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Nordnorsk Stamfisk AS - 995262894 - søknad om klarering av ny lokalitet 

Sandøya i Steigen kommune  - oversendelse av søknad til offentlig utlysning og 

kommunal behandling 

 

Viser til søknad fra Nordnorsk Stamfisk AS datert 06.03.2015. Søknaden gjelder klarering av ny 

lokalitet Sandøya i Steigen kommune for stamfiskproduksjon av laks til kommersielt formål. 

 

Det søkes om en produksjon på 780 tonn MTB ved lokaliteten.  

 

Selve anlegget og det meste av fortøyningene ligger i et område avsatt til akvakultur (A 18) i 

Steigen kommune sin arealplan. Nordnorsk Stamfisk AS har søkt om dispensasjon for de 

fortøyninger som strekker seg utenfor A 18 området. Steigen kommune bekrefter i brev datert 

06.03.2015 at de vil behandle dispensasjonssøknaden og akvakultursøknaden parallelt. 

 

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at 

søknaden kan videresendes.  

 

Vurdere behovet for innhenting av supplerende opplysninger i henhold til forskrift om 

konsekvensutredninger 

 

Det har nå kommet en ny forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover (FOR 2014-

12-19-1758). I henhold til denne forskrift 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. 

 

Søknaden er vurdert opp mot kriteriene i forskriftens § 3. Vi finner ikke at tiltaket får vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn, jf. Vedlegg III i forskriften. Dersom berørte myndigheter, parter 

eller interesseorganisasjoner 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 

kunngjøring. Vi minner om at det er fagmyndighetene for de respektive kriteriene i vedlegg III som 

skal vurdere om de mener tiltaket kan få vesentlige virkninger innenfor sitt område og eventuelt 

melde dette inn til fylkeskommunen.  
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Det må konkretiseres hvilke forhold som bør belyses nærmere, dersom det menes tiltaket kan få 

vesentlige virkninger og det ikke allerede er tilfredsstillende redegjort for disse. Frist for en 

eventuell tilbakemelding om dette er 4 uker etter at utlysningen har funnet sted.   

 

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 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 innspill fra den kommunale høringen vedlegges. 

 

Kommunen gis en frist for tilbakemelding til Nordland 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 

lysningsbladet@norge.no. Utlysningsteksten må være fullstendig og godt synlig. 

 

Nordland fylkeskommune skal ha tilsendt kopi av kunngjøringene i avisene samt utskrift av 

utlysningen i Lysningsbladet. Dette for å stadfeste at kunngjøringen er gjort.  

 

Eksempel på annonsetekst er vist under: 
  

KUNNGJØRING 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut 

til offentlig innsyn: 

 

Søknad om akvakultur Steigen kommune 

Søker: Nordnorsk Stamfisk AS 995 262 894 

Søknaden gjelder: Klarering av ny lokalitet til stamfisk av laks 

Omsøkt størrelse: 780 tonn MTB 

Lokalitet: Sandøya   

Koordinater:  

N 67º44,323` Ø 14º45,071` 

N 67º44,329` Ø 14º45,327 

N 67º44,265` Ø 14º45,341 

N 67º44,258` Ø 14º45,085 

Kontaktadresse: postmottak@ steigen.kommune.no 

 
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne 

lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne 

kunngjøringen.  
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Søknaden sendes også til Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet region 

Nordland. Etter at kommunal- og sektorbehandling foreligger sluttbehandler fylkeskommunen og 

fatter enkeltvedtak. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ketil Olsen 

Seniorrådgiver fiskeri og havbruk 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

Kopi til:    

Nordnorsk Stamfisk AS Bogsjyen 8285 LEINES 
 

 

 

Vedlegg DokID 

Søknad om etablering av ny lokalitet Sandøya 534594 

Søknad m/ vedlegg 534595 

E-postmelding 534593 

SV: Nordnorsk Stamfisk AS - søknad om ny lokalitet Sandøya for stamfisk i 

Steigen kommune 
550589 
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