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Lerøy Aurora AS - Søknad om akvakulturtillatelse til matfisk av laks, ørret og 
regnbueørret på ny lokalitet Vorterøyskagen i Skjervøy kommune - Til 
behandling 

Det vises til søknad fra Lerøy Aurora AS, mottatt hos oss 11.06.20, om akvakulturtillatelse til matfisk av 
laks, ørret og regnbueørret på ny lokalitet Vorterøyskagen i Skjervøy kommune.  
 
Det søkes om en ny lokalitet på nordøstsiden av Vorterøya med en maksimal tillatt biomasse (MTB) på 
5400 tonn. Anleggsrammen vil bestå av 2x6 bur à 90x90m. Det vil være 20m skille mellom de to radene. 
Det totale arealbeslaget vil være 540x200m. Anleggets utforming og plassering fremkommer av 
kartvedlegg i søknaden. I tillegg søkes det om å etablere fôrflåte med tilhørende fortøyninger. 
 
Det søkes om å knytte følgende kommersielle tillatelser til lokaliteten T-K-0004, T-K-0020, T-K-0028, T-K-
0001, T-K-0022 og T-T-0010. 
 
Om søknaden  
Søker beskriver behovet for søknaden med at de har behov for flere gode havbrukslokaliteter. Dette vil gi 
større fleksibilitet og lengre brakkleggingstid. Videre skriver de at dette vil gi bedre tilpasning innenfor 
driftsområder og at en etablering av lokalitet Vorterøyskagen vil skape flere arbeidsplasser i Skjervøy. 
Søker har selv vurdert behovet for konsekvensutredning og konkludert med at det ikke er behov. 
Søknaden hadde mangler ved mottak, og ble ansett som komplett 01.07.20. 
 
Behandling 
Vi viser videre til forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret 
(laksetildelingsforskriften) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004. Denne forskrifts § 8 
omhandler søknadsbehandling, og i tredje ledd heter det bl.a. at søker etter anvisning fra kommunen skal 
sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to 
aviser som er vanlig lest i området.  
 
Søknaden oversendes med dette til Skjervøy kommune for offentlig ettersyn og behandling.  
 
Vi ber om at eventuelle merknader fra offentlig ettersyn vedlegges kommunens uttalelse. Det bes videre 
opplyst om søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen, jf. akvakulturloven § 15 pkt. 
a sammenholdt med vilkåret i samme lov § 6 b.  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-22-1798?q=Forskrift%20om%20tillatelse%20for%20akvakultur
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Dersom det er aktuelt for kommunen å nedlegge midlertidig forbud i samsvar med plan- og bygningsloven 
§ 13-1, bes dette vurdert og avgjort så snart som mulig og innen fristen for uttalelse etter forskrift av 
18.05.2010 nr. 708 § 4. 
 
Orientering om tidsfrister 
Søknaden skal behandles iht. krav gitt i forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av 
akvakultursøknader som trådte i kraft 01.09.2010. I henhold til denne forskrift § 4 andre ledd skal uttalelse 
fra kommunen, herunder merknader fra offentlig utlegging, være tildelingsmyndigheten i hende senest 12 
uker etter at kommunen mottok søknaden. I løpet av denne perioden skal søknaden legges til offentlig 
ettersyn i 4 uker og behandles i kommunale utvalg. I samme forskrift § 7 første ledd første punktum heter 
det: «Fristoversittelse av uttalelse fra kommuner etter § 4 andre ledd medfører at saken kan behandles 
uten uttalelse.» 
 
Informasjon om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader finner du her. 
 
Orientering om forskrift om konsekvensutredning 
Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). Forskriften trådte 
i kraft 1. juli 2017 og erstatter de to tidligere forskriftene om konsekvensutredninger for planer etter plan- 
og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.  
 
Akvakultur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter § 10 jfr. § 8. 
Fylkeskommunen er her ansvarlig myndighet for planer og tiltak for akvakultur. Beslutninger som gjøres 
etter forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven jfr. forskriftens § 3 annet ledd.  
 
Dersom høringsparten mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jfr. de respektive 
kriteriene i § 10, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i søknaden, må dette 
meldes i svaret til fylkeskommunen. Høringsparten skal da konkretisere hvilke forhold som bør belyses 
nærmere. 
 
Skjervøy kommune er høringspart og vi ber dere vurdere det omsøkte tiltaket i henhold til kriteriene i § 
10 som omfatter deres myndighetsområde. Det er til orientering utarbeidet en egen veileder til 
forskriftens § 10: Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger av vedlegg II-tiltak, som kan benyttes. 
 
Dersom det er spørsmål, vennligst kontakt saksbehandler. 
 
 
Med hilsen 
 
Guri Ellila Brodahl 
Rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 a 711883-3-361 Vorterøyskagen  Sjøkart 1-50 000_30 09 2019 (1) 
Vedlegg 1 b 711883-3-362 Vorterøyskagen  Kystsonekart 1-80 000_24 09 2019 (1) 
Vedlegg 1 c 711883-3-363 Vorterøyskagen  Olex-N5kart 1-5 000 (1) 
Vedlegg 1 d 711883-3-364 Vorterøyskagen Anleggskisse 1-2 500 (1) 
Vedlegg 2 Behov for søknad 
Vedlegg 3 Disponible lokaliteter 
Vedlegg 4 a 10214417-RIMT-RAP-001_Vorterøyskagen_vest_søknadsrigg (1) 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-05-18-708?q=forskrift%20om%20samordning%20og%20tidsfrister
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-05-18-708?q=forskrift%20om%20samordning%20og%20tidsfrister
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fkd/vedlegg/diverse/2010/informasjonshefte_tidsfrister2010.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
https://www.regjeringen.no/contentassets/bf9bc6e0014d4300a50c5356e352c91b/veileder-til-ku-forskriften--kriterier-for-vurdering-av-vesentlige-virkninger.pdf


3 
 

Vedlegg 4 b 10214417-RIMT-RAP-002-Vorterøyskagen 
Vedlegg 6 C LA  Vorterøyskagen 100950-01-000 0220 
Vedlegg 7 Forundersøkelse Vorterøyskagen LA, 100951-01-000 
Vedlegg 8 Lerøy Aurora - Beredskapsplaner 
Vedlegg 10 Søknadsgebyr  ny lokalitet Vorterøyskagen 
Vedlegg 9 Lerøy Aurora - IK-Akva prosedyrer 
Vedlegg 1 f Flåte skisse 
Vedlegg 5 B-undersøkelse Vorterøyskagen 0220 
Vedlegg 11 Behov for KU Vorterøyskagen 
Vedlegg 1 e  Posisjoner anlegg og flåte Vorterøyskagen 
Søknad Vorterøyskagen 
 
 
Mottakere: 
SKJERVØY KOMMUNE 
 
 
Kopi til: 
Hugo Nilsen 
LERØY AURORA AS 
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