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Måsøy kommune
Torget 1

9690 HAVØYSUND

Oversendelse av søknad fra NRS Finnmark AS, 990 970 602, om
lokalitetsklarering av Store Kobbøy i Måsøy kommune for kommunal
behandling og offentlig utlysning.

Finnmark fylkeskommune viser til søknad mottatt fra Non'regian Royal Salmon Finnmark
AS (NRS) 09.12.2015 om klarering av lokalitet Store Kobbøy i Måsøy kommune.

Søknaden gjelder klarering av ny lokalitet i Måsøy kommune for akvakultur i flytende
anlegg for laks, ørret og regnbueørret. NRS Finnmark AS begrunner søknad med at
selskapet har behov for flere produksjonsområder for å kunne legge eksisterende
områder lenger brakk, og for etterhvert å kunne ta i bruk grønne konsesjoner.

An 5 er-

Saksbehandlec MajlÉ Berget
Telefon: *4778963079
Majliz. Eerget@flk.no

MTB Midtpunkt A1 A2 A3 A4Lokalitet
Store
Kobbøy

3600 N 70054.697
Ø 25019.497

N 70054.531
Ø 25019.856

N 70054.725
Ø 25018.871

N 70054.865
Ø 25019.121
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Flåtens oner:

Tillatelsesnumre som skal knyttes til lokalitet:
F-LB 0014, F-LB 0015, F-A- 0056, F-44057.

Vurdere behovet for innhenting av supplerende opplysninger i henhold til forskrift om
konsekvensutredn in ger
I henhold lil forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover (FOR 2014-12-19-1758)
skal det vurderes om det er forhold rundt den spesifikke lokaliteten som ikke blir tilfredsstillende
gjort rede for i søknaden og som deffor bør belyses før søknaden behandles, jf. kriteriene i $ 3 i

forskriften.

Søknaden er vurdert opp mot kriteriene i forskriftens S 3. Vi finner ikke at tiltaket får vesentlige
virkninger for miljø 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
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Store
Kobbøy

N 70e54,818
Ø 25418.866

N 70u54.808
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Ø 25018.903
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meldes til fylkeskommunen innen 4 uker etter at utlysningen har funnet sted. Det må
konkretiseres hvilke forhold som bør belyses nærmere, og vi mjnner om at det er
fagmyndighetene for de respektive kriteriene i vedlegg lll som skal vurdere om de mener tiltaket
kan fä vesentlige virkninger innenfor sitt område og eventuelt melde dette inn til
fylkeskommunen.

Søknaden sendes nå til 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 otfentlig innsyn i en måned fra
kun ngjøringsdato.

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

lvsninosbladet@noroe.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.

Finnmark fylkeskommune ber om umiddelbar tilbakemelding på at oversendelsen er
mottatt.

Med hilsen

Majliz Berget

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg
'1: Søknadsskjema Store Kobbøy
2: Anleggsskisse
3: Posisjoner
4: Plankart
5: Olex Kobbefjorden
6: MOM-B
7: MOB-C
8: Sjøkart
9: Bø lgerapport Kobbefjorder



Likelydende brev sendt til:
Måsøy kommune, Torget 1, 9690 HAVØYSUND
Sametin get / Sámed ig g i, Avjovárgea idn u 50, 9730 Ká ráëjohka/Karasjok
Tromsø museum - Universitetsmuseet, Postboks 6050 Langnes, 9037 TROMSØ
Plan- og kulturavdelinga, Postboks 701, 9815 VADSØ

Kopi til:
NRS FINNMARK AS, Postboks 1154,9504 ALTA
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