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Cermaq Norway AS, 961 922 976 - Søknad om å endre akvakulturtillatelse til

matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 45017 Bakfjorden i Måsøy
kommune - til behandling

Troms og Finnmark fylkeskommune viser til søknad fra Cermaq Norway AS datert 06.04.2021, mottatt av

fylkeskommunen 08.04.2021. Søknadengjelder flytting av flåte på lokalitet 45017 Bakfjorden i Måsøy kommune.
Søknaden var komplett ved mottak.

Om søknaden
Cermaq Norway AS (heretter CN) søker om å flytte flåten på lokalitet 45017 Bakfjorden 170 meter sørøst for at flåten

skal ligge mer beskyttet til bak Tromsneset. Lokaliteten ble klarert av fylkeskommunen i mai 2020 og er nå i drift

med første generasjon.

I vedlegg 1 skriver CN at grunnet den utsatte posisjonen til flåten har det oppstått materielle skader på flåten, og at

de ansatte som bor på flåten har opplevd det utfordrende i perioder med dårlig vær og tung sjø. Flåtens nye posisjon

og fester er innenfor areal til akvakultur og flerbruk med akvakultur. Anleggsposisjonen endres ikke.

Søknaden gjelder følgende lokalitet:

Kommune MTB

Måsøy 8505tonn

Navn

Bakfiorden

Lokalitetsnr.

45017

Klarert plassering fg_r omsøkt arealendring iht. akvakulturregisteret med følgende posisjoner i grader og
desimalminutter (Kartdatum Euref89/WGS84):

Anlegg:

Midtpunkt Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4

N 70° 52,490 N 70'’ 52,441 N 70° 52,538 N 70° 52,537 N 70° 52,440

Ø 24° 37,018 Ø 24° 36,494 Ø 24° 36,498 Ø 24° 37,537 Ø 24° 37,536

Flåte:

Midtpunkt Ytterpunkt 5 Ytterpunkt 6 Ytterpunkt 7 Ytterpunkt 8
N 70° 52,409 N 70° 52,428 N 70° 52,411 N 70° 52,391 N 70° 52,409

Ø 24° 37,655 Ø 24° 37,631 Ø 24° 37,716 Ø 24° 37,685 Ø 24° 37,598
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Omsøkt ny plassering av flåte i grader og desimalminutter (Kartdatum Euref89/WGS84):

Midtpunkt F1 F2 F3 F4

N 70° 52,379 N 70° 52,365 N 70° 52,392 N 70° 52,392 N 70° 52,365

Ø 24° 37,917 Ø 24° 37,875 Ø 24° 37,876 Ø 24° 37,958 Ø 24° 37,958

Behandfing

Det vises videre til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetilde/ingsforskriften)

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 ska/sørge for at søknaden legges ut ti/ offentlig ettersyn,

og at dette kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest i området.

Mer informasjon om saksbehandlingen av akvakulturtillatelser er å finne på våre hjemmesider
https:j/wwwtffk.ncjtjenestednaringsutvikling/naringsomrader/hav-fiskerrogakvakultur/akvakultur/

Søknadener nå kvalitetssikret og oversendesmed dette til kommunal behandling.

Vi ber om at Måsøy 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.

Vi ber videre om at uttalelsen fra kommunen foreligger innen 12 uker (jf. avsnittet under om tidsfrister) og at

eventuelle merknader fra offentlig ettersyn vedlegges kommunens uttalelse.

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.

Orientering om tidsfrister:

Søknaden skal behandles iht. krav gitt iforskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvaku/tursøknader

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 tildelings-myndigheten 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 uttalelsene fra kommuner etter § 4

andre ledd medfører at saken kan behandles uten uttalelse." Den aktuelle forskriften er å finne på Fiskeridirektoratet

sine hjemmesider: httpsi/jwwwfiskeridir.no/Akvakultur/Akvakulturlovenfogeforskrifter

Forskrift om konsekvensutredning og mulig krav om supplerende utredninger
Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854, KU-forskriften).

Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter de to tidligere forskriftene om konsekvens-utredninger for planer

etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.

Akvakultur faller inn under vedlegg ll 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 KU-forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven jfr. forskriftens § 3 annet
ledd.

Troms og Finnmark fylkeskommune sender søknaden til antatt berørte myndigheter. Andre berørte parter eller

interesseorganisasjoner vil ha anledning til å uttale seg under offentlig ettersyn av søknaden.

Dersom høringsparten mener at tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn i henhold til 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.
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Dersom fylkeskommunen, på bakgrunn av høringen og egne vurderinger, finner at tiltaket antas å kunne få
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og virkningene ikke er tilstrekkelig belyst i søknaden, skal det kreves

tilleggsutredninger etter forskriftens § 27.

Eventuelle kostnader forbundet med konsekvensutredningenskaldekkesav søkeren.

Dersomdet er spørsmål,vennligst kontakt saksbehandler.

Med hilsen

Hege Skaar

Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vedlegg:
SoknadsskjemaBakfjord flytte flåte CermaqNorway AS_.pdf
vedlegg 13 Gebyr Bakfjord FDlR.pdf

vedlegg 1 til søknadBakfjorden, Måsøy kommune.pdf
vedlegg 2 Bakfjordenanleggskart1-1000ny fIåte.pdf
vedlegg3 Bakfjordengrunnkart1-5000-nyflåte.pdf
vedlegg 4 Bakfjorden sjøkartl-SO OOOny flåte.pdf

vedlegg 5 Bakfjorden med A4 og flerbruksområdet 1-100O0.pdf

vedlegg 6 Bunnkartlegging flatesøknad Bakfjord.pdf

vedlegg 7 Koordinater anleggstegning Bakfjord ny fIate.pdf

Vedlegg 8 201207 Cermaq Styringsystem.pdf

vedlegg9 Melding om dispvedakMåsøykommune.pdf
vedlegg 10Forundersøkelse Bakfjorden 2018.pdf

vedlegg 11 Bakfjorden strømrapport.pdf

vedlegg 12 Oversikt over tilgjengelige lokaliteter Troms og Finnmark 2020.pdf

Mottakere:

MÃsøY KOMMUNE

Kopitil:
CERMAQNORWAYAS
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Deres ref Akvakultursøkriad

Deres/dato W H I

var ref i ”w

”Eåntalii Jofiíjiófiaaihi

Troms og Finnmark fylkeskommune

rir +4735177617
E-post jonny opdahl@cermaq com

SØKER: _ . . .. . , .

CermaqNorwayAS P“ V V*A"a:,Q5’04*20?1
8286 NORDFOLD
Org nr: 961 922 976

Søknad om å få flytte flåten ved lokalitet 45017 Bakfjorden, Måsøy kommune.

Cermaq NorwayAS (heretterCN) ønskerå søke Troms og Finnmarkfylkeskommune(TFFK)om å få

flytte flåten fra dagens plassering som et strakstiltak. Lokalitetens rammefortøyning og MTB er

uforandret. Søknad om ny lokalitet i Bakfjorden ble innvilget av TFFK i mai 2020. Anlegget er nå i drift

med første generasjon. Figur 1viser slik anlegget ble søkt med flåte. Måsøy kommune ga dispensasjon

fra arealplanen for 8 ankerliner tilhørende anleggsrammen etter søknad. Disse liner går mot nord og ut

av llerbruksområdet (line 7-14). Viser til vedtak 6/19 behandlet i planutvalget, vedlegg 9. Selve rammen

og øvrige ankerliner ligger innenfor avsatt flerbruksområde og akvakulturområde A4 . Dette anlegget

søkes ikke endret fra nåværende tillatelse, dette er en søknad om ny flåteplassering tilhørende dette

anlegget.
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Figur l Viser ranimefortøyning inkl fort/åte mot land slik anlegget ble søkt i 2018 Flerbruksomrâdet merket med rød
farge over. Akvakulturonirádet A4 er angitt med rød linje. Kart O/ex.

Etter at anlegget har kommet i drift, viser erfaringene gjennom høst/vinteren at flåten slik den ligger, er

særlig utsatt i dårlig vær. Det har oppstått betydelige materielle skader på inventar og utstyr gjennom

perioder med svært dårlig vær og tung sjø. Selskapets ansatte bor på denne flåten og opplever disse

perioder som utfordrende. Eksponeringen skyldes trolig at det er forholdsvis kort avstand mellom land



og der flåten Iigger. Refleksjon fra bølger som treffer land i kombinasjon med hav—og vindsjø, har vist at

dagens plassering er uheldig. Akvaplan-niva AS har på oppdrag gjennomført en bølgemodellering for å

finne et mer egnet sted. Figur 2er hentet fra rapporten og viser at ved å flytte flåten slik som vedleggene

viser, vil en redusere skadepotensialet betydelig og oppnå en langt roligere tilværelse for flåten og dets

mannskap.
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Figur 2 CMS-Wave-modellering hentet fra Akvaplan-niva AS rapporten. Ved lokaliteten Bakfjord (anlegget indikert
innenfor rødt rektangelt) med lokalt vindgenererte bølger fra vest (270 grader). Det er fra denne retningen at
størst bølgehøyde inntreffer ved anlegget (2,50m), også ved komb/'nasjonsbzlger(2, 34m). Bølgeretning er indikert
med de små sorte pilenes retning. Signifikant bølgehøyde (Hs) er gitt med fargekonturer og gjengirriboks
oppe til venstre i bildet (kartkilde: wvi/w.fdir.no).

Ved å flytte flåten som omsøkt,vil denne ligge i det gule til grønne området bak Tromseneseti Figur 2.

Endringen medfører en betydelig nedgang i bølgehøyden fra der flåten ligger i orange sone i dag. Figur

3 viser den nye plasseringen sammen med anlegget i gjeldende arealplan.
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Figur 3 viser ny plassering av flåten bak Tromsneset. Anlegget blir ikke berørt av denne søknaden og er det samme
som det er gitt dispensasjon for.

Søknad om å flytte flåte 170 meter sørøst: Koordinater endring av plassering

Nåværende tillatelse, flåtens senterpunkt er; N 70°52,409, Ø 24°37,655

Flåten flyttes til senterpunkt; N 70°52,379, Ø 24°37,917

Søker er kjent med at Måsøy kommune har igangsatt arbeidet med å rullere arealplanen. Cermaq har

sendt kommunen innspill som vil ta høyde for denne endringen til arealplanen. Men for å begrense

materielleskader og å få lettet tilværelsenfor egne ansatte som bor på flåten, ønskesendringen

gjennomført raskest mulig. På dette grunnlag ønsker selskapet å søke allerede nå og håper søknaden

kan behandles til tross for pågående planprosess.

Kontaktperson hos CN er prosjekt~ og utviklingssjef Jonny Opdahl, mobil 951 77 617. Dersom ytterligere

informasjon trengs i kommunens saksgang, er det bare ta kontakt.

For Cermaq Norway AS

Jonny Opdahl (-S-)
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Betaligstypez
Betalingsopplysninger

Fra konto:

Tekst på egen kontoutskrift:
Til konto:
Mottaker:
Melding:

Tekstpåmottakerskontoutskrift:
Beløp:
Betalingsdato:

Statusopplysninger

Betalingsstatus:

Betalingshistorikk

Opprettet:
Godkjent:
Godkjent:

Tekniske referanser

Bankens arkivreferansenr:

Bank

Danske Bank

Konsernkunder

Postooks 1170. Sentrum

0250 Oslo

Telefon 98705030

Telefaks 85407990

SWlFT—BlC: DABANO22

w‘.*vw.danskebank.no

Overføring med melding

Cermaq Norway AS NOK
97600519119 NOK
Fiskeridirektoratet
76940509048
Fiskeridirektoratet
Gebyr akvakultursøknad Bakfjorden
45017
Gebyr Bakfjorden 450
24.000,00 NOK
30.03.2021

Utført

30.03.2021 av OA1815
30.03.2021 av OA1815
30.03.2021 av 2A1586

1951722733

Utskrift fra Business Online (CET) 12:34 - 30.03.2021 av OA1815 - RAQUELFERNANDEZRODRIGUEZ

Dz1nskuBanl<
Foretaksregisteret NO E77 O74 O10 MVA

[miske Bank Å/S Huliruns -(znal2—'.2
Erhverv:;5tyr(.'l5cn C\/R NR 61128328 DK 1092 København K—Danmark

[låg p
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Selskap

Lokalitetsnavn

Cermaq Norway ASavd Finnmark
Bakfjord

14 stk bur i ramme med 160 m ringer med fôrflâte

Rammefortøyning 90 x 90 m bur

Forankringspunkter ramme

Nr N
o

Min

Akvaplan.
æ- mv

Nr

Fl

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Nr

Nr

SP flåte

Data rapportert av Steinar Dalheim Eriksen

Tromsø 31.03.21

0

Hjørnepunkter ramme

70
70
70
70
70
70
70
70
70

o

Forankringspunkter flåte
N

` 0

Mln

52,342 24
52,366 24

52,384 24
52,430 24

52,515 24
52,476 24
52,441 24
52,338 24
52,278 24

N
o

Hjørnepunkter flåte

o

Page 1

70

70
70
70

N

Min °

52,365 24

52,392 24

52,392 24

52,365 24

Senterpunkter

N
0

70

Ø
o

Mm

52,379 24

Ø

37,826
37,665
37,585
37,572
37,559
38,205
38,386
38,219
37,973

Ø

37,917

Vedlegg

Søknad

lokalitet Bakfjord


