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Melding om vedtak F.sak 03/18 - Marine Harvest AS - søknad om
biomasseutvidelse av Jakobsteinsvika 14245
Leka formannskap vedtok i sak 03/18 den 22.01.2018 følgende:
Etter en totalvurdering anbefales søknad fra Marin Harvest AS om utvidelse
av eksisterende lokalitet Jakobsteinsvika, biomasse 8580 tonn.
Lokalitetens plassering og økning i biomasse er ikke i strid med
arealplanen og bestemmelsene knyttet til kategori 6001, bruk og vern av sjø
og vassdrag og FFNA. Det blir ingen endring i arealbruk.
Det forutsettes at Marin Harvest AS kontinuerlig overvåker/dokumenterer
lokalitetens miljømessige bæreevne. Det forutsettes at selskapet drives på
en miljømessig måte uten forsøpling.
Kommunen anbefaler den omsøkte biomasseendring og den legges ut til
offentlig ettersyn i en måned. Ved innsigelser skal saken til behandles på
nytt.
Det må tas hensyn til båtled langs landet og nedlagt fiberkabel.
Vedtaket kan påklages til Leka kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.
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Marine Harvest AS - søknad om biomasseutvidelse av
Jakobsteinsvika 14245
Vedlegg:
1 Marine Harvest AS - Søknad om biomasseutvidelse på 14245 Jak..
2 Søknadsskjema Jakobsteinvika 9.11.2017
3 Rapport fra forundersøkelse - Jakobsteinsvika 2017
4 Vedlegg 6.1.3. Sjøkart 1-50 000
5 Vedlegg 6.1.3. Kystsoneplankart
Saksprotokoll i Formannskap - 22.01.2018
Tilleggsforslag fra Kristin Floa:
Det må tas hensyn til båtled langs landet og nedlagt fiberkabel.
Votering:

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Kristin Floa enstemmig
vedtatt.

Vedtak
Etter en totalvurdering anbefales søknad fra Marin Harvest AS om utvidelse av
eksisterende lokalitet Jakobsteinsvika, biomasse 8580 tonn.
Lokalitetens plassering og økning i biomasse er ikke i strid med arealplanen og
bestemmelsene knyttet til kategori 6001, bruk og vern av sjø og vassdrag og FFNA. Det
blir ingen endring i arealbruk.
Det forutsettes at Marin Harvest AS kontinuerlig overvåker/dokumenterer lokalitetens
miljømessige bæreevne. Det forutsettes at selskapet drives på en miljømessig måte
uten forsøpling.
Kommunen anbefaler den omsøkte biomasseendring og den legges ut til offentlig
ettersyn i en måned. Ved innsigelser skal saken til behandles på nytt.
Det må tas hensyn til båtled langs landet og nedlagt fiberkabel.
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Rådmannens forslag til vedtak
Etter en totalvurdering anbefales søknad fra Marin Harvest AS om utvidelse av
eksisterende lokalitet Jakobsteinsvika, biomasse 8580 tonn.
Lokalitetens plassering og økning i biomasse er ikke i strid med arealplanen og
bestemmelsene knyttet til kategori 6001, bruk og vern av sjø og vassdrag og FFNA. Det
blir ingen endring i arealbruk.
Det forutsettes at Marin Harvest AS kontinuerlig overvåker/dokumenterer lokalitetens
miljømessige bæreevne. Det forutsettes at selskapet drives på en miljømessig måte
uten forsøpling.
Kommunen anbefaler den omsøkte biomasseendring og den legges ut til offentlig
ettersyn i en måned. Ved innsigelser skal saken til behandles på nytt.
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Hjemmel for vedtak
Delegasjonsreglementet
Leka kommunes arealplan 2013-2025,
PBL
NML
Saksopplysninger
Marine Harvest Norway AS har konsesjon på oppdrett av matfisk av laks og ørret i
sjøvann. De søker nå å utvide lokaliteten de har på 14245 Jakobsteinsvika.
Posisjon i grader og desimalminutter:65o6.7590 N 11o47.5720`Ø
Kartdatum: Euref89/WGS84
De fikk utvidet akvakulturtillatelse på denne lokaliteten i f-sak 21/14 med en biomasse
på 7020 tonn, og ønsker nå å utvide Jakobsteinsvika opptil 8525 tonn.
En økning i biomasse på Jakobsteinsvika vil ikke medføre en økning i beslaglegningen
av areal og økning vil heller ikke påvirke de kulturelle eller samfunnsmessige verdier
som kan tilskrives arealet. Arealet vil være slik det ble gitt tillatelse til i f-sak 21/14.
Vurdering om konsekvensutredning (KU) skal gjøres ved en biomasse større enn 3600
tonn og 7200 tonn. Denne vurderingen skal gjøres at de respektive fagmyndigheter for
de respektive kriteriene i vedlegg 3 og meldes inn til fylkeskommunen.
Kart over hvor anlegget er i arealplanen for 2013-2025, L Jakobsteinsvika.

Kart fra Aquakompetanse sin rapport over anleggets fortøyninger i dag.
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Vurdering
Hovedområdet for utvidelsen ligger i FFFNA området og er ikke i strid med arealplanen.
Det er kun deler av fortøyning som vil ligge i kategori 6001. Innenfor dette område kan
det søkes å drive akvakultur da underformål ikke er gitt.
Ihht bestemmelsene for arealplanen pkt 6.1 og 6.2 for kategori 6001, skal områdene for
temakart undersøkes. Ihht til temakart i området, kommer ikke fortøyningen i konflikt
med nasjonal stor verdi av biologisk mangfold og heller ikke viktige gyte og
oppvekstområder og viktige fiskefelt. Tiltaket er ikke i strid med arealplanen
I følge Artsdatabanken er det ingen kjente funn i området. Naturdatabasen er sjekket for
sensitive arter unntatt offentlighet og jfr §8 i NML vil ikke tiltaket komme i konflikt med
dette. Saken er av en slik karakter, at det ikke vil være en risiko for naturmangfoldet og
§§ 8-12 er vurdert i denne saken.
Da saken ikke har vært på høring, men vil bli lagt ut etter at avklaringen i forhold til
arealplanen, taes det forbehold om eventuelle innsigelser i høringsrunden. Ved
innsigelser skal saken til ny vurdering.

Konklusjon / tilråding
Ihht til vedtak
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Solveig Slyngstad
rådmann

Melding om vedtak sendes:
Trøndelag fylkeskommune, solveig-skjei.knudtsen@ntfk.no
Marine Harvest As ved jonathan.vaz@marineharvest.com
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