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SalMar
Farming AS
AS 966840528
966840528 -- Søknad
Søknad om
av akvakulturtillatelse
for
SalMar Farming
om utvidelse
utvidelse av
akvakulturtillatelse for
matfisk av
av laks
laks og
på lokalitet
17077 Trettevik
kommune
matfisk
og ørret
ørret på
lokalitet 17077
Trettevik ii Senja
Senja kommune
Det
12.04.22, om
å utvide
Det vises
vises til
til vedlagte
vedlagte søknad
søknad fra
fra SalMar
Sal Mar Farming
Farming AS,
AS, datert
datert 12.04.22,
om tillatelse
tillatelse til
til å
utvide maksimalt
maksimalt
tillatt biomasse
på lokalitet
17077 Trettevik
Trettevik ii Senja
tillatt
biomasse (MTB)
(MTB) på
lokalitet 17077
Senja kommune.
kommune. Lokaliteten
Lokaliteten er
er ii dag
dag klarert
klarert for
for
matfiskoppdrett
ørret innenfor
på 7560
matfiskoppdrett av
av laks
laks og
og ørret
innenfor en
en MTB
MTB på
7560 tonn,
tonn, og
og den
den søkes
søkes nå
nå utvidet
utvidet til
til 10.000
10.000 tonn.
tonn.
Det
ikke om
Det søkes
søkes ikke
om endringer
endringer på
på anleggsinstallasjonen
anleggsinstallasjonen eller
eller arealmessige
arealmessige endringer.
endringer.
Behandling
Behandling

Det vises
vises videre
videre til
til Forskrift
Forskrift om
om tillatelse
tillatelse for
for akvakultur
akvakultur av
av laks,
laks, ørret
ørret og
og regnbueørret
regnbueørret (/aksetildelingsDet
(laksetildelingsforskriften) fastsatt
fastsatt av
av FiskeriFiskeri- og
og kystdepartementet
kystdepartementet 22.12.2004.
22.12.2004. Denne
Denne forskrifts
forskrifts§
omhandler
forskriften)
§ 88 omhandler
søknadsbehandling, og
og ii tredje
tredje ledd
ledd heter
heter det
det bl.a.
bl.a. at
at søker
søker etter
etter anvisning
anvisning fra
fra kommunen
kommunen skal
for
søknadsbehandling,
skal sørge
sørge for
at søknaden
søknaden legges
legges ut
ut til
til offentlig
offentlig ettersyn,
ettersyn, og
og at
at dette
dette kunngjøres
kunngjøres ii Norsk
Norsk Lysningsblad
Lysningsblad og
og ii to
to aviser
aviser
at
som
er vanlig
vanlig lest
lest ii området.
området.
som er
Søknaden
er nå
nå kvalitetssikret
kvalitetssikret og
og oversendes
oversendes med
med dette
dette til
til kommunal
kommunal behandling.
behandling.
Søknaden er

Vi ber
ber om
at Senja
kommune, ii samarbeid
samarbeid med
med søker,
søker, sørger
sørger for
for at
at søknaden
søknaden legges
legges ut
til offentlig
offentlig
Vi
om at
Senja kommune,
ut til
ettersyn
Søknaden skal
kommunale organer.
ettersyn ii 4
4 uker
uker og
og at
at dette
dette kunngjøres.
kunngjøres. Søknaden
skal deretter
deretter behandles
behandles av
av kommunale
organer.

Uttalelsen
Troms og
inneholde:
Uttalelsen fra
fra kommunen
kommunen oversendes
oversendes Troms
og Finnmark
Finnmark fylkeskommune
fylkeskommune og
og må
må inneholde:
•• kommunens
behandling og
og vurdering
vurdering av
av søknaden,
søknaden, herunder
herunder om
om tiltaket
tiltaket er
er ii henhold
henhold til
til
kommunens behandling
kommunens
arealplan,
kommunens arealplan,
tidsperiode for
•• tidsperiode
for offentlig
offentlig ettersyn,
ettersyn,
•• hvor
søknaden ble
ble kunngjort
kunngjort (krav;
(krav; to
aviser og
og norsk
norsk lysningsblad),
lysningsblad),
hvor søknaden
to aviser
•• kopi
av eventuelt
innkomne merknader
merknader og
og kommunens
vurdering av
av disse
disse
kopi av
eventuelt innkomne
kommunens vurdering
Dersom det
det er
er aktuelt
aktuelt for
for kommunen
kommunen å
å nedlegge
nedlegge midlertidig
midlertidig forbud
forbud ii samsvar
samsvar med
med planog
Dersom
plan- og
bygningsloven
dette vurdert
vurdert og
og avgjort
avgjort så
så snart
snart som
som mulig
mulig og
og innen
innen fristen
fristen for
for uttalelse.
uttalelse.
bygningsloven §$ 13-1,
13-1, bes
bes dette
Mer informasjon
informasjon om
om saksbehandlingen
saksbehandlingen av
akvakulturtillatelser er
er å
finne på
på våre
våre hjemmesider
hjemmesider
Mer
av akvakulturtillatelser
å finne
https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/hav-fiskeri-og-akvakultur/akvakultur/
https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/hav-fiskeri-og-akvakultur/akvakultur/

Orientering
om tidsfrister:
Orientering om
tidsfrister:

Søknaden
skal behandles
behandles iht.
iht. krav
krav gitt
forskrift om
om samordning
samordning og
og tidsfrister
tidsfrister ii behandlingen
behandlingen av
av
Søknaden skal
gitt ii forskrift
akvakultursøknader som
som trådte
trådte ii kraft
kraft 01.09.2010.
henhold til
denne forskrift
forskrift §
§4
4 andre
andre ledd
skal
akvakultursøknader
01.09.2010. II henhold
til denne
ledd skal

Postadresse:
Postadresse:
Troms
og Finnmark
Finnmark fylkeskommune
fylkeskommune
Troms og
Postboks
701, 9815
9815 Vadsø
Postboks 701,
Vadsø

Kontakt:
Kontakt:
E-post: postmottak@tffk.no
postmottak@tffk.no
E-post:
Telefon: 77
77 75
75 50
00
Telefon:
50 00

Nettside:
Nettside:
tffk.no
tffk.no

uttalelse
fra kommunen,
kommunen, herunder
herunder merknader
merknader fra
fra offentlig
offentlig utlegging,
utlegging, være
være fylkeskommunen
fylkeskommunen ii hende
hende
uttalelse fra
senest 12
uker etter
etter at
at kommunen
kommunen mottok
mottok søknaden.
søknaden.
senest
12 uker
II samme
samme forskrift
forskrift§
første ledd
ledd første
første punktum
punktum heter
heter det:”
det:" Fristoversittelse
Fristoversittelse av
av uttalelsene
uttalelsene fra
fra
§ 77 første
kommuner
e t t e r§
§4
4 andre
andre ledd
ledd medfører
medfører at
saken kan
kan behandles
uten uttalelse.”
uttalelse." Den
Den aktuelle
kommuner etter
at saken
behandles uten
aktuelle
forskriften er
er å
å finne
finne på
på Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet sine
sine hjemmesider:
hjemmesider:
forskriften
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Akvakulturloven-og-forskrifter
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Akvakulturloven-og-forskrifter

Forskrift om
konsekvensutredning og
Forskrift
om konsekvensutredning
og mulig
mulig krav
krav om
om supplerende
supplerende utredninger:
utredninger:

Tiltaket
skal vurderes
vurderes etter
etter forskrift
forskrift om
om konsekvensutredninger
konsekvensutredninger (FOR
(FOR 2017-06-21-854,
2017-06-21-854, KU-forskriften).
KU-forskriften).
Tiltaket skal
Akvakultur faller
faller inn
inn under
under vedlegg
vedlegg II
II om
om tiltak
tiltak etter
etter annet
annet lovverk,
og skal
skal behandles
behandles etter
e t t e r§
§ 10
jfr. §
§ 8.
8.
Akvakultur
lovverk, og
10 jfr.
Fylkeskommunen
tiltak for
Fylkeskommunen er
er her
her ansvarlig
ansvarlig myndighet
myndighet for
for planer
planer og
og tiltak
for akvakultur.
akvakultur.
Beslutninger
gjøres etter
etter KU-forskriften
ikke enkeltvedtak
Beslutninger som
som gjøres
KU-forskriften er
er ikke
enkeltvedtak etter
etter forvaltningsloven
forvaltningsloven jfr.
jfr. forskriftens
forskriftens
annet ledd.
ledd.
§§ 33 annet
Troms
og Finnmark
Finnmark fylkeskommune
fylkeskommune sender
sender søknaden
søknaden til
antatt berørte
berørte myndigheter.
myndigheter. Andre
Andre berørte
Troms og
til antatt
berørte
parter
eller interesseorganisasjoner
interesseorganisasjoner vil
vil ha
ha anledning
anledning til
til å
uttale seg
seg under
under offentlig
offentlig ettersyn
ettersyn av
parter eller
å uttale
av
søknaden.
søknaden.
Dersom høringsparten
mener at
at tiltaket
tiltaket kan
kan få
få vesentlige
vesentlige virkninger
virkninger for
for miljø
miljø eller
eller samfunn
samfunn ii henhold
henhold til
til
Dersom
høringsparten mener
kriteriene
10, og
og disse
disse virkningene
virkningene ikke
ikke allerede
allerede er
er tilfredsstillende
rede for
for ii søknaden,
søknaden, må
må
kriteriene ii §§ 10,
tilfredsstillende gjort
gjort rede
dette meldes
meldes ii svaret
svaret til
til fylkeskommunen.
fylkeskommunen. Høringsparten
Høringsparten skal
skal da
da konkretisere
konkretisere hvilke
hvilke forhold
forhold som
som bør
bør
dette
belyses
nærmere.
belyses nærmere.

Dersom
på bakgrunn
Dersom fylkeskommunen,
fylkeskommunen, på
bakgrunn av
av høringen
høringen og
og egne
egne vurderinger,
vurderinger, finner
finner at
at tiltaket
tiltaket antas
antas å
å kunne
kunne
få vesentlige
vesentlige virkninger
virkninger for
for miljø
miljø eller
eller samfunn,
samfunn, og
og virkningene
virkningene ikke
ikke er
er tilstrekkelig
tilstrekkelig belyst
belyst ii søknaden,
søknaden,
få
skal det
det kreves
kreves tilleggsutredninger
tilleggsutredninger etter
etter forskriftens
forskriftens§
27.
skal
§ 27.
Eventuelle
med konsekvensutredningen
Eventuelle kostnader
kostnader forbundet
forbundet med
konsekvensutredningen skal
skal dekkes
dekkes av
av søker.
søker.
Det er
er til
orientering utarbeidet
utarbeidet en
en egen
egen veileder
veileder til
til forskriftens
forskriftens §
§ 10:
Kriterier for
for vurdering
vurdering av
av
Det
til orientering
10: Kriterier
vesentlige
vesentlige virkninger
virkninger av
av vedlegg
vedlegg II-tiltak,
li-tiltak, som
som kan
kan benyttes.
benyttes.

Dersom
Dersom det
det er
er spørsmål,
spørsmål, vennligst
vennligst kontakt
kontakt saksbehandler.
saksbehandler.
Med vennlig
vennlig hilsen
Med
hilsen
Frode Mikalsen
Mikalsen
Frode
spesialrådgiver
spesialrådgiver

Dette dokumentet
dokumentet er
er godkjent
godkjent elektronisk
elektronisk og
og krever
krever ikke
ikke signatur.
signatur.
Dette

Kopi av
av oversendelsesbrev
oversendelsesbrev på
på epost
epost til
til SalMar
Sal Mar Farming
Farming AS
AS ved
ved Jens-Vidar
Viken (jvv@salmar.no)
(jvv@salmar.no)
Kopi
Jens-Vidar Viken
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Vedlegg:
Vedlegg:
6.1.9.
Oversikt dokumenter
dokumenter IK.pdf
6.1.9. Oversikt
IK.pdf
IK.zip
IK.zip
overväkning og registreringer.pdf
Vedlegg 6.1.9
6.1.9 c) Miljo
Miljø -- overvåkning
Vedlegg 6.1.9
Internkontrollsystem SalMar
SalMar Farming
Farming AS.pdf
Vedlegg
6.1.9 Internkontrollsystem
AS.pdf
IK
IK Mattilsynet.zip
Mattilsynet.zip
Vedlegg 6.1.3 Data - flåte.pdf
Vedlegg 6.1.9
6.1.9 e) Renhold av not.pdf
Vedlegg
6.1.9 a)
for internkontrollarbeidet.pdf
internkontrollarbeidet.pdf
Vedlegg 6.1.9
a) Mål
Mål for
Beredskap.zip
Beredskap.zip
Vedlegg 2.3
2.3 Egenvurdering
Egenvurdering KU
KU Trettevik.pdf
Vedlegg
Trettevik.pdf
Vedlegg 6.1.5
Vedlegg
6.1.5 Beredskapsplan
Beredskapsplan matfisk.pdf
matfisk.pdf
Vedlegg
6.1.9 f)
f) Dødfisk
varsling, matfisk.pdf
Vedlegg 6.1.9
Dodfisk -- Håndtering
Händtering og
og varsling,
matfisk.pdf
Vedlegg 6.1.9
6.1.9 q) Systembeskrivelse avviksbehandling.pdf
avviksbehandling.pdf
Hovedvedlegg.zip
Hovedvedlegg.zip
Vedlegg 6.1.5
Vedlegg
6.1.5 Beredskapsplan
Beredskapsplan Trettevik.pdf
Trettevik.pdf
Vedlegg
6.1.9 h)
h) Veterinær
Helseplan .pdf
.pdf
Vedlegg 6.1.9
Veterinær Helseplan
Vedlegg 6.1.9.
6.1.9. Beskrivelse av styringssystemet.pdf
Søknadsskjema.pdf
Søknadsskjema.pdf
Vedlegg
6.1.2 Strømmålinger
Strømmålinger Trettevik
Trettevik 2015.pdf
Vedlegg 6.1.2
2015.pdf
Vedlegg 6.1.9
6.1.9 Kvartalsplan
Kvartalsplan lus.pdf
lus.pdf
Vedlegg
6.1.9. Meny
Vedlegg 6.1.9.
Meny Matfisk.pdf
Matfisk.pdf
Vedlegg
6.1.2 Strømrapport
Strømrapport Trettevik
Vedlegg 6.1.2
Trettevik 2018-2019.pdf
2018-2019.pdf
Vedlegg 6.1.9
6.1.9 I)
l) Båtanløp
Båtanløp og biosikkerhet.pdf
Vedlegg 6.1.3
Vedlegg
6.1.3 Kartpakke
Kartpakke Trettevik.pdf
Trettevik.pdf
Vedlegg
6.1.9 Risikovurderinger
fiskevelferd og
Vedlegg 6.1.9
Risikovurderinger fiskevelferd
og fiskehelse.pdf
fiskehelse.pdf
Vedlegg
6.2.1 Forundersøkelse
Vedlegg 6.2.1
Forundersøkelse Trettevik.pdf
Trettevik.pdf
Vedlegg 6.2.1
Trettevik.pdf
Vedlegg
6.2.1 MOM-B
MOM-B Trettevik.pdf
Vedlegg 6.2.1
Trettevik.pdf
Vedlegg
6.2.1 MOM-C
MOM-C Trettevik.pdf
Vedlegg
6.3.1 Behovsbeskrivelse
Behovsbeskrivelse og
Vedlegg 6.3.1
og virkningsvurderinger.pdf
virkningsvurderinger.pdf
Vedlegg 6.3.2
6.3.2 Helsevurdering Trettevik.pdf
VS_ Samtykkeerklæring.msg
Samtykkeerklæring.msg
VS_
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