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SALMAR SETTEFISK AS - SØKNAD OM NY AKVAKULTURTILLATELSE FOR
SETTEFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET I JØVIKA I TRANØY
KOMMUNE - TIL BEHANDLING
Det vises til vedlagte søknad, datert 12.03.19, om ny akvakulturtillatelse for settefisk av laks
og ørret i Jøvika i Tranøy kommune. Det søkes om tillatelse til en produksjon av inntil 17,2
millioner stk. sjødyktig settefisk per år.
Dersom det gis tillatelse som omsøkt, skal det føres opp et nytt bygg øst for den
bygningsmassen hvor produksjonen på eksisterende tillatelse T-TN-3 i dag foregår.
Vi gjør oppmerksom på at Salmar Settefisk AS har inne en søknad om økning av eksisterende
tillatelse T-TN-3. Denne ble oversendt Tranøy kommune ved vårt brev datert 11.02.19.
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
http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Næringsutvikling/Tillatelser. Det vises også til
informasjonsskriv datert 10.06.10 til kommunene i Troms om behandlingen av
akvakultursøknader.
Søknaden er nå kvalitetssikret og oversendes med dette til kommunal behandling. Vi ber om
at Tranøy 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.
Vi ber om at uttalelsen fra kommunen foreligger innen 12 uker (jf. avsnittet under om
tidfrister) og at eventuelle merknader fra offentlig ettersyn vedlegges kommunens uttalelse.
Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
864870732
Internettadresse
www.tromsfylke.no

2
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. 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.
Orientering om tidsfrister:
Søknaden skal behandles i ht. 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.”
Den aktuelle forskriften er å finne på Fiskeridirektoratet sine hjemmesider:
http://www.fiskeridir.no/akvakultur/akvakulturregelverk.
Dersom det er spørsmål kan saksbehandler kontaktes.

Med vennlig hilsen
Frode Mikalsen
spesialrådgiver
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Søknad med vedlegg fra Salmar Settefisk AS, datert 12.03.19
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