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Endringsforslag:

Leka kommune har ingen innsigelser på søknaden fra Midt Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS om
permanent biomasse på 4 680 tonn på eksisterende lokalitet Skrosen.
Økning i biomasse fører ikke til endring i arealbruk.
Det forutsettes at Midt Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS kontinuerlig overvåker/dokumenterer
lokalitetens miljømessige bæreevne. Det forutsettes at selskapet drives på en miljømessig måte uten
forsøpling.
Leka kommune har ingen innsigelser til permanent biomasse på 4 680 tonn. Søknaden legges ut til
offentlig ettersyn i en -1 - måned. Ved innsigelser skal saken behandles på nytt.
Votering:

Endringsforslag fra Elisabeth Helmersen enstemmig vedtatt.

Vedtak
Leka kommune har ingen innsigelser på søknaden fra Midt Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS om
permanent biomasse på 4 680 tonn på eksisterende lokalitet Skrosen.
Økning i biomasse fører ikke til endring i arealbruk.
Det forutsettes at Midt Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS kontinuerlig overvåker/dokumenterer
lokalitetens miljømessige bæreevne. Det forutsettes at selskapet drives på en miljømessig måte uten
forsøpling.
Leka kommune har ingen innsigelser til permanent biomasse på 4 680 tonn. Søknaden legges ut til
offentlig ettersyn i en -1 - måned. Ved innsigelser skal saken behandles på nytt.

Forslag til vedtak
Etter en totalvurdering anbefales søknaden fra Midt Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS om
permanent biomasse på 4 680 tonn på eksisterende lokalitet Skrosen.
Økning i biomasse fører ikke til endring i arealbruk.
Det forutsettes at Midt Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS kontinuerlig overvåker/dokumenterer
lokalitetens miljømessige bæreevne. Det forutsettes at selskapet drives på en miljømessig måte uten
forsøpling.
Kommunen anbefaler permanent biomasse på 4 680 tonn. Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i en 1 - måned. Ved innsigelser skal saken behandles på nytt.

Hjemmel for vedtak
Leka kommunes arealplan 2013-2025
PBL
Forskrift til konsekvensutredning § 4.
NML
Ikke vedlagte dokumenter
Formannskap-sak 07/14
Øvrige vedlegg til søknaden https://innsyn.leka.kommune.no/ElementsInnsynLeka/RegistryEntry/DocumentDetails/2775
Saksutredning:
Midt Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS søker om permanent biomasse på 4 680 tonn på lokaliteten for
akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i
Skrosen

65o 7.379` N 11o 40.471` Ø

Euref89/WGS84

Kart over lokalitetsplassering Skrosen

Selskapet søker permanent biomasse en på 4 680 tonn og utvidelsen vil være innenfor godkjent areal.
Det søkes derfor ingen arealendring på lokaliteten.
I f-sak 07/2014 ble det gitt tillatelse til lokalitet på Skrosen med en biomasse på 4 680 tonn. Fra
Mattilsynet ble det gitt en midlertidig tillatelse på 4 680 tonn hvis det var tilfredsstillende fiskevelferd og
fiskehelse etter 1.generasjon.
Jf. opplysninger som er gitt i mom B og C undersøkelsen er dagens produksjonsregime innenfor
lokalitetens bæreevne. Lokaliteten er periodevis værhard, men har gode strømforhold og miljøforhold.
Fisken har hatt god tilvekst og bedre enn tilsvarende grupper med en lav fòrfaktor. Dette tyder på god
fiskevelferd.
Lokaliteten har gode produksjonsresultater og har vært utslaktet siden februar 2020.

En biomasse på 4 680 tonn vil medføre økt belasting på bunnforhold i området. Dette må følges opp
fortløpende med bakgrunn av myndighetspålagte undersøkelser.
Omsøkt biomasse på 4 680 tonn er den maksimalt tillatte biomasse. Denne biomassen vil kun være på
lokaliteten over kort tid før utslakting.
Saken skal legges ut til offentlig ettersyn.
Vurdering
Lokaliteten Skrosen har vært drevet siden 2014 med en biomasse på inntil 4 680 tonn. Det søkes i dag
om en permanent biomasseutvidelse til 4 680 tonn.
Det omsøkte området er i kommunens arealplan definert som bruk og vern av sjø og vassdrag og
akvakultur er innenfor dette området. Det ble gitt tillatelse til lokaliteten i f-sak 07/14 og bestemmelsen
i arealplanens pkt. 6.1, 6.2 og 6.3 ble vurdert. Tiltaket er ikke i strid med arealplanen.
En permanent biomasse på totalt 4 680 tonn vil ikke medføre en økning i beslaglegningen av areal og vil
heller ikke påvirke de kulturelle eller samfunnsmessige verdier som kan tilskrives arealet. De
samfunnsmessige verdiene ble avklart i tillatelsen gitt i 2014. En permanent tillatelse fører ikke til
endret arealbruk.
Midt Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS følger opp lokaliteten med de myndighetspålagte undersøkelser
som til en hver tid skal følges opp.
Området er heller ikke i strid med vedtatte vernetiltak verken i forhold til naturvernloven eller
kulturminneloven.
I følge Artsdatabanken er det ingen kjente funn i området. Naturdatabasen er sjekket for sensitive arter
unntatt offentlighet og jfr §8 i NML, vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette. Saken er av en slik
karakter, at det ikke vil være en risiko for naturmangfoldet og §§ 8-12 er vurdert i denne saken.
Saken legges ut til offentlig ettersyn. Ved innsigelser skal saken behandles på nytt.
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