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Blue Taste AS 926569260 - Søknad om akvakulturtillatelse av torsk på 
ny lokalitet Aspelia i Ibestad kommune - Oversendelse av søknad for 
offentlig ettersyn og kommunal behandling 

Det vises til søknad fra Blue Taste AS med siste tilleggsinformasjon mottatt 17.01.23, om 
akvakulturtillatelse for torsk på ny lokalitet Aspelia i Ibestad kommune innenfor en maksimalt tillatt 
biomasse (MTB) på 3600 tonn.  
 
Om søknaden 
Lokaliteten søkes etablert på ny lokalitet Aspelia utenfor Sørvika på Andørja i Ibestad kommune. 
Arealet er avsatt til akvakultur i Ibestad kommunes kystsoneplan (VA15) gjennom 
dispensasjonsvedtak i Ibestad kommunestyre 03.11.22. Lokaliteten omsøkes med en maksimalt 
tillatt biomasse (MTB) på 3600 tonn. Anlegget er planlagt etablert med 2x6 bur, hvor hvert bur er 
omsøkt med en størrelse på 80x80m. Samlet overflateareal for rammen vil være derfor være 
160x480m. I tillegg kommer fortøyninger og etablering av fòrflåte på lokaliteten.  
 
Søknaden gjelder følgende ny lokalitet:    

Lokalitetsnr.  Navn  Kommune  OMSØKT MTB  
Ny  Aspelia Ibestad 3600 tonn 

 

 
Bilde: Kart over omsøkt anlegg med fortøyninger fra kartpakken. 
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Søknaden ble første gang mottatt 13.05.22, men ble avvist av fylkeskommunen da søknaden var 
i strid med arealplanen. Tilleggsdokumentasjon ble mottatt 10.11.22 gjennom fremlagt 
dispensasjonsvedtak i kommunestyret datert 03.11.22 sak 44/22. Videre har søker sendt inn ny 
kartpakke 22.11.22 og sist sendt inn tilleggsinformasjon i epost av 10.01.23, registrert inn hos oss 
17.01.23 jfr. mangler påpekt av fylkeskommunen i brev av 19.12.22. Søknaden vurderes nå som 
komplett og kan tas til behandling. 
 
Blue Taste AS er et nyetablert selskap stiftet i 2021, selskapet har ingen klarerte lokaliteter i dag 
og er under oppbygging. Søker har grunngitt behovet i eget vedlegg hvor selskapet har målsetting 
å etablere en helintegrert virksomhet innen torskeoppdrett hvor klarering av Aspelia er første steg.  
 
Selskapet har lokal forankring i Ibestad og vurderer samarbeid med annen aktør i oppstartsfasen. 
Selskapet skriver de har avtale med Arctic Cod AS i Nordland for tilgang på yngel, med yngel 
med opprinnelse fra Nofima sitt anlegg på Kvaløya og Havlandet Marin Yngel AS. Selskapet 
jobber fortsatt med å finne løsning på slakting. Selskapet skriver at de vil ha lysstyring på fisken 
under produksjonen for å hindre gytemodning og føre kontroll med fisken under produksjonen 
ved ultralyd på levende fisk og obduksjon på død fisk. De vil også ha intensivert prøvetaking i 
perioden november -mai for å avdekke modning. Selskapet skriver videre at de ved betydelig 
gonadeutvikling vil ha slaktet ut merdene før fisken blir klar til å gyte.  
 
Selskapet skriver de vil ha høyt krav til utstyret for å hindre eventuell rømming, gjennom å 
opprettholde dagens krav og standarder samt jevnlig kontroll av nøter med ROV eller autonome 
systemer. Sist skriver de at etableringen vil medføre store lokale ringvirkninger på Ibestad blant 
annet gjennom prioritering av innkjøp av lokale tjenester 
 
Fylkeskommunen vil tildele nye akvakulturtillatelser (konsesjoner) gjennom sluttbehandlingen, 
dersom lokaliteten blir klarert. Disse tillatelsene vil kun kunne knyttes til spesifikk lokalitet. Siden 
hver tillatelse er avgrenset opp til 780 tonn MTB, vil det være behov for tilknytning av 5 
akvakulturtillatelser på omsøkt lokalitet på 3600 tonn MTB, fordelt slik 4x780 tonn og 1x480tonn.  
 
Behandling 
Vi viser videre til Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, 
fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 22.12.2004. Denne forskrifts § 9 omhandler 
søknadsbehandling, og i andre 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.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune er delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold 
av akvakulturloven. Den som vil søke om akvakulturtillatelse i Troms og Finnmark fylke skal derfor 
sende søknaden til fylkeskommunen som tildelingsmyndighet.  
 
Før søknaden tas til behandling, kontrollerer vi rutinemessig at søknaden er komplett i henhold til 
forskriftene. Avhengig av hvilken type akvakultur og størrelse på anlegget som omsøkes, finnes 
det ulike rutiner for- og krav til saksbehandlingen.  
 
Felles for alle er imidlertid at kommunen som plan- og bygningsmyndighet skal høres før 
søknaden sendes videre til behandling hos andre offentlige myndigheter.  
  
Søknaden oversendes med dette til Ibestad 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.  
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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 i ht. 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.” Den aktuelle forskriften er å finne 
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. 
 
Dere 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 
 
Jarle Magnar Bratbak-Pedersen 
Spesialrådgiver 
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
SE21-F-3-1.pdf 
SE22-BKU-4-1.pdf 
SE21_AOS_Asplia_0001_01.pdf 
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SE21-CU-5-1.pdf 
Ibestad kystsoneplan 
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