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GILDESKÅL FORSKNINGSSTASJON AS 950912278 SØKNAD OM 

AKVAKULTURTILLATELSE FOR LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET PÅ 

LOKALITET 13290 STIGVIKA I GILDESKÅL KOMMUNE - TIL BEHANDLING 

 

Det vises til søknad fra Gildeskål forskningsstasjon AS datert 07.06.17, med siste informasjon 

mottatt 15.06.17. Søknaden gjelder utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks og 

ørret på lokalitet 13290 Stigvika i Gildeskål kommune fra dagens 1430 tonn til 2860 tonn 

maksimalt tillatt biomasse (MTB).  

 

Det søkes ikke om endringer på anleggsinstallasjonen eller arealbruk på lokaliteten. 

Lokalitetens beliggenhet fremkommer av kartvedlegg i søknaden. 

 

Lokaliteten er i dag klarert for forskningstillatelsene N-G-16 (520 tonn MTB), N-G-60 (780 

tonn MTB) og undervisningstillatelse N-G-15 (780 tonn MTB). I tillegg søkes det om 

samlokalisering av forskningstillatelse N-G-20 (780 tonn MTB) på lokaliteten. 

 

Behovet for søknaden er grunngitt i søknadsskjemaets punkt 2.4, og begrunnes med at 

lokalitetens MTB har vært uendret siden 1989 og er uhensiktsmessig jfr. dagens regime. 

Selskapet ønsker å samle produksjonen på færre lokaliteter, noe som vil gi økt 

brakkleggingstid på den enkelte lokalitet. Etterspørsel og utviklingen gir behov for forsøk i 

stor skala/ enheter noe selskapet ønsker å tilpasse seg til, herunder ved samlokalisering av N-

G-20. 

 

Søknaden er oversendt til Troms fylkeskommune fra Nordland fylkeskommune i brev datert 

21.04.17, hvor Nordland fylkeskommune ber Troms fylkeskommune behandle søknaden. 

Bakgrunnen er at Nordland fylkeskommune disponerer undervisningstillatelse N-G-15 som i 

dag er samlokalisert på lokalitet 13290 Stigvika. Troms fylkeskommune er 

settefylkeskommune for Nordland fylkeskommune og vil av dette behandle søknaden. 
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Behandling 

Vi viser videre til Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og 

regnbueørret fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 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 fylkeskommune er delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold av 

akvakulturloven.  

 

Før søknaden tas til behandling, kontrollerer vi rutinemessig at søknaden er komplett i 

henhold til forskriftene. Avhengig av hvilken type akvakultur det søkes om og hvilken 

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 behandles hos andre offentlige myndigheter.  

 

Vi ber om at Gildeskål kommune, i samarbeid med søker, sørger for offentlig ettersyn, og at 

søknaden deretter tas til behandling.  

 

Orientering om ny forskrift om konsekvensutredning 

Forskrift om konsekvensutredning (KU) for tiltak etter sektorlover ble fastsatt 19.12.2014 

(FOR 2014-12-19-1758). Akvakultur faller inn under vedlegg II i forskriften, og søknader om 

slike tiltak skal da behandles etter § 3. Fylkeskommunen er ansvarlig myndighet.  

 

Forskriften innebærer endret praksis for saksgangen og vurderingen av søknader om tiltak 

etter akvakulturloven. Vurderingen av om tiltaket kan få vesentlig virkning for miljø eller 

samfunn skal nå skje som en del av den ordinære søknadsbehandlingen, og ikke som en 

forutgående prosess som i den gamle forskriften. Såkalte vedlegg II-tiltak kan kun pålegges 

«supplerende utredninger» dersom tiltaket forventes å få vesentlige virkninger som ikke 

allerede er gjort rede for i søknaden. Det vil ikke lenger være krav om en KU-prosess, selv 

om tiltaket vurderes til å kunne få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 

Størrelseskriteriet er videre falt bort, noe som i praksis innebærer at alle søknader om tiltak 

etter akvakulturloven skal vurderes etter forskriften, uavhengig av størrelsen på tiltaket.  

 

Søker er ikke lenger pliktig å utarbeide en egen KU-vurdering som skal følge søknaden. Det 

forutsettes at selve søknaden med vedlegg gir grunnlag for å vurdere om tiltaket får vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn.  

 

Det er fagmyndighetene for de respektive kriteriene i vedlegg III som skal vurdere om de 

mener tiltaket kan få vesentlige virkninger innenfor sitt område og eventuelt melde dette inn 

til fylkeskommunen. Høringsparten skal konkretisere hvilke forhold som bør belyses 

nærmere.  

 

Vi ber sektormyndigheten om å vurdere det omsøkte tiltaket i henhold til kriteriene i vedlegg 

III i forskriften. Dersom dere mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i søknaden, må 

dette meldes i svaret til fylkeskommunen. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jarle Magnar Pedersen  

spesialrådgiver  

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

Søknad datert 07.06.17 med vedlegg 

 

 

Kopi: 

Gildeskål Forskningsstasjon AS, Øya 45, 8140 INNDYR 

 


