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Marine Harvest AS - Søknad om biomasseutvidelse på 14245 Jakobsteinvika - Til
kommunal behandling og offentlig ettersyn
Vi viser til vedlagte søknad fra Marine Harvest AS om biomasseutvidelse på lokaliteten
følgende lokalitet i Leka kommune:
nr.

navn.

midtpunkt i grader og desimalminutter

Kartdatum

14245

Jakobsteinvika

65° 6.7590 N 11° 47.5720 Ø

Euref89/WGS84

Lokaliteten benyttes til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret. Det søkes om en
biomasseutvidelse fra 7020 tonn til 8580 tonn. Selskapet skriver i søknaden at de har behov
for en biomasseutvidelse for å optimalisere produksjonen mht. luseproblematikk.

Nord-Trøndelag fylkeskommune
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Avdeling for kultur og regional
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+47 74 11 36 00
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7735 STEINKJER
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Internet:
www.ntfk.no

Kommuneplanens arealdel
Nedenfor vises lokalitetens godkjente areal i forhold til kommuneplanens arealdel.
Biomasseutvidelsen vil ikke føre til endring i arealbruken på lokaliteten.

I en tidligere uttalelse om arealbruken på lokaliteten (planutvalget, 8.4.2014, ny særutskrift
etter korrigert vedtak i formannskapets møte 29.4.2014, sak nr. 21/14) konkluderte
kommunen med at «.. I henhold til vedtatt arealplan mener planutvalget at anleggets areal i
sjø ikke er i strid med arealplanens bestemmelser og retningslinjer». Fylkeskommunen har
derfor lagt til grunn at en biomasseutvidelse på lokaliteten ikke er strid med arealplanen, og at
søknaden kan tas til behandling etter akvakulturloven. Dersom kommunen ikke er enig i vår
fortolkning, så ber vi om tilbakemelding på dette slik at vi kan orientere søker om at søknaden
ikke er å anse som komplett før det foreligger en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Vurdering av behov for supplerende utredning
Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21854). Søknaden skal da behandles etter § 8 i forskriften. Dersom berørte parter mener
tiltaket kan få vesentlige virkninger, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende
gjort rede for i søknaden, må dette meldes til fylkeskommunen innen 4 uker. 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.
Offentlig ettersyn og kommunal behandling
Nord-Trøndelag fylkeskommune er tildelingsmyndighet i akvakultursaker og har bl.a. ansvar
for å oversende søknaden til kommunen. Søker skal etter anvisning fra kommunen sørge for
at søknaden legges ut til offentlig ettersyn i fire uker. Dette skal kunngjøres i Norsk
Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest på stedet. Utlysningsteksten må være
fullstendig og godt synlig.
Vi ber med dette om at Leka kommune bistår selskapet med at søknaden legges ut til
offentlig ettersyn, og at eventuelle uttalelser som kommer inn ved offentlig ettersyn sendes til
Nord-Trøndelag fylkeskommune sammen med kommunen sin uttalelse.
Vennlig hilsen
Solveig Skjei Knudtsen
Rådgiver akvakultur
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Vedlegg:
Søknadsskjema
Rapport fra forundersøkelse – Jakobsteinvika 2017
Vedlegg 6.1.3. Sjøkart 1-50 000
Vedlegg 6.1.3. Kystsoneplankart
Kopi:
Marine Harvest AS
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