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Northern Lights Salmon AS - Søknad om endring av akvakulturtillatelse for 
matfisk av laks og ørret på lokalitet 31817 Svartskjær i Ibestad kommune 

Det vises til vedlagte søknad fra Northern Lights Salmon AS, datert 12.10.22, om endring av 
akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 31817 Svartskjær i Ibestad 
kommune. Anlegget skal oppgraderes med ny rammefortøyning tilpasset 160-meters merder, og dette 
vil innebære en liten endring i det arealet som anleggsinstallasjonen beslaglegger på lokaliteten. De 
omsøkte endringene framgår av kartvedlegg i søknaden. 
  
Lokaliteten disponeres også av Sørrollnesfisk AS, og de har samtykket til omsøkte endring.  
 
Søknaden ble mottatt av Troms og Finnmark fylkeskommune 14.10.22, men hadde mangler. Nødvendig 
tilleggsdokumentasjon ble mottatt 01.11.22.  
 
Søknaden er nå kvalitetssikret og oversendes til Ibestad kommune for behandling. 
 
Behandling  
Det vises til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelings-
forskriften) 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.   
   
Vi ber om at Ibestad kommune, i samarbeid med søker, sørger for at søknaden legges ut til offentlig 
ettersyn i 4 uker og at dette kunngjøres. Søknaden skal deretter behandles av kommunale organer.   
 
Kommunens uttalelse oversendes Troms og Finnmark fylkeskommune og må inneholde:   

- kommunens behandling og vurdering av søknaden og merknader, herunder om tiltaket er i 
henhold til kommunes arealplan,   

- tidsperiode for offentlig ettersyn,   
- hvor søknaden ble kunngjort (krav; to aviser og norsk lysningsblad),   
- kopi av innkomne merknader   

 
Dersom det er aktuelt for kommunen å vedta midlertidig forbud i samsvar med plan- og bygningsloven § 
13-1, bes dette vurdert og avgjort så snart som mulig og innen fristen for uttalelse.   
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Mer informasjon om saksbehandlingen av akvakulturtillatelser er å finne på våre hjemmesider: 
https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/hav-fiskeri-og-akvakultur/akvakultur/ . 
 
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 fylkeskommunen i hende 
senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden.   
  
I samme forskrift § 7 første ledd første punktum heter det:” Fristoversittelse av uttalelsene fra 
kommuner etter § 4 andre ledd medfører at saken kan behandles uten uttalelse.” Den aktuelle 
forskriften er å finne på Fiskeridirektoratet sine hjemmesider: 
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Akvakulturloven-og-forskrifter  
 
Dersom det er spørsmål, vennligst kontakt saksbehandler.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Frode Mikalsen 
spesialrådgiver 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
  
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om mindre endring av akvakulturlokaliteten 31817 Svartskjær.msg 
Anleggstegning svartskjær.tif 
Beredskapsplan-sykdom-og-massedød.pdf 
MOM-B- STIM rapport nr 59 - 2020 Svartskjær.pdf 
MOM-C- 60818.03 Rapport Svartskjær.pdf 
Nye posisjoner for anlegg og fortøyninger Svartskjær.docx 
Samtykkeavtale Enkeltstein og Svartskjær 22.pdf 
Strømrapport Svartskjær.pdf 
Svartskjær endring av anlegg med arealformål.jpg 
Søknadsskjema om endring av anlegg 31817 Svartskjær.pdf 
Nye posisjoner for anlegg og fortøyninger Svartskjær.docx 
 
 
 
Kopi av oversendelsesbrev på e-post til: 

Northern Lights Salmon AS og Sørrollnesfisk AS ved Hans Martin Valen Olsen 
(hm@enkeltstein.no ) 

Stim AS ved Marianne Bøe (marianne.boe@stim.no ) 
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