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Innspill til varsel om oppstart av planarbeid for nytt akvakulturanlegg i
Syltefjorden - Båtsfjord kommune.
Finnmark fylkeskommune viser til brev av 30.10.18.
Fylkesrådmannens stab v/plan koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for akvakulturanlegg i Syltefjorden, Båtsfjord
kommune. I oppstartsvarselet er det opplyst at planområdet er avsatt til «LNF» og «område for
vern av sjø og vassdrag» i kommuneplanens arealdel. Planområdet er «ellers uregulert». Etter
hva fylkeskommunen kan se ligger planområdet i et område avsatt til NFFF (natur, fiske, friluft
og ferdsel).
Planfaglige innspill:
Akvakultur:
Det anbefales at det settes av rene akvakulturområder (A-områder). Dette for å forhindre og
begrense interessekonflikter, samt bidra til forutsigbarhet for kommunen, forvaltning, næring og
øvrige interessenter.
Fremstilling av arealplan:
Fargelegging, skravur og annen symbolbruk i plankart skal være i samsvar med nasjonal
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.
Dersom kommunen ikke alt har gjort det, så anbefaler vi at plankartet sendes til Kartverket for
kvalitetssikring. Plankart som skal kontrolleres sendes som SOSI-fil og pdf-fil til
plantrf@kartverket.no
For øvrig minner vi om nye veiledere og retningslinjer som kan være relevant for det
videre arbeidet.
Ny versjon av reguleringsplanveilederen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en reguleringsplanveileder
(01.09.2018) som er tilgjengelig på planlegging.no. Fylkeskommunen anbefaler at veilederen
benyttes i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen.

Postadresse
Postboks 701
9815 VADSØ
postmottak@ffk.no

Besøksadresse
Henry Karlsens plass 1
9800 VADSØ
www.ffk.no

Telefon +47 78 96 30 00
Telefaks +47 78 96 30 01
Fylkesrådmannens stab

Org.nr
964 994 218
Bankkonto 4930.09.12051

Lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder
Kommunal- og moderniseringsdepartementet informerer i Rundskriv H-6/18 gitt ut i oktober 2018
om hvordan plan- og bygningsloven og viktige sektorlover i kystnære sjøområder skal ses i
sammenheng.
Kulturminnefaglig innspill:
Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner
under vann nord for Rana kommune.
Med hilsen

Kristi Aresvik Hals
Spesialrådgiver
Nora Dahl

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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Innspill til detaljregulering for akvakulturanlegg i Syltefjorden i
Båtsfjord kommune
Fylkesmannen viser til brev datert 30. oktober 2018 «Varsel om oppstart av planarbeid med
konsekvensutredning i Båtsfjord kommune».
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for akvakulturanlegg i Syltefjorden.
I oppstartsvarselet er det opplyst at planområdet er avsatt til «LNF» og «område for vern av
sjø og vassdrag» i kommuneplanens arealdel. Planområdet er «ellers uregulert».
Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og utløser krav til
konsekvensutredning uten planprogram, jf. forskrift om konsekvensutredning § 8 bokstav a.
Planområdet ligger, etter det vi kan se, i et område som i hovedsak avsatt til NFFF (natur fiske – friluft – ferdsel) i Kommunedelplan for kystsonen i Båtsfjord kommune. Under punkt
7.3 NFFF-områder i bestemmelsene heter det om NFFF-6 Sandfjorden:
«Sandfjorden i Styltefjorden ligger åpent til mot Austhavet, og er svært eksponert for tung sjø
og vind. Det finnes rester etter gammel bosetning og noen hytter i vika. Fra Nordfjord går det
en tursti hit som fortsetter ut til Syltefjordstauran. Fuglefjellet er Båtsfjords viktigste
turistattraksjon, og kommunen vil derfor skjerme dette nærområdet for faste installasjoner i
sjøen. Det er registrert 4 lakseplasser (109-112) i området».

Vi har følgende innspill til planarbeidet:
GENERELT
Ny versjon av reguleringsplanveilederen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en reguleringsplanveileder
(1. september 2018) som er tilgjengelig på planlegging.no. Vi anbefaler at veilederen
benyttes i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen.
Lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder
Kommunal- og moderniseringsdepartementet informerer i Rundskriv H-6/18 Oktober 2018
om hvordan plan- og bygningsloven og viktige sektorlover i kystnære sjøområder skal se i
sammenheng. Dette til orientering.
Postadresse:
Statens hus
9815 VADSØ

Telefon:
78 95 03 00

Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

E-post:
fmfipostmottak@fylkesmannen.no

Internett:
www.fylkesmannen.no/Finnmark
Org.nr: 967 311 014
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Nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging ble vedtatt den 12. juni
2015, se planlegging.no. Forventningene skal legges til grunn i arbeidet med planer etter
plan- og bygningsloven. Se også plan- og bygningsloven § 3-1 Oppgaver og hensyn i
planleggingen etter loven.
Regjeringen forventer blant annet at:

• Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på reduksjon av klimagassutslippene,
energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av
næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester.

• Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin
samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at det utarbeides
risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å
forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til naturfarer og
eksisterende og fremtidige klimaendringer.

• Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap,
friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og kommunale planer.
Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til.

• Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i
kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.
Arealbehovet ses i et regionalt perspektiv.

Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet
Klima- og miljødepartementet har i Rundskriv T-2/16 «Nasjonale og vesentlige regionale
interesser på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis», gitt en
tematisk oversikt over nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet som skal
legges til grunn ved blant annet Fylkesmannens vurdering av planforslag.
Naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens «formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern,
også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur», jf. forskriftens § 1.
Naturmangfoldloven § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger i henhold
til lovens §§ 8-12 i sine besluttende vedtak. Dette gjelder også kommunen i denne saken. Se
mer informasjon i Klima- og miljødepartementets veileder T-1554 B og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet Rundskriv H-6/18 Oktober 2018.
Konsekvensutredningen må være av en slik karakter at den kan danne et tilfredsstillende
grunnlag for vurdering og vektlegging etter naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper.
KONSEKVENSUTREDNING
I følge oppstartsvarselet skal følgende tema «vurderes»: Friluftsliv, landskap, miljøvennlig
energiforsyning, naturmangfold, naturressurser, næringsinteresser, samiske verdier og
verneverdier.
I Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin veileder
”Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data – oversikt
pr. 8. juli 2015” gis det en oversikt over hva som anses som anerkjent metodikk i saker som
skal konsekvensutredes.
Fylkesmannen ser det som viktig at temaer nevnt nedenfor konsekvensutredes og ikke bare
«vurderes» i planbeskrivelsen.
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Landskap og landskapspåvirkning og sammenhengende naturområde med urørt preg
Planområdet ligger i et større område som i dag er uten tyngre tekniske inngrep.
«Naturområder som i kraft av sin størrelse, urørthet, beliggenhet og sammenheng er viktige
for arealkrevende arter som regional økologisk infrastruktur, for klimatilpasning og friluftsliv»,
heter det i Rundskriv T-2/16.
Planlagt akvakulturanlegg til trolig bli synlig fra Makkaurhalvøya naturreservat og
Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde.
Makkaurhalvøya naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon av 28. januar 1983, hvor
formålet med fredningen er å bevare et viktig fuglefjell med tilhørende plantesamfunn,
fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Det er også et mål å bevare
området som et typeområde for Øst-Finnmarks kystregion, der strandvollene er spesielt fint
utformet.
Formålet med opprettelsen av Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde er «å ta vare
på et egenartet og arktisk preget natur- og kulturlandskap med det biologiske mangfold som
kjennetegner landskapet», jf. verneforskriften § 2.
Fylkesmannen vurderer at etablering av akvakulturanlegg innenfor planområdet kan komme i
konflikt med viktige landskapsverdier. Vi ser det som viktig at konsekvenser for verneverdier
og landskapsverdier i Syltefjorden utredes.
Fylkesmannen ser det som viktig av tiltaket visualiseres fra representative områder. Dette er
nødvendig for å forstå den visuelle konsekvensen av tiltaket.
Strandsonen
Som det fremgår av § 1-8 i plan- og bygningsloven skal det i 100-metersbeltet langs sjøen
"tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser".
I Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR for
strandsonen) åpnes det for at strandsonen i sone 3, som bl.a. omfatter de tre nordligste
fylkene, i større grad kan tas i bruk til ulike formål. Det er imidlertid en forutsetning at dette
skjer planmessig og at arealbruken vurderes konkret ut fra de interesser som gjør seg
gjeldende i ulike deler av strandsonen.
Om bygging i strandsonen bør tillates må ses i forhold til de samfunnsmessige interessene
som er knyttet til aktuelle utbyggingsformål, og om det er mulighet for lokalisering andre
steder.
Konsekvensene av planarbeidet for strandsoneverdiene må utredes dersom det skal gjøres
inngrep i her.
For å fravike byggeforbudet i 100-metersbeltet må kommunen sette byggegrense mot sjø, jf.
plan- og bygningslovens § 1-8 tredje ledd. Ved fastsetting av byggegrense nærmere sjø enn
100 meter må strandsonens betydning for landskap, naturmiljø og friluftsliv være vurdert og
dokumentert.
Naturmangfold
Stauran fuglefjell ligger i Makkaurhalvøya naturreservat, 2,5 km nord for planområdet. Dette
er et viktig hekkeområde for sjøfugl som krykkje, lomvi, polarlomvi, alke, toppskarv, lunde og
havsule. Fuglefjellet er en viktig del av verneformålet til Makkaurhalvøya naturreservat. Det
er i tillegg flere registringer av laksand, ærfugl, havelle, krykkje og oter langs kyststrekningen
fra Nordfjord til Ytre Syltefjord.
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Syltefjordelva har sitt utløp innerst i Syltefjorden. Elva har bestand av laks. Bestanden har
tilstandsvurdering «Moderat», da den er genetisk påvirket av oppdrettslaks. Gytebestandsmåloppnåelsen er svært god.
Det må utredes hvilke konsekvenser etablering av oppdrett vil kunne ha for naturmangfold
innenfor planområdet og influensområdet.
ANDRE MERKNADER TIL PLANFORSLAGET
Vannforvaltning
Klassifisering av miljøtilstanden i vannforekomsten Syltefjorden viser god kjemisk tilstand og
svært god økologisk tilstand. Det vedtatte miljømålet i regional vannforvaltningsplan (20162021) er god kjemisk- og økologisk tilstand. Det må vurderes i hvilken grad
reguleringsplanen vil åpne for tiltak som kan påvirke måloppnåelsen.
Forurensning
Oppstart og drift av akvakultur krever tillatelse fra flere sektormyndigheter, blant annet
Mattilsynet, Kystverket, Fylkesmannen og kommunen. Fylkeskommunen koordinerer
sektortillatelsene og avgjør søknaden etter akvakulturloven. Fylkeskommunen kan ikke gi
tillatelse hvis en av sektormyndighetene avslår søknaden. Fylkesmannen gir i dag tillatelse til
den delen av oppdrettsvirksomheten som medfører forurensning eller fare for forurensning.
Støy
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 heter det blant annet om støy i
stille områder under punkt 2.3:
«Kommunen bør unngå å lokalisere nye støykilder slik at verdifulle rekreasjonsområder og
stille områder forsvinner eller reduseres i omfang. Fravær av støy er en forutsetning for at
frilufts- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full verdi. Hvilke lydnivåer som
oppleves som sjenerende, avhenger av hvilken type område man befinner seg i, og hvilken
bruk av området som er ønskelig. …
I større upåvirkede naturområder, som for eksempel nasjonalparker, naturområder i fjellet og
kjerneområder i bymarker er all hørbar fremmed lyd i prinsippet uønsket».

Virkningene av å etablere et akvakulturanlegg innenfor planområdet må beskrives i
planbeskrivelsen.
Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse
Fylkesmannen legger vekt på at samfunnssikkerhetsperspektivet blir ivaretatt i plansaker.
For ikke å bygge inn en større sårbarhet i lokalsamfunnet er en systematisk risiko- og
sårbarhetsanalyse viktig i alle utbyggingsplaner.
Vi minner om plan- og bygningslovens § 4-3 om samfunnssikkerhet og risiko- og
sårbarhetsanalyse. Her heter det:
«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og
12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen,
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.»

Det er viktig at risiko- og sårbarhetsanalysen tar høyde for framtidige klimaendringer som
sannsynligvis vil gi havnivåstigning, flere stormer, mer nedbør, økt fare for flom og skred.
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for
håndtering av risiko og sårbarhet i planleggingen; «Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging (2017)». Veilederen ligger på hjemmesiden til Fylkesmannen, og på DSB
sine nettsider.

Med hilsen

Iris Hallen
seksjonsleder

Harriet Reiestad
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
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Uttalelse fra Kystverket - Varsel om oppstart av planarbeid med
konsekvensutredning - Båtsfjord kommune - Finnmark fylke
Viser til Deres henvendelse datert 30.10.2018 vedrørende overnevnte.
Det varsles om oppstart av områderegulering av akvakulturlokalitet i Båtsfjord kommune.
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av oppdrettsanlegg for fisk i sjø i
Syltefjorden. Tiltakshaver og forslagstiller er SalMar Farming AS med Norconsult AS som
plankonsulent.
Planområdet er så langt som våre opplysninger nå tilsier ikke i berøring med Statens
forvaltningsareal i kommunalt sjøområde. Dette betyr at eventuelle tiltak innenfor
planområdet som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, må få slik tillatelse fra
kommunen. Et unntak fra denne bestemmelsen er tiltaksforskriften. Tiltak som nevnes i
denne forskrift skal alltid behandles av Kystverket.

Kystverkets virksomhet
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensing. Sentrale mål er å bidra til effektiv sjøtrafikk, sikre trygg ferdsel og å hindre
miljøskade som følge av akutt forurensing.
Kystverket har det faglige ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann og
havner, og forvalter havne- og farvannsloven med forskrifter, losloven med forskrifter mv.
Kystverket legger til rette for de som bruker sjøen eller ferdes langs kysten. Dette gjøres
ved utbygging, vedlikehold og drift av infrastruktur (fiskerihavner, farleder,
navigasjonsinstallasjoner mv.) og tilbyr tjenester som los- og sjøtrafikktjenester.
Kystverket deltar i nasjonal, regional og lokal samfunnsplanlegging som fagkyndig
sektormyndighet.
Kystverkets interesser
Kystverket har ansvaret for farleier på sjø og innretninger (herunder infrastruktur i form av
kaier, navigasjonsinstallasjoner, areal, landverts tilknytning osv.) knyttet opp til disse.

Region Kystverket Troms og Finnmark
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Kystverket Troms og Finnmark ser det som viktig at alle tidligere vedtatte
planer/plandokumenter blir samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende.
Kystverket anbefaler at man i planleggingsfasen benytter Kystverkets karttjeneste Kystinfo
på www.kystverket.no. Her finner man sjøkart og andre sjørelaterte opplysninger.
Merknad fra Kystverket
Planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene
alene. Dette vil gjøre planen mer informativ og hensiktsmessig for brukere og eventuelle
utbyggere.
Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egen tillatelse etter
havne- og farvannslovens bestemmelser i tillegg til tillatelser etter plan- og bygningsloven.
Det bør blant annet opplyses om at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen må i
tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven
av 17. april 2009 nr. 19.
Planlegges det tiltak som påvirker eventuelle ledninger eller kabler i sjøen, må dette
avklares med eierne av disse. Dette av privatrettslige hensyn.
Akvakultur
Kystverket i samråd med Fiskeridirektoratet er spesielt oppmerksom på arealdisponeringen
til akvakultur. Med dette menes det at det ikke tillates at noen deler av anlegget skal
komme utenfor områdene som er avsatt til akvakultur. Dette betyr at anleggenes
fortøyninger ikke skal komme utenfor disse områdene. Videre settes det fra Kystverket i
alle tillatelser vilkår om at anleggenes opphalertau skal trekkes inn til anleggets
rammefortøyninger. Dette betyr at opphalerblåser ikke tillates. Vilkåret settes på grunnlag
av ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn, samt for å redusere det areal som anleggene
beslaglegger. Kystverket minner videre om at ingen anlegg i utgangspunktet ikke skal
komme i konflikt med hvitlyktesektor, samt at plasseringen skal være i god avstand fra
ankringsområder, farled, nødhavner og områder med kabler/rør i sjø. Kystverket gjør videre
oppmerksom på at søknad om akvakulturanlegg alltid skal behandles av Kystverket, jf.
tiltaksforskriften.
Kystverket Troms og Finnmark har ikke merknader tilknyttet arealdisponeringen på dette
tidspunktet av planprosessen.

Med hilsen
Jannicke Røren
Jan Morten Hansen
regiondirektør

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan med
konsekvensutredning for nytt akvakulturanlegg i Syltefjord - Båtsfjord
kommune
Vi viser til varsel om oppstart datert 07.11.2018.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon og skred
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred.
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.
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NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Knut Ivar Aune Hoseth
regionsjef

Anita Andreassen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Til Norconsult
Det vises til deres ref. 5185865 31.10.2018
Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Persfjorden – Syltefjorden
landskapsvernområde øst for aktuell lokalitet.
Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre er høringsinstans til saken som en randsonesak til
verneområdet Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde.
Det vises til naturmangfoldloven § 49.
§ 49.(utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn i et verneområde)
Kan virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, innvirke på verneverdiene i et
verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om
tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår. For annen virksomhet gjelder aktsomhetsplikten
etter § 6
For at Nasjonalparkstyret skal kunne vurdere tiltakets eventuelle påvirkning på
naturmangfoldet i Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde,
anbefales at en KU vurderer;
•

laks, sjøørret og sjørøye – Syltefjorden - Elvene som munner ut i Syltefjorden har lokale
bestander av disse artene. Påvirkning ved rømt laks fra lokale anlegg på nærliggende vassdrag
og fisk bør vurderes. Mulig påvirkning og avdempende tiltak for å unngå påvirkning på lokale
bestander av laks, men særlig sjørøye og sjøørret som sommerstid beiter i Syltefjorden.

•

Krykkje og Havørn - Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde har forekomst av
hekkende krykkjer som søker sin næring (fisk og krepsdyr) i sjøoverflaten i bl.a. Syltefjorden.
Havørn lever også på lokale fiskebestander. Behov for bruk av avlusningsmilder og vurdering
av mulig påvirkning på lokalt miljø og lokale skalldyr (reker, rauåte, kongekrabbe etc.).
Avdempende tiltak for å unngå evt. avlusnings indirekte påvirkning på lokale skalldyr og
næringstilgang i hekketiden for sjøfugler i området.

•

Vurdering om støynivå på anlegget og om dette vil påvirke nærliggende verneområder.
Vurdering av avdempende tiltak.

•

Lyssetting på oppdrettsanlegget og påvirking på omkringliggende landskap og verneområder.
Vurdering av avdempende tiltak.

Adresse til styret for en høring er:

Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre

Fylkesmannen i Finnmark
Statens hus
9800 Vadsø
fmfipostmottak@fylkesmannen.no

Med vennlig hilsen
Geir Østereng
Nasjonalparkforvalter
Tlf. 78 95 03 89/ mobil 41470437
www.nasjonalparkstyre.no/Varangerhalvoya
Varangerhalvøya nasjonalpark / Várnjárgga álbmotmeahcci
Syltefjorddalen naturreservat / Oarddu luondumeahcci
Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde / Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci
Ytre syltevik naturreservat
Sandfjordneset Naturreservat

Vår dato/Min beaivi

Vår ref./Min čuj.

13.11.2018

18/1898 –2

Deres dato/Din beaivi Deres ref./Din čuj.

30.10.2018

Norconsult
Vestfjordgaten 4
1338 SANDVIKA

INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART - AKVAKULTURANLEGG SYLTEFJORDEN
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til ditt brev av 30.10.2018.
FeFo gjør oppmerksom på at eventuelle landfester på Finnmarkseiendommen gnr 14 bnr 1
eller sjøgrunn som følge av anlegget må avklares med FeFo som grunneier før tiltaket
etableres.
Det er registrert en sjølakseplass i nærheten til planområdet, id 2028000115, forholdet til
denne rettigheten må avklares i planarbeidet.
Utover dette har ikke FeFo flere innspill til oppstartvarsel.

Med hilsen/Dearvvuođaiguin
Sverre Pavel

Jens Eide Hatteland

leder grunn og rettigheter

grunnforvalter
Tel: 46640102

Dette dokumentet er elektronisk signert

Hovedkontor
Postadresse

Lakselv
FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ

Telefon/Telefovdna 78 95 50 00

post@fefo.no
www.fefo.no

NO 989 480 731 MVA

Norconsult AS
Vestfjordgaten 4
1338 Sandvika

E-post: christian.trender@norconsult.com
Att: Christian Trender

Vår ref.:

Deres ref.:

Dato:

2018.489

5185865

7.1.2019

Uttalelse – Varsel om oppstart av planarbeid med konsekvensutredning i Båtsfjord kommune –
Finnmark fylke
Fiskarlaget Nord viser til oversendt varsel av 30. november 2018 om oppstart av områderegulering
med konsekvensutredning for etablering av nytt akvakulturanlegg i Syltefjorden i Båtsfjord
kommune. Tiltakshaver er SalMar Farming AS.
Planen omfatter et areal på ca. 5285 daa, med formål å etablere oppdrettsanlegg i Syltefjorden.
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF, område for vern av sjø og vassdrag og ellers
uregulert. Planavgrensningen fremstår noe uklar, og det fremkommer at området avgrenses
ytterligere gjennom planprosessen. Anlegget skal dimensjoneres for oppdrett av 3600 tonn laks og
skal oppta et areal på ca. 800x200 meter i vannoverflaten. Under vannoverflaten avsettes
tilstrekkelig areal til forankring.
Innspill fra Fiskarlaget Nord
Fiskarlaget Nord er ikke kjent med at Båtsfjord kommune er i gang med rullering av kommunens
kystsoneplan. Primært skulle vi ønske at Båtsfjord kommune hadde revidert kystsoneplanen, i stedet
for at det må søkes om områderegulering for å tilrettelegge for akvakultur. Da planen er helt fra 2002
er det kartlagt og registrert mye ny kunnskap i området som burde vært implementert i
kystsoneplanen. Ved å rullere kystsoneplanen gjøres en bedre avveining av ulike arealinteresser, og
det vil være enklere å se arealer, næringsutvikling og verneverdier i sammenheng, samtidig som en
kan unngå fragmenterte og dårlig forankrede løsninger.
Vi har vært i kontakt med Båtsfjord Fiskarlag i forbindelse med søknaden. Det har ikke fremkommet
særskilte innvendinger mot planarbeidet, men vi ønsker å påpeke at vi er fornøyd med at det skal
gjøres en konsekvensutredning i forbindelse med arbeidet. Vi forventer at både bruks- og
ressursområder for fiskeriinteressene inkluderes i utredningen. Vi understreker at ettersom
kommunedelplanen for kystsonen er fra 2002 og registreringene «Kystnære fiskeridata» hos
Fiskeridirektoratet er fra 2006, kan bruken i området være forandret og kunnskapsgrunnlaget bør
derfor oppdateres og avveies i forbindelse med dette planarbeidet. Dette vises blant annet gjennom
Havforskningsinstituttet (HI) sin nylig gjennomførte kartlegging av gytefelt for torsk langs
norskekysten som nå må ivaretas.
Vi ønsker å vise til at det i Syltefjorden i Fiskeridirektoratets kartdatabase, er registrert fiskefelt for
både aktive og passive redskaper etter flere fiskeslag og gjennom store deler av året. Basert på
oversiktsbildene i oppstartsmeldingen, er det noe utfordrende å si om foreslåtte område for
akvakultur vil overlappe med fiskefeltene. Det vil være hensiktsmessig å ha dialog med både lokale
og eventuelt tilreisende fiskere som benytter disse områdene. Videre har Fiskeridirektoratet og HI
kartlagt et større gytefelt for torsk i Syltefjorden. Gytefeltet strekker seg over store deler av fjorden
og er av HI kategorisert som lokalt viktig. Vi ønsker å minne om at kommunen har et særlig ansvar for

å ivareta lokalt viktige gyte-, oppvekst- og fiskeområder. Dette er områder som Fiskeridirektoratet
ikke har anledning til å fremme innsigelse for å ivareta. Vi forutsetter at det gjøres en grundig
vurdering i forhold til miljøbelastning og fotavtrykk omsøkte biomasse potensielt vil ha på lokaliteten
og området rundt.
Vi imøteser videre dialog i planarbeidet, og har foreløpig ingen ytterligere merknader.

Med hilsen
Fiskarlaget Nord

Jon-Erik Henriksen
daglig leder
Eli-Kristine Lund
rådgiver

Kopi
Båtsfjord kommune v/teknisk etat

