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NRS Finnmark AS, org.nr. 990 970 602 - Lokalitet31797 Fartøyvika -
Måsøy kommune - Oversendelse av sØknad om arealendring for offentlig
utlysning og kommunal behandling.

Viser til søknad fra NRS Finnmark AS, org. nr. 990 970 602, mottatt Finnmark fylkeskommune
30.9.2015. Søknaden gjelder arealendring for lokalitet31797 Fartøyvika iMåsøy kommune.

Finnmark fylkeskommune har gjennomgått søknaden med tilhørende vedlegg og vurderer
at den kan sendes videre for offentlig utlysning og kommunal behandling.

Søknad gjelder utvidelse av bur i anlegg, og flytting av flåte samt noen av dens fortøyninger.
Søker ønsker å utvide bur slik at de kan benytte 160 meter på hele lokaliteten. Lokaliteten ligger
innenfor areal avsatt til akvakulturformål i kommuneplanens arealdel.

Anlegg

LokaliteU
nr.

MTB Midtpunkt Ytterpunkt
sø

Ytterpunkt
SV

Ytterpunkt
NV

Ytterpunkt
Nø

Fartøyvika
31797

5400 70" 49,716
240 27.109

70u 49,564
240 27,348

70'49,547
240 27.024

70" 49,867
240 27,969

70u 4g,gg4
240 27,192

Flåte

LokaliteU
nr

Midtpunkt Ytterpunkt
sø

Ytterpunkt
SV

Ytterpunkt
NV

Ytterpunkt
Nø

Fartøyvika
31797

70" 49,730
240 26,805

70u 49,725
240 26,919

70'49,724
240 26,805

70'49,735
240 26.791

70u 49,736
240 26.810

Vurdere behovet for innhenting av supplerende opplysninger i henhold til forskrift om
konsekvens utred n i n ger
I henhold til forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover (FOR 2014-12-19-1758)
er det ikke lengre anledning til å kreve konsekvensutredning av akvakultursøknader. Det skal
imidlertid vurderes om det er forhold rundt den spesifikke lokaliteten som ikke blir tilfredsstillende
gjort rede for i søknaden og som derfor bør belyses før søknaden behandles, jf. kriteriene i $ 3 i

forskriften.

Postadresse
Postboks 701
9815 VADSØ
postmottak@ffk.no

Besøksadresse

Henry Karlsens plass 1

98OO VADSø
www.ffk.no

Telefon +47 78 96 30 00

Telefaks +47 78 96 30 01

Org nr 964 994 218

Bankkonto 4930.09 1 2051



Søknaden er vurdert opp mot kriteriene i forskriftens S 3. Vi finner ikke at tiltaket får vesentlige
virkninger for millø eller samfunn, jf. Vedlegg lll i forskriften. Dersom berørte parter mener tiltaket
kan få vesentlige virkninger, og det ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for disse, må dette
meldes til fylkeskommunen innen 4 uker etter at utlysningen har funnet sted. Det må
konkretiseres hvilke forhold som bør belyses nærmere, og vi minner om at det er
fagmyndighetene for de respektive kriteriene i vedlegg lll som skal vurdere om de mener tiltaket
kan få vesentlige virkninger innenfor sitt område og eventuelt melde dette inn til
fylkeskommunen.

Søknaden sendes nå t¡l kommunen for offentlig utlysning og kommunal behandling
Kommunen gjør en rask vurdering av om søknaden er i tråd med arealplanen og skal deretter i

samarbeid med søker utlyse søknaden og legge den ut til offentlig innsyn i en måned fra
kunngjøringsdato.

Kommunen skal gi en skriftlig tilbakemelding på om søknaden kan godkjennes på bakgrunn av
allerede vedtatt kommunalplan og har anledning til å gi en uttalelse til saken. Ved denne
oversendelsen skal eventuelle innkomne innspillfra den kommunale høringen vedlegges.

Kommunen gis en frist for tilbakemelding til Finnmark fylkeskommune på 12 uker etter
mottak av søknaden, jf. Forskrift om samordning og tidsfrister i behandling av
akvakultursøknader.

Søker må, i samarbeid med kommunen, foreta utlysning i norsk.lysningsblad.no og de 2 mest
leste aviser i omsøkte område. Kunngjøring på norsk.lysningsblad.no sendes på e-post til
lvsninqsbladet@norqe.no. Utlysningsteksten må være fullstendig og godt synlig.

Finnmark fylkeskommune skal ha tilsendt kopi av kunngjøringene i avisene samt utskrift
av utlysningen i Lysningsbladet. Dette for å stadfeste at kunngjøringen er gjort.

Søknaden sendes også til Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet region
Finnmark. Etter at kommunal- og sektorbehandling foreligger sluttbehandler fylkeskommunen og
fatter enkeltvedtak.

Med hilsen

Majliz Berget

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har dertor ikke underskrift.

Vedlegg
1. Søknad om tillatelse til arealendring 31797 Fartøyvika
2. Anleggsskisse
3. Olex-kart Fartøyvika
4. Sjøkart
5. Strømrapporter
6. Mom-C Farløyvika 2012
7 . Mom-B Farløyvika 2014
B. Kystsoneplankart
9. Posisjoner Fartøyvika



Likelydende brev sendt til:

Mottaker Kontaktperson
Måsøy kommune

Adresse
Torget 1

Post
9690 HAVØYSUND



lnformasjon
Søknad i henhold til

Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags- og kystforvaltningen. Skjemaet
gjelder alle typer akvakultur i land- og sjøbaserte anlegg, med unntak av havbeite, som har eget skjema.

Opplysingene kreves med hjemmel i akvakultur-, n1ât-, dyrevelferds-, forurensnings-, naturmangfold-,
frilufts-, vannressurs- og havne- og farvannsloven. Søker har ansvar for å påse at fullstendige opplysninger
er gitt. Ufullstendige søknader vil forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til søkeren. Dersom
obligatoriske felt ikke er utfylt vil søknaden ikke kunne sendes inn.

Ved vurderinger etter ovennevnte regelverk vil myndighetene legge prinsippene i naturmangfoldloven $$ I
t¡l 12 til grunn som retningslinjer. Myndighetene vil også gjøre vurderinger etter de regionale
vannforvaltningsplanene, vedtatt med hjemmel ivannforskriften. Ved vurderingen av om tillatelse kan gis
etter akvakulturloven vil fylkeskommunen ta stilling til hvorvidt eventuelle vesentlige virkninger for miljø og

samfunn er tilfredsstillende utredet i henhold til regelverket om konsekvensutredning. Utfyllende
opplysninger fra søker allerede på søknadstidspunktet kan forenkle søknadsbehandlingen og forhindre at
myndighetene må innhente supplerende opplysninger på senere tidspunkt. Opplysninger utover det som
konkret etterspørres i skjemaet kan lastes opp på siden <andre vedlegg>.

Søker skal avklare offentligrettslige forhold iforbindelse med søknaden. Søknader som er i strid med
vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven eller vedtatte vernetiltak etter naturmangfold- eller
kulturminneloven awises og vil ikke være mulig å sende inn. Tillatelse etter akvakulturloven innebærer ikke
at søker er unntatt fra å søke om tillatelse fra andre myndigheter, som for eksempel
bygningsmyndighetene. Privatrettslige forhold må avklares mellom partene.

Som hovedregel er opplysningene gitt i søknaden offentlige og åpne for innsyn, jf. offentleglova $ 3
Opplysninger om noens personlige forhold eller forretningshemmeligheter, som omfattes av
forvaltningsloven $ 13, skal likevel unntas fra offentlighet, jf. offentleglova $ 13.

Ytterligere informasjon vedrørende utfylling av skjemaet kan fås ved henvendelse til den aktuelle
fylkeskommune. Spørsmål vedrørende utfylling av søknad om tillatelser til særlige formål etter
laksetildelingsforskriften kan rettes til

Opplysninger som gis i dette skjemaet kan i medhold av lov om Oppgaveregisteret SS 5 og 6, helt eller
delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmeltil å innhente de samme
opplysningene.

Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 0075
00, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495.

E F¡skeridirektoratet

Tillatelse t¡l akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (v. 98) - FD0002-l 105793
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Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson)
Fornavn

Maria
Etternavn

Sparboe

Opplysninger om søker

Postnr ¿sted

9510 ALTA
E-postadresse

per . magne . bolgenG sal-mon . no

Telefon

90835353
E-postadresse

maria . sparboe@ safmon . no

Søknad
Har søker akvakulturtillatelset fra før?

mob¡l

trja
E nei

Hvem er søker

E organisasjon
E privatperson

Organisasjon
Organisasjonsnu mmer

99091 0602
Organ¡sasjonsnavn

NRS F]NNMARK AS
Adresse

MARKVEIEN 38B
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Hva søkes det om
Art
Art

E laks, ørret og regnbueørret
E annen art

Type akvakulturtillatelse

Type anlegg

ESflytende anlegg
E landbasert anlegg
ForelÌgger det tillatelsesnummer?

trja
E nei

Tillatelser I

Tillatelser 3

Formål

E kommersiell
Efiskepark
Eforskning
E slaktemerd
E undervisning
Evisning

Produksjonsform

E matfisk

E settefisk

E stamfisk

E økologisk matfisk

Type søknad
Type søknad

E klarering av ny lokalitet
E endring av eksisterende lokalitet

Funksjon2S

Tillatelsesnumre søknaden gjelder

F A 0010

Tillatelser 2
Funksjon2S

Funksjon25

Tillatelsesnumre søknaden gjelder

F A 0043

Tillatelsesnumre søknaden gjelder

F A 0044

Tillatelser 4
Funksjon2S

Tillatelsesnumre søknaden gjelder

F A OO5B

Tillatelser 5
Funksjon2S
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Tillatelsesnumre søknaden gjelder

F A 0059

Tillatelser 7
Funksjon25

Samlokalisering

Tillatelsesnumre søknaden gjelder

F r 0024

Søkes det samlokaliser¡ng med andre på lokaliteten?

trja
E nei

Omfatter søknaden andre tillatelsesnumre?

trja
E nei

Supplerende opplysninger
Her kan du legge ¡nn ytterligere opplysninger

Tillatelser 6
Funksjon25

Tillatelsesnumre søknaden gjelder

F L 0023

Fiskeridirektoratets region

Finnmark

Gjelder lokalitetsklarer¡ngen annen region enn tildelt?

trja
E nei

Område/lokalitet
Lokalitet
Har søker tillatelser klarert på lokaliteten fra før?

trja
E nei

Velg lokalitet

3L19'7 FARTØYVIKA
Fylke

Finnmark
Kommune

u.Äsøv

Region

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (v. 98) - FD0002-l 105793
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Endring gjelder

E arealbruk

E avg (biomasse, dekar, antall eller volum)

Eforenklet behandling

E annet

Anleggets midtpunkt

Søknaden
Endring av lokalitet
Lôkâ liletsn u m mer

3t'7 91

E tillatelse til ny innehaver på lokaliteten

E endring av art

Koordinater m¡dpunkt (grader og
desima lminutter)

10

Anleggets ytterpunkt I

49,1r6 24 21,\09

Koordinater (grader og
d es ¡ma lm in utte r)

10

Anleggets ytterpunkt 2

49,564 24 21,348

Koordinater (grader og
desimalm in utter)

10

Anleggets ytterpunkt 3

49 ,541 24

24

2'7 ,024

26,868
Koordinater (grader og
desimalm¡n utter)

10

Anleggets ytterpunkt 4

49 ,861

Koordinater (grader og
des¡malminutter)

70 49 ,88 4 21,!9224

Vedlegg
1. Posisjoner Fartøyvika rev aug 2015.xIsx
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Planstatus og arealbruk
Planstatus og vernetiltak
Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven?

trja
E nei
Eforeli ikke plan

Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen unde0

1. Posisjoner Fartøyvika rev aug 2015.xlsx

Behovet for søknaden (du kan i tillegg laste opp vedlegg i boksen under):

Vi hr behov for utvidefse av bur for å kunne benytte 160 m på hele
Iokaliteten. I tillegg flytter vi flåte samt fortøyninger noe.

Hvilken annen bruk/¡nteresser er det i området?

Det ligger fritidsboliger i nærheten,
medføre økt grad av konflikt.

men endring av areal vil- ikke

Vedlegg

Er søknaden i str¡d med vedtatte vernetiltak etter naturmangfoldloven?

trja
E nei
Eforeligger ikke

Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under)

trja
I nei
Eforeligger ikke

Er søknaden ¡ strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven?

Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under)

Vedlegg

Arealinteresser

4 . KystsonepJ-ankart. pdf
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Helse- og velferdshensyn
Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning
Avstand til utslipp fra kloakk, industr¡ (eksisterende ellertidligere virksomhet, landbruk og lignende innenfor 5 km)

Ingen kj ente.

Driftsform

Generasjonsatskilt drift med brakklegging mel-fom generasjonene.
Driftsform

Vedleggskrav

Internkontrol f sys tem

Bereds kapsplan

Spesì-e11e vedlegg ved store lokal-iteter
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg

Hensyn tilsmittevern og dyrehelse I
Stedsnavn

33517 Petternes, 5,3 km unna
Virksomhet

NRS Flnnmark AS
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Arlig planlagt produksjon i tonn

5 400
Forventet fôrforbruk i tonn

5 600

C-undersøkelse (iht NS 9410)

trja
E nei

trja
E nei

Alternat¡v miljøundersøkelse

trja
E nei
Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann

Undersøkelse av b¡ologisk mangfold mm

trja
E nei

Vedlegg

Miljøhensyn
lnformasjon
Miljø

Miljøtilstand

trja
E nei

B-undersøkelse (¡ht NS 9410)

Tilstandsklasse jf B-undersøkelse

1

4. Kystsoneplankart.pdf
1. Posisjoner Fartøyvika rev aug 2015.xl-sx

Strømmåling fra utslippspunktet

Bunnstrøm

5

Vedlegg
B. Strømrapporter Fartøyvika 2010-2011.pdf
Mom C Fartøyvika 2012.pdf
9. Mom B EarLøyvika 2014.pdf
4. Kystsoneplankart.pdf
1. Posisjoner Fartøyvika rev aug 2015.xl-sx

Salinitet (ved utslipp til sjø)

9. Mom B Fartøyvika 20t4.pdf
4 . Kystsoneplankart.pdf
1. Posisjoner Fartøyvika rev aug 2015.xlsx

Vedlegg
Mom C Fartøyvika 2012.pdf
9. Mom B EarLøyvika 2014.pdf

Vannutskriftingsstrøm

5,98
Spredningsstrøm

4,9

Maks

34, 38
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Dybde

50

Min

33,92

T¡dspunkt dato

08.07 .20rL

Dybde

50

Tidspunkt dato

10.08 .20rL

Hensyn til ferdsel og s¡kkerhet til sjøs
Minste avstand til trafikkert farled/areal

! 200

Oppgi anleggets lokalisering i forhold t¡l sektorer fra fyr og lykter

Elhvit
Egrønn
Erød
E ingen

Rutegående trafikk i området

Veol-ia
Fyr og lykter

Andre opplysn¡nger
Oppgi andre relevante opplysn¡nger

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (v. 98) - FD0002-1 105793
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1. Posisjoner Fartøyvika rev aug 20!5.xIsx

Mom C Fartøyvika 20!2.pdf
9. Mom B Fartøyvika 201,4.pdf
4 . KystsonepJ-ankart. pdf
1. Posisjoner Fartøyvika rev aug 2075.xIsx

Vedlegg

Kart og enleggssk¡sse
Vedlegg
3 . Sj økart. pdf
B. Strømrapporter Fartøyvika 201-0-2011.pdf
Mom C Fartøyvika 2012.pdf
9. Mom B Eartøyvika 2014.pdf

Vedlegg

4. Kystsoneplankart.pdf

3 . Sj økart. pdf
B. Strømrapporter Fartøyvika 2010-2011.pdf

4. Kystsoneplankart.pdf
1. Posisjoner Fartøyvika rev aug 2075.xfsx

Vedlegg
6. Anleggsskisse.pdf

3. Sjøkart.pdf
B. Strømrapporter Fartøyvika 20l-0-2011.pdf
Mom C Fartøyvika 20t2.pdf
9. Mom B Fartøyvika 2014.pdf
4 . Kystsonepl-ankart. pdf
7. Posisjoner Fartøyvì-ka rev aug 20L5,xlsx

Vedlegg

5. Olex Fartøyvika 2015.tif
3. Sjøkart.pdf
8. Strømrapporter EarLøyvika 2010-2011.pdf
Mom C Fartøyvika 2012.pdf
9. Mom B Fartøyvika 2014.pdf

5. Ol-ex Fartøyvika 2015. tif
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Vedlegg

6. Anleggsskisse. pdf

9. Mom B Fartøyvika 2014.pdf

1. Posisjoner Fartøyvika rev aug 2015.xfsx

Merknad

Andre vedlegg

2. Kvittering gebyr.pdf

5. Ol-ex Fartøyvika 2015. tif
3. Sjøkart.pdf
8. Strømrapporter Fartøyvika 2010-2011.pdf
Mom C Fartøyvika 2012.pdf

4. Kystsoneplankart.pdf

Andre vedlegg
Beskriv andre vedlegg

Vedlegg

Her kan du legge inn eventuelle merknader

Søknaden gjelder utel-ukkende endring av
beredskapsplaner oversendes Mattilsynet

tr Jeg bekrefter at alle opplysninger i søknaden og i vedlegg til søknaden er korrekte

Merknad

Bekreftelse

areaf
etter

IK-Akva samt
avtale.
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