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Tilbakemelding på foreløpig svar til søknad om ny lokalitet Langneset i 

Karlsøy kommune 
Deres ref 21/15693-3 

 

Viser til deres brev av 26.10.21, foreløpig svar med mangler. SalMar Farming har følgende 

tilbakemelding: 

 

1: Gebyr: Vedlagt finner dere kvittering for betalt saksbehandlingsgebyr på kr 24.000, -. 

Dermed skulle det samlet være innbetalt kr. 168.000, - i gebyr. Alle kvitteringer er vedlagt.  

 

Mangelen vurderes dermed avklart. 

 

2: Strømmåling: Her har Åkerblå revidert C-undersøkelsen og kartpakke med riktig 

strømdata. Disse er vedlagt. Strømdata som henvises til i deres brev, innhentet i 2015 skal 

ikke benyttes som strømkilde. Det er ikke SalMar Farming som har innhentet de nevnte data 

fra 2015. SalMar Farming vil i løpet av de første månedene av 2022 ha gjennomført årsmåling 

på lokaliteten.  

 

Nøtene som vil benyttes av SalMar Farming på lokaliteten vil være 28 meter dype. På 

lokaliteten er dypet på om lag 75 meter. Spredningsdyp blir da 45 meter. Dermed vil det målte 

spredningsdypet være relativt riktig. I dette området og opp er største volumet av fisk og 

definerer omkrets på område for «utslipp» av organisk materialer som faller ned til bunnen.  

 

Tilbakemelding vurderes gitt.  

 

3: Beredskapsplan: Vedlagt finner dere beredskapsplan for lokalitet Langneset.  

 

Tilbakemelding vurderes gitt. 

 

4: Vedlegg Kvartalsplan lus: Vedlagt finner dere oppdaterte dokumenter, herunder også 

Kvartalsplan lus, som skal benyttes i den videre søkeprosess.  

 

Tilbakemelding vurderes gitt. 

 

5: Arealplan og plassering av fortøyninger/ankerpunkter: Vedlagt finner dere oppdatert 

kartpakke. Her er det revidert kart som viser hvordan anlegget er plassert i akvakulturarealet. 

Her har det nok skjedd en forskyvning i kartet. OLEX-viser ikke at anker går utenfor arealet.  
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Strømpunkt 2015 SM1 er fjernet. 

 

Tilbakemelding vurderes gitt 

 

6: C-undersøkelse og forundersøkelse: Vi er enige med Statsforvalterens vurdering om at 

stasjonsoppsettet ikke er optimalt etter dagens standard og vi vedlegger forslag til å 

gjennomføre nye målinger på nye plasseringer.  

 

Tilbakemelding fra Åkerblå: 

Selv om volumet med sediment fra området ikke alltid tilfredsstiller fyllingsgraden vi er ute 

etter, så viser er det likevel ikke å betegne som hardbunn etter vår mening. Fra C-

undersøkelsen som vi gjorde i området november 2018 var det finkornet sediment i området 

og selv med lavere volum fikk vi et arts- og individantall som veileder 02:2018 regner som 

«naturlig». De statistiske analysene (indeksene) er derfor egnet til å overvåke den økologiske 

tilstanden i område og prøvene ble vurdert som tilfredsstillende for å få et representativt bilde 

av områdets tilstand. For øvrig var det ikke en etablert praksis å bruke ROV eller lignende 

teknikker i overgangssonen på tidspunktet vi tok prøvene ved Vannsundet Vest. Veilederen 

som ble publisert fra havforskningsinstituttet var til bruk i kombinasjon med B-undersøkelsen 

og var ikke integrert fullstendig enda av de ulike konsulentselskapene. I dag er det fortsatt 

ikke en etablert praksis ved hardbunn, men vi vurderer tiltak spesifikt i hvert enkelt tilfelle. Vi 

vil vurdere kvaliteten på sedimentet ved ny prøvetaking og er ikke denne god nok vil Åkerblå i 

samråd med Statsforvalteren vurdere alternativ overvåkingsmetodikk.  

 

I april 2019 ble det sendt ut en presisering fra Miljødirektoratet, blant annet om C2-

stasjonens plassering. Frem til da var det en del uklarheter i standarden (NS9410 2016) og vi 

var i dialog med både Statsforvaltere og Miljødirektoratet i denne prosessen. Vi hadde ikke 

nødvendigvis samme tolkning, men nå presiseringen er klar så samsvarer ikke 

miljøundersøkelsen fra 2018 med definisjonene av for eksempel C2-stasjon. Vi kan gjerne ta 

nye prøver for ny posisjonering av LAN-2 (C2) og LAN4 nå hvis kunde/statsforvalter ønsker 

dette i forbindelse med søknad.  Får da prøvetatt disse før drift og samtidig vurdert behovet 

for alternativ metode dersom det skulle vise seg å være vanskelig å få tilstrekkelig med 

prøvemateriell. 

 

Avstand mellom ny anleggsramme og stasjoner i C-undersøkelsen er oppgitt nedenfor samt i 

kart;  

• VanV-1: 157m 

• VanV-2: 630m 

• VanV-3: 194m 

• VanV-4: 513m 

• VanV-5: 58m 

 

Her vil vi ihht tilbakemelding fra TFFK sikre at representative stasjoner tas før drift på 

lokaliteten igangsettes.  

Revidert C-undersøkelse vedlagt. 

 

Tilbakemelding på dette punkt vurderes som gitt. 

 



 

 SALMAR FARMING AS 

 Industriveien 51 - 7266 Kverva - Telefon 72 44 79 00 - Telefaks 72 44 79 01 
 Foretaksregisteret NO 966 840 528 MVA 

 
 

 

Oppsummering: 

Med dette regnes tilbakemelding gitt på deres brev, slik at søknaden kan vurderes som 

komplett. 

 

Ta kontakt dersom noe er uklart. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Beredskap 

Internkontroll 

Prosedyrer Mattilsynet 

Tilbakemelding mangler 


