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Lerøy Aurora AS 985940460 - Søknad om akvakultur av laks, ørret og 
regnbueørret på lokalitet 10753 Strandmo i Karlsøy kommune - til behandling 

Det vises til søknad datert 20.03.20 fra Lerøy Aurora AS om endring av areal på 

akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på lokalitet 10753 Strandmo i Karlsøy kommune.  

 

Lokaliteten er i dag godkjent for en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3600 tonn og ble sist 

klarert den 13.04.2000. Søknaden innebærer kun arealendring, herunder en mindre endring/ 

justering av anleggsarealet og rammen for utvidelse av burstørrelsene fra 70x70m til 80x80m. 

Søker har vedlagt kartpakke med nye koordinater for anlegget med fortøyninger, herunder 

fòrflåten.  

 

Behandling 

Vi viser videre til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret 

(laksetildelingsforskriften) 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 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 Karlsøy kommune for offentlig ettersyn og behandling.  
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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.  

 

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.   
 
 
Med hilsen 
 
Jarle Magnar Bratbak-Pedersen 
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