innblanding av rømt 
oppdrettsfisk i gyteområdene, og spredning av sykdommer/patogener fra oppdrettsfisk til ville 
bestander av anadrom laksefisk i Syltefjorden/Nordfjorden, er vurdert som den viktigste 
konsekvensen av tiltaket.  
 
Foreningen ber Statsforvalteren om ikke å godkjenne planvedtaket, alternativt om å «sette krav til 
oppdrett med 0 utslipp».  
 
Klage fra Rune Hansen mfl., datert 13.07.2021 
Rune Hansen er sameier i flere eiendommer ved Syltefjordelva. I likhet med Båtsfjord Jeger- og 
fiskeforening anfører Hansen at det ikke bør legges til rette for ytterligere oppdrett i Syltefjorden, 
særlig av hensyn til villaksstammene. Anførselen er begrunnet i tiltakets miljøpåvirkninger og elvas 
betydning som lakseelv. Det er vist til at rømt oppdrettslaks, lakselus og laksesykdommen ILA, tillegg 



  Side: 3/13 

til øvrige utslipp fra anlegget, vil kunne medføre store konsekvenser ikke bare for bestandene av 
villaks, men også for sjørøye, sjøørret, sei og torskefisk. Det er videre vist til tiltakets bidrag til 
støyforurensing og konsekvensene for fuglelivet ved Skarvskiten.  
 
Klagene ble underinstansbehandlet av kommunestyret 27.10.2021. Kommunestyret fant ikke grunn 
til å endre eller oppheve det påklagede vedtaket. Saken er etter dette oversendt Statsforvalteren for 
endelig avgjørelse.  
 
Statsforvalterens vurdering 
Statsforvalteren bemerker innledningsvis at klagen fra Båtsfjord Jeger- og fiskeforening er udatert, 
og at kommunen heller ikke synes å ha opplyst om hvilken dato klagen ble inngitt. Kommunen har 
imidlertid presisert at begge klagene er inngitt innen utløpet av klagefristen. Vi kan slutte oss til 
dette, og legger til grunn at klagene er rettidige, jf. fvl. § 29. Etter vår vurdering har både Hansen og 
Båtsfjord jeger- og fiskeforening rettslig klageinteresse.  
 
Statsforvalterens myndighet ved behandling av klager over reguleringsplanvedtak 
Myndigheten til å behandle klager over reguleringsplaner er delegert til Statsforvalteren i rundskriv 
H-8/86 fra Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet med endringer i brev 
av 16.1.2004 og rundskriv T-2/09 om overføring av myndighet etter plan- og bygningsloven til 
Fylkesmannen. 
 
Statsforvalteren kan som utgangspunkt prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye 
omstendigheter. Vi skal vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og kan også ta opp 
forhold som ikke er berørt i klagen. Der Statsforvalteren er klageinstans for et vedtak truffet av en 
kommune, skal vi imidlertid legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av 
det frie skjønn, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. 
 
Ved klage over reguleringsplan er kompetansen som er delegert til Statsforvalteren som 
klageinstans snevrere. I daværende Kommunal- og regionaldepartementets brev av 16.1.2004 
presiseres Statsforvalterens kompetanse ved behandling av klage over kommunale 
egengodkjenninger av reguleringsplaner. Det følger av brevet at Statsforvalteren i vår 
klagebehandling kan fatte vedtak om oppheving av åpenbart ugyldige vedtak, men at andre typer 
endringer i planen bare kan gjøres dersom kommunen er enig, forutsatt at det ikke innebærer at 
planen endres i hovedtrekkene. Dersom Statsforvalteren mener det bør gjøres endringer, og 
kommunen ikke er enig, må klagesaken oversendes departementet til avgjørelse. 
 
Faglig uenighet mellom kommunen og berørte statlige eller regionale sektormyndigheter om 
planens utforming, må videre søkes løst gjennom eventuell innsigelse og mekling før planen vedtas, 
jf. pbl. 5-1 flg. Det er ikke fremmet innsigelser til planen fra regionale eller statlige myndigheter, sml. 
pbl. § 5-4, og dette tilsier at vilkårene for kommunens adgang til egengodkjenning er oppfylt. Det 
tilkommer da kommunestyret som øverste planmyndighet i kommunen å avgjøre hvilke hensyn som 
skal veie tyngst når planen vedtas. 
 
Statsforvalterens oppgave i klagebehandlingen blir dermed å vurdere om det foreligger vesentlige 
saksbehandlingsfeil eller om kommunens vedtak bygger på feil lovtolkning eller urimelig 
skjønnsutøvelse, eller om klagene bør medføre endringer i planen.  
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Planstatus 
Reguleringsplanområdet består utelukkende av sjøareal, og omfattes av kystsoneplanen for 
Båtsfjord kommune, vedtatt 7.3.2002. Vi legger til grunn at kystsoneplanen er å anse som en 
kommunedelplan.  
 
Ifølge kystsoneplanens arealplankart er det deler av det aktuelle sjøarealet avsatt i kombinasjon til 
brukskategoriene natur, friluft, ferdsel og fiske (område «NFFF-6») jf. pbl. 1985 § 20-4 første ledd 
nr.5. Deler av planområdet er ikke avsatt til noe arealbrukskategori etter kystsoneplanen. 
 
Reguleringsplanen er videre konsekvensutredet, og vi går derfor ikke nærmere inn verken på 
betydningen av at planforslaget er i konflikt med overordnet plan, eller spørsmålet om planforslaget 
var konksekvensutredningspliktig.  
 
Saksbehandlingen 
Vi kan ikke se at planprosessen som sådan er anført å være mangelfull. Statsforvalteren har likevel 
gjennomgått planprosessen, og finner at denne har skjedd i tråd med de regler som gjelder for 
utarbeidelse av reguleringsplan som følger av plan- og bygningsloven og forvaltningslovens 
bestemmelser. 
 
Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring, og det er lagt til rette for 
medvirkning fra offentlige og private interesser i tråd med plan- og bygningslovens 
saksbehandlingsregler. Innkomne merknader fra offentlige myndigheter og private interessenter har 
blitt presentert og kommentert i vedlegg til saksfremlegget for kommunestyrets behandling. 
Merknadsbehandlingen er utarbeidet av forslagsstiller. Kommunen har for en stor del sluttet seg til 
forslagsstillers vurderinger, men har på enkelte punkt funnet grunn til å gi supplerende 
kommentarer.  
 
Det er videre gjennomført en særskilt utredning av tiltakets konsekvenser for miljø og samfunn, og 
Statsforvalteren finner det klart at kommunestyrets avgjørelse bygger på et tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag, og herunder finner vi at naturmangfoldlovens krav til utredninger er tilfredsstilt.  
 
Vi viser videre til at ingen sektormyndigheter har hatt innsigelser eller 
innvendinger i denne forbindelse. Ingen berørte sektormyndigheter har heller påklaget 
kommunestyrets reguleringsplanvedtak. På denne bakgrunn legger Statsforvalteren til grunn at 
aktuelle offentlige faginstanser har vurdert det slik at de endringer i disposisjonen av det aktuelle 
området som planen innebærer, kan aksepteres, og at forutsetningene også er til stede for å 
gjennomføre dette. Statsforvalteren har ikke noe grunnlag for å kunne overprøve de faglige 
vurderinger som er foretatt av berørte sektormyndigheter.  
 
Planens utforming 
Statsforvalteren viser til at arealplanlegging ofte reiser viktige samfunnsspørsmål, der det gjør seg 
gjeldende motstridende interesser. I slike tilfeller må det foretas en avveining av de ulike interesser, 
og på grunnlag av dette foretas et valg. Det tilkommer da kommunestyret som øverste 
planmyndighet i kommunen, og eventuelt andre kommunale organer som har blitt delegert 
myndighet i plansaker, å avgjøre hvilke hensyn som skal veie tyngst. Vurderingene hører i 
utgangspunktet under kommunens frie skjønn. Det følger som nevnt av forvaltningsloven § 34 at 
Statsforvalteren ved prøving av kommunens frie skjønn skal legge stor vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyret.  
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I løpet av planprosessen skal faktiske opplysninger og meninger om planforslaget fremkomme og 
vurderes, før kommunestyret til slutt vekter de positive og negative sidene ved planforslaget og 
treffer en avgjørelse. I denne saken har de negative konsekvensene vært fremlagt for 
kommunestyret, både gjennom konsekvensutredningen, innkomne høringsuttalelser og øvrige 
opplysninger i saksfremlegget og i plandokumentene.  
 
Det klages som nevnt over området at avsettes til akvakultur, på grunn av de negative 
konsekvensene dette vil medføre i særdeleshet for den eksisterende villaksbestanden. Det er i 
denne forbindelse – i begge klagene - vist at til at faren for genetisk endring hos villaks som følge av 
rømt oppdrettslaks, er stor, og at det det også er høy risiko for sykdom og smitte fra anleggene. 
Klagerne mener at den lokale laksebestanden allerede er truet, og at den ikke vil tåle en utvidelse av 
den eksisterende virksomheten i fjorden. Klagerne underbygger dette med fangststatistikk for 
perioden 2014-2021.  
 
Statsforvalteren viser til at formålet med reguleringsplanarbeidet var å legge til rette for en utvidelse 
av den eksisterende oppdrettsnæringen i Syltefjord. I merknadsbehandlingen har kommunen 
vurdert innvendingene mot den ønskede arealdisponeringen i området, uten at disse ble tatt til 
følge. Båtsfjord kommunestyre har gjennom vedtakelsen av planen tatt uttrykkelig stilling til 
arealspørsmålet, og har kommet til at akvakultur er den ønskede arealdisponeringen i det aktuelle 
området.  
 
Det er riktig, som klagerne påpeker, at det gjør seg gjeldende spesielle naturverdier i og ved 
Syltefjord, og i planens øvrige influensområde. Naturverdiene er belyst i den gjennomførte 
konsekvensutredningen, og fra punkt 3.1 hitsettes følgende: 
 

Fylkesmannen i Finnmark gir i sitt høringsinnspill en gjennomgang av naturverdier knyttet til 
fjordsystemet Syltefjorden/Nordfjorden og omkringliggende områder på land (Fylkesmannen 
i Finnmark, 2018). Her påpekes det at planområdet ligger i et større område som i dag er 
uten tekniske inngrep, slik det er definert i KLDs presiseringer (Klima- og miljødepartementet, 
2017). Store områder på vestsiden av Syltefjorden er omfattet av Maukkarhalvøya 
naturreservat, mens landområdene på østsiden av fjorden er omfattet av Persfjorden-
Syltefjorden landskapsvernområde. Fylkesmannen trekker også fram at Syltefjordstauran 
fuglefjell, som er en del av Maukkarhalvøya naturreservat, befinner seg i en avstand på 2,5 
km nord for planområdet, og at dette er et viktig hekkeområde for blant annet krykkje (EN- 
sterkt truet), ærfugl (NT- nær  truet), lomvi (VU- sårbar), polarlomvi (NT- nær truet), alke (EN- 
sterkt truet), lunde (VU- sårbar) og havsule. Det opplyses også at flere av disse artene er 
observert hekkende på kyststrekningen fra Nordfjord til ytre deler av Syltefjorden. 
 
Områdene på Varangerhalvøya rundt Syltefjorden huser den eneste gjenværende, kystnære 
bestanden av fjellrev (CR- kritisk truet) på Norges fastland. Fjellrev regnes som den mest 
kritisk truede pattedyrarten i Norge, og bestanden på Varangerhalvøya vurderes å være 
svært nær utryddelse (Eide, Ulvund, Kleven, Landa, & Flagstad, 2017). Vinteren 2018 ble det 
satt ut 27 nye individer på Varangerhalvøya i et forsøk på å styrke bestanden (Norsk institutt 
for naturforskning, 2018). Strandsonen fyller en viktig funksjon i forbindelse med fødesøk for 
fjellrev i kystnære områder på grunn av stabil tilgang på byttedyr i nærheten av 
sjøfuglkolonier mv. (Norsk institutt for naturforskning, 2018). Det er derfor grunn til å anta at 
uforstyrrede områder langs Syltefjorden kan fylle en viktig økologisk funksjon for arten. 
 
Samlet sett er villaksbestandene i vassdragene i Øst-Finnmark av høy internasjonal verdi. I 
regionen finnes de tre nasjonale laksefjordene Kongsfjorden, Neidenfjorden-Bøkefjorden og 
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Tanafjorden, med flere tilknyttede vassdrag med villaksbestander av svært stor verdi. 
Tanavassdraget har verdens største bestand av atlantisk laks, med årlige fangster ≈ 60 - 250 
tonn (Tanavassdragets fiskeforvaltning, 2019). Flere av de andre vassdragene på 
Varangerhalvøya (blant annet Vestre Jakobselv, Skallelva, Sandfjordelva, Komagelva m.fl.) er 
av stor verdi med hensyn på rekreasjons- og fritidsfiske. 
 
Vesterelva/Syltefjordelva drenerer ut i Syltefjorden ca. 7 km sørvest for tiltaksområdet. 
Syltefjordelva fører laks og sjørøye. I henhold til lakseregisteret er gytebestandsmålet for laks 
i Syltefjordelva på 281 kg hunnfisk. Gytebestandsmåloppnåelse og høstingspotensialet er 
vurdert som god, og bestanden er vurdert som lite påvirket (Miljødirektoratet, 2018). 
Vesterelva har ikke status som nasjonalt laksevassdrag, men er gitt varig vern gjennom 
verneplan III for vassdrag (Olje- og energidepartementet, 1984). Status som varig 
vernet gjennom verneplan for vassdrag gir varig vern mot inngrep knyttet til kraftutbygging, 
og dette er dermed ikke direkte relevant for vurderinger i knyttet til for eksempel 
akvakulturvirksomhet. Status som varig vernet understreker imidlertid vassdragets generelle 
verdi. I stortingsproposisjonen gis vassdraget følgende omtale: «Vesterelva representerer 
store verneverdier. For natur- og kulturvitenskap er objektet av meget høy verdi, blant annet 
på grunn av sin uberørthet. Også vilt- og fiskeinteresser og friluftsinteresser har 
dokumentert betydelige verdier her». På grunn av høye naturverdier og urørt preg er 
vassdraget anbefalt som referansevassdrag. 

Formålet med konsekvensutredningen har ifølge sammendraget vært å belyse relevante 
konsekvenser av tiltaket for identifiserte naturverdier/naturmangfold i planens influensområde.  
Lokale effekter av tiltaket er vurdert innenfor et influensområde som dekker sjøområdene i 
Syltefjorden/Nordfjorden og umiddelbart tilgrensende områder på land. Konsekvenser for verdier 
knyttet til villaks/anadrome vassdrag er vurdert innenfor et utvidet influensområde som omfatter 
anadrome vassdrag i Øst-Finnmark.  

Ifølge konsekvensutredningen punkt 4.1, jf. figur 11, er forekomstene av de registrerte 
naturverdiene i planens influensområde lagt til grunn for inndeling i fire verdisatte delområder: 

 Makkaurhalvøya naturreservat med Syltefjordstauran fuglefjell/hekkekoloni for sjøfugl, 
 Syltefjorden/Nordfjorden (maritimt miljø), 
 Persfjorden-Syltefjorden landskapsverneområde og Ytre Syltevika Naturraservat,  
 Villaksbestander/anadrome vasssdrag i Øst-Finnmark (Varangerhalvhøya, Nordkinnhalvøya og 

vassdrag syd for Varangerfjorden) inkludert Syltefjordelva 

I tabell 15 er det gitt en skjematisk oppsummering av planens påvirkning og konsekvens for de fire 
delområdene: 
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Når det gjelder klagernes synspunkter knyttet til risikoelementer som rømming, sykdommer, smitte, 
og utslipp av næringssalter mv., er dette kjente elementer knyttet til akvakulturnæringen i 
alminnelighet, og vi forstår det slik at disse også ligger til grunn for vurderingen av påvirkningen og 
konsekvensgraden i delområde 02 og 04. Den utarbeidede risikovurderingen viser at avbøtende 
tiltak, i hovedsak tiltakshavers drifts- og kontrollrutiner, vil kunne redusere både risiko og 
konsekvenser for flere av de identifiserte risikofaktorene for naturmiljøet.  
 
Statsforvalteren er av den oppfatning av de faktiske forhold som klagerne har pekt på, har vært 
vurdert under saksforberedelsen. Gjennom konsekvensutredningen og innkomne høringsuttalelser 
med etterfølgende merknadsbehandling, var kommunestyret på vedtakstidspunktet gjort kjent med 
at tiltaket vil kunne føre til skader på svært viktige naturverdier. Kommunen godkjente som kjent 
planen, til tross for dette. 
 
Forholdet til naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven stiller krav til saksbehandlingen ved utøving av offentlig myndighet på flere 
rettsområder, og gjelder i tillegg til blant annet reglene om utredning og begrunnelse i 
forvaltningsloven §§ 17, 24 og 25.  
 
Naturmangfoldloven § 7 lyder slik: 
 

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast 
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
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I naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er det gitt bestemmelser om blant annet krav til 
kunnskapsgrunnlaget, anvendelse av «føre-var-prinsippet», økosystemtilnærming og vurdering ut fra 
samlet belastning, samt miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Det bør også synliggjøres 
hvordan saken påvirker muligheten for å nå forvaltningsmålene for naturtyper og arter i 
naturmangfoldloven §§ 4 og 5. 
 
I forarbeidene i naturmangfoldloven § 7, Ot.prp. nr.52 (2008-2009) s. 378 heter det blant annet: 
  

§ 7 innebærer også at begrunnelsen for offentlige myndighetsbeslutninger skal vise hvordan 
prinsippene er kommet inn i den konkrete saken og hvilken vekt de er tillagt, jf. annet 
punktum. Dette gjelder selv om det etter alminnelige forvaltningsrettslige regler ikke skulle 
foreligge begrunnelsesplikt. 
 
Offentlig myndighetsutøving er først og fremst vedtak av forskrifter eller enkeltvedtak. ... 
Ordlyden omfatter myndighetsutøving både etter naturmangfoldloven og etter andre lover 
som berører naturmangfoldet. For å bidra til at den samlede forvaltningen er i tråd med 
prinsippene, og at tolkningen av prinsippene blir mest mulig ensartet, er den nevnte 
begrunnelsesplikten særskilt viktig.  

 
I forbindelse med konsekvensutredningen ble det gjennomført en egen vurdering etter 
naturmangfoldloven. Konsekvensutredningens vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 
til 12 er inntatt i planbeskrivelsen punkt 6.5.1:  
 

Langsiktig ivaretakelse av bestandenes genetiske mangfold er en viktig komponent i
 forvaltningsmålet for arter jf. naturmangfoldloven § 5. Etablering av akvakulturanlegg, som 
øker risikoen for innkryssing av oppdrettsfisk i bestander av villaks lokalt og regionalt, kan 
bidra til at målene om å bevare den genetiske integriteten og genetiske variasjonen i 
villaksbestandene ikke nås. Dette kan vurderes å være i strid med forvaltningsmålet for arter 
jf. naturmangfoldloven § 5. 
 
Gitt den eksisterende kunnskapen om akvakulturvirksomhetens påvirkning på 
villaksbestandene og kunnskapen om at lokale og regionale bestander av villaks allerede er 
utsatt for negative effekter av innkryssing og genetisk forringelse, kan det legges til grunn at 
uønskede hendelser ved anlegget kan bidra til alvorlig skade på svært viktige naturverdier jf. 
naturmangfoldloven § 9 (føre-var-prinsippet). Det er usikkerhet knyttet til hvorvidt 
sannsynligheten for alvorlig skade er tilstrekkelig stor til at førevar-prinsippet i 
naturmangfoldloven § 9 vil komme til anvendelse. 
 
Risikovurderingen av nytt akvakulturanlegg i Syltefjorden viser at spesielle utfordringer 
knyttet til parasitter og sykdom vil kunne ivaretas på en måte som tilfredsstiller bransjens 
minstekrav eller bedre. Den alvorligste risikoen knyttet til alt oppdrett i sjø er rømming og 
genetisk forringelse av villfiskpopulasjoner som en følge av dette. På regionalt nivå 
(anadrome vassdrag i Øst-Finnmark), vurderes risikoen for genetisk forringelse av 
villaksbestander for å være høy til tross for tiltak. Ved en eventuell hendelse med omfattende 
rømming, vil mye fisk forsvinne ut av fjorden. Gjenfangst av rømt fisk fra anlegget vil da i 
praksis være svært vanskelig. En viss andel rømt fisk vil overleve i det marine 
systemet og foreta gytevandring til ferskvann, men det er ikke sannsynlig at en vesentlig 
andel av denne fisken vil kunne gjenfanges i Syltefjorden/Syltefjordelva. 
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Gjenfangst av rømt oppdrettslaks i Syltefjordelva være fordelaktig for den lokale 
villaksbestanden. Rutiner og beredskapsplaner for utfisking av rømt oppdrettslaks i 
Syltefjordelva, vil kunne være et effektivt tiltak for å redusere risiko for genetisk forurensning 
i villaksbestanden lokalt. Dette framgår av risikomatrisen som er oppsummert i Tabell 24 

 
Det vil til enhver tid være knyttet miljørisiko til etablering av akvakulturanlegg for fisk i sjø. 
Ikke all risiko kan fjernes med tiltak, men som risikovurderingen viser, vil tiltakshavers drifts- 
og kontrollrutiner for anlegget kunne redusere risikoen knyttet til flere av de identifiserte 
risikofaktorene. 

 
Vurderingene over suppleres av følgende avsnitt inntatt i konsekvensutredningen punkt 6.2:  
 

Til tross for noe begrenset kunnskap om lokale (marine) økologiske forhold i umiddelbar 
tilknytning til lokaliteten, vurderes kunnskapen om naturmangfoldet i tiltakets 
influensområde, samt effektene av tiltaket, å være tilstrekkelig jf. kravet i 
naturmangfoldloven § 8. Eksisterende kunnskap om problematikk knyttet til 
rømming av oppdrettsfisk fra akvakulturanlegg, og genetisk innblanding i lokale 
villaksbestander, forurensning og risiko for spredning av patogener, tilsier at det må legges til 
grunn at tiltaket på lengre sikt vil kunne bidra til en ytterligere negativ påvirkning på 
villaksbestandene lokalt og regionalt, og derigjennom bidra til økt samlet belastning på 
villaksbestandene jf. naturmangfoldloven § 10. 

 
Som det fremgår ovenfor, retter naturmangfoldloven § 7 seg mot offentlige myndigheter og 
innebærer at det i begrunnelsen for vedtaket skal fremgå hvordan prinsippene er kommet inn i den 
konkrete saken, og hvilken vekt de er tillagt.  
 
Kollegiale organer, herunder kommunestyret, har samme plikt som andre forvaltningsorgan til å 
begrunne sine vedtak. Det gjelder også ved vedtakelse av reguleringsplaner, hvor begrunnelsen for 
planen uttrykkelig må vedtas av kommunestyret. I praksis skjer dette ved at kommunestyret slutter 
seg til et saksfremlegg som gir en begrunnelse for vedtaket som treffes, og som tilfredsstiller 
kravene til begrunnelse både etter forvaltningsloven og naturmangfoldloven.  
 
Statsforvalteren kan ikke se at Båtsfjord kommune har foretatt den nødvendige vurderingen av 
naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7 i saksfremlegget som kommunestyret sluttet seg til. Det fremgår 
ikke direkte av saksfremlegget for kommunestyret hvordan prinsippene er kommet inn i den 
konkrete saken, og hvilken vekt de er tillagt. 
 
Manglende vurdering av naturmangfoldloven vil i utgangspunktet utgjøre en saksbehandlingsfeil 
som kan føre til at planvedtaket må oppheves som ugyldig. Etter forvaltningsloven § 41 er et vedtak 
som lider av saksbehandlingsfeil likevel gyldig «når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha 
virket bestemmende på vedtakets innhold». Bestemmelsen gjelder etter sin ordlyd bare ved brudd 
på saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven eller forskrift gitt i medhold av loven, men den 
anvendes også analogisk på andre saksbehandlingsfeil.  
 
I denne saken har naturmangfold vært en helt sentral del av planprosessen, og planens virkninger 
for landskap og naturmangfold har vært konsekvensutredet. Inngrepene i de viktige naturverdiene i 
plan- og influensområdet er grundig belyst i den gjennomførte konsekvensutredningen, og vi finner 
det som nevnt klart at naturmangfoldlovens utredningskrav er tilfredsstilt. Ifølge utredningen punkt 
1.4 ønsker forslagsstiller å etablere et akvakulturanlegg som skal ivareta «trygg drift av minimum 
3 600 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse)», fordelt på 2 x 7 merder som hver har en størrelse på 
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ca. 100 x 100 meter, og Statsforvalteren forstår det slik at det er dette konkrete tiltaket som er 
konsekvensutredet  
 
Hensynet til natur og miljø har videre vært tatt opp i merknader til planforslaget da det lå ute til 
høring og offentlig ettersyn. Av merknadsbehandlingen kommer det videre frem at kommunen har 
valgt ikke å innta miljøkrav i planbestemmelsene, etter oppfordring fra Statsforvalteren og av hensyn 
til den etterfølgende behandlingen etter akvakulturlovgivningen. At kommunen har hatt et bevisst 
forhold til den etterfølgende behandlingen, fremkommer også av underinstansbehandlingen av 
klagene. I merknadsbehandlingen er det beskrevet en rekke tiltak knyttet til driftsrutiner og 
driftsform som samlet sett skal minimere anleggets samlede påvirkning for natur og miljø. Det er 
dessuten fastsatt en rekke miljøkrav i særlovgivningen, også dette er fremholdt i 
merknadsbehandlingen.  
 
Statsforvalteren finner det klart at kommunestyret ikke har hatt avgjørende innvendinger mot den 
gjengitte vurderingen etter naturmangfoldloven, ettersom kommunestyret har funnet å kunne vedta 
planen, som planbeskrivelsen med konsekvensutredning er en del av. Statsforvalteren legger til 
grunn at vurderingen av prinsippene i naturmangfoldloven i konsekvensutredningen kan tjene som 
en del av grunnlag for kommunens begrunnelse for vedtaket, og at den utfyller de vurderingene 
som er gjort ved merknadsbehandlingen. 
 
Den påklagede reguleringsplanen inneholder ingen bestemmelser knyttet til anleggets størrelse eller 
nærmere utforming, og avklarer i hovedsak kun at arealet kan nyttes til oppdrett av anadrome 
fiskearter. De tekniske og miljømessige kravene fastsettes gjennom behandlingen av 
lokalitetssøknaden etter akvakulturlovgivningen, og det vil bero på denne behandlingen om tillatelse 
kan gis og eventuelt på hvilke vilkår, herunder om tiltaket må justeres. I planbestemmelsene er det 
gitt retningslinjer av hensyn til natur og miljø, etter uttrykkelig oppfordring i høringsuttalelsen fra 
Statsforvalteren. Retningslinjene kan etter vår forståelse konkretiseres ytterligere gjennom vilkår i en 
eventuell tillatelse etter særlovgivningen.  
 
Det fremgår videre av planbeskrivelsen punkt 1.1 at sjøarealene i Båtsfjord kommune har noe 
begrensede muligheter for oppdrett på grunn av høy eksponeringsgrad. Dette underbygges også av 
merknadsbehandlingen hvor det står at det i dag ikke er alternativer til konvensjonell 
akvakulturdrift. I saksfremlegget i plansaken, som kommunestyret sluttet seg til, har kommunen 
presisert at den gjennom vedtakelsen av kystsoneplanen i 2002 ønsket å tilrettelegge for oppdrett i 
Syltefjorden, og kommunen har i den forbindelse presisert at akvakultur være i samsvar med 
arealformålskategorien i kystsoneplanen både i flerbruksområdene «NFFFA», og i eksklusive 
områder benvnt som «A». Kommunen har således i lang tid ønsket å tilrettelegge for 
akvakulturetableringer i fjorden. Per i dag er det imidlertid kun en liten del av de avsatte arealene 
benyttet til slik virksomhet. Vi gjengir følgende fra saksfremlegget:   
 

Salmars eksisterende anlegg er lokalisert ytterst i området A-4. Eventuelle nye lokaliteter 
innenfor arealformålene A og NFFFA ville ikke hatt behov for behandling etter plan- og 
bygningsloven, kun konsesjonsbehandling etter akvakulturloven. Salmar mener områdene 
på østsiden av Syltefjorden er for værutsatt til at det var hensiktsmessig å etablere et anlegg 
der. Området A-3 var også utelukket. Planforslaget fra Salmar ligger vesentlig lenger unna 
Syltefjordelva og Auserelva enn områder som i dag er avsatt til akvakultur 

 
Som følge av dette mener kommunen at planforslaget ikke er i strid med intensjonene bak 
arealdisponeringen i kystsoneplanen. Kommunen har dessuten særskilt vist til at etableringen 
fremmer et av delmålene i strategisk næringsplan, om å stille seg positiv til akvakulturetableringer. 
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Ved underinstansbehandlingen av klagen har kommunen videre fremholdt at de negative 
konsekvensene som er belyst i konsekvensutredningen i noe grad vil kunne reduseres gjennom 
avbøtende tiltak. Slik reguleringsplanen er utformet må disse eventuelt fastsettes i den 
etterfølgende behandlingen etter særlovgivningen. 
 
Statsforvalteren finner etter dette ikke holdepunkter for at den mangelfulle begrunnelsen kan ha 
fått betydning for vedtakets innhold, herunder kommunens vektlegging av retningslinjene i 
naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 7. I fremtidige saker ber vi imidlertid kommunen være påpasselig 
med å foreta selvstendige vurderinger etter naturmangfoldloven med tilhørende begrunnelse.   
 
Statsforvalteren kan heller ikke se at naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 7, til hinder for vedtakelsen 
av reguleringsplanen.  
 
Som nevnt foreligger det omfattende kunnskap om naturmangfold som er synliggjort i 
planbeskrivelsen med konsekvensutredning og høringsuttalelsene fra berørte sektormyndigheter og 
øvrige interessenter. Videre har forslagsstiller redegjort utførlig for avbøtende tiltak, og understreket 
at disse må fastsettes i den etterfølgende behandlingen etter sektorregelverket. Vi legger til grunn at 
et oppdrettsanlegg for anadrome fiskearter i det aktuelle området berører naturmangfold av 
nasjonal og regional verdi, og vil utgjøre en tilleggsbelastning på viktige bestander av anadrom 
laksefisk. Den samlede negative påvirkningen innebærer etter vår forståelse betydelig risiko for 
irreversibel skade på nasjonalt viktig naturmangfold.  
 
Det utredede akvakulturtiltaket øker som nevnt risikoen for genetisk forringelse av lokale og 
regionale villaksbestander som følge av innblanding av rømt oppdrettsfisk i gyteområdene. I tillegg 
kommer risikoen for spredning av sykdommer/patogener, og økt risiko for forstyrrelser i økologiske 
funksjonsområder for sjøfugl. I medhold av naturmangfoldloven § 13 er det fastsatt retningsgivende 
kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks, og det fremgår av den gjengitte vurderingen etter 
naturmangfoldloven at tiltaket kan bidra til at målene om å bevare den genetiske integriteten og 
genetiske variasjonen i villaksbestandene ikke nås, og at dette kan være i strid med 
forvaltningsmålet for arter etter § 5. Føre-var-prinsippet vil etter vår vurdering måtte tillegges vekt 
ved behandlingen etter sektorlovgivningen, og vi legger til grunn at det ved nevnte behandling vil bli 
gjort nødvendige tiltak for å oppnå så god miljøstandard som mulig blant annet av hensyn til 
viltlevende anadrom laksefisk i området.  
 
I konsekvensutredningen er det ikke vurdert som sannsynlig at normale driftsaktiviteter ved 
anlegget vil kunne medføre forstyrrelser som gir direkte unnvikelse av hekkelokalitetene i 
Syltefjordstauran. Det er fremholdt at økt båttrafikk vil kunne føre til noe øke grad av forstyrrelser «i 
myteområder og områder som er av betydning for næringssøk for hekkende individer». Ifølge 
konsekvensutredningen bør føre-var-prinsippet legges til grunn for å unngå eventuell negativ 
påvirkning og økt samlet belastning på hekkekolonien i Syltefjordstauran. Dette innebærer blant 
annet god planlegging av driftsaktiviteter slik at forstyrrende aktiviteter holdes på et minimum i 
hekkeperioden og i sårbare områder for sjøfugl. 
 
Vi viser særskilt til at ingen berørte sektormyndigheter har fremmet innsigelser mot planforslaget, og 
vi legger til grunn at dette er et uttrykk for at de lokale miljøforholdene ikke er av en slik art at 
området anses som uegnet for oppdrett av anadrome fiskearter, og at tiltakets negative 
konsekvenser således ikke utelukker at tiltaket vil kunne få tillatelse etter akvakulturloven og øvrige 
sektorlover. Vi bemerker at flyende akvakulturanlegg i sjø er unntatt fra reglene om søknadsplikt og 
tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-6, jf. byggesaksforskriften § 4-3 første ledd bokstav f. 
Dette medfører at tiltaket ikke behøver tillatelse etter plan- og bygningsloven ettersom 
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behandlingen etter akvakulturlovgivningen anses å være tilfredsstillende. Som det fremgår av 
rundskriv H-6/19 om planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder punkt 2.6 vil det 
dessuten bli gjort mer detaljerte vurderinger av miljøpåvirkningene ved behandlingen etter 
lokalitetsgodkjenningssystemet. I den forbindelse vil det også måtte tas stilling til om ovennevnte 
kvalitetsnorm ivaretas, og hvorvidt den samlede forvaltningen av naturmangfoldet er i samsvar med 
retningslinjene i §§ 8 til 12. Som nevnt vil de tekniske og miljømessige kravene fastsettes gjennom 
behandlingen av lokalitetssøknaden etter akvakulturlovgivningen, og det vil bero på denne 
behandlingen om tillatelse kan gis og eventuelt på hvilke vilkår. Etter vår forståelse vil dette kunne 
føre til justeringer i tiltaket.  
 
Det er et nasjonalt mål å legge til rette for økt sjømatproduksjon, blant annet gjennom avsetting av 
nye oppdrettslokaliteter i kommunens arealplaner, der det er miljømessig forsvarlig. De stedlige 
forholdene i denne saken er vurdert som godt egnet for akvakultur. Det er også på det rene at 
etableringen vil ha positive ringvirkninger for lokalsamfunnet, og dette synes å ha vært det 
utslagsgivende hensynet i denne saken. Vi bemerker videre at det i lang tid har vært åpnet for 
akvakultur i store arealer i Syltefjorden, men at disse per dags dato fremstår som uegnet som følge 
av stedlige forhold. 
 
I klagen fra Båtsfjord jeger- og fiskeforening er det anført at det må stilles krav om 0-utslipp fra 
anlegget. Det fremkommer av ovennevnte rundskriv H-6/18, at kommunene bør være svært 
tilbakeholdne med å sette vilkår for akvakultur som behandles av annet sektorregelverk. Dette 
inkluderer også eventuelle krav om lukket anlegg. Vi finner derfor at anførselen ikke kan føre frem. 
 
Statsforvalteren har ingen avgjørende innvendinger til kommunens vurdering av planens utforming. 
Som nevnt er det i utgangspunktet opp til kommunen å vektlegge fordeler og ulemper i en 
planprosess som den foreliggende. Vi viser igjen særskilt til at ingen berørte sektormyndigheter har 
reist innsigelse mot planen. Vi kan ikke se at det er slike feil ved den skjønnsmessige avveiningen at 
det kan bli tale om å sette skjønnet til side. Det tilkommer dermed som vist kommunestyret, som 
øverste planmyndighet å avgjøre hvilke hensyn som skal veie tyngst.  
 
Etter dette mener Statsforvalteren at det ikke er grunnlag for å forslå endringer av planen eller at 
planen bør gjennomgå ny behandling.  
 
Klagene har etter dette ikke ført frem.  
 
Med hjemmel i pbl. § 1-9, jf. delegasjonsfullmakt fra departementet fatter Statsforvalteren i Troms 
og Finnmark følgende 
 

vedtak: 
 
Båtsfjord kommunes vedtak i sak 17/21 av 24.6.2021, stadfestes.  
 

***** 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette brevet. Vi gjør 
oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 
18 og 19.   
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Med hilsen 
 
Sara Holthe Jaklin (e.f.) 
nestleder juridisk seksjon 

  
 
Trond Presthus Ingebrigtsen 
seniorrådgiver juridisk 
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