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WILSGÅRD FISKEOPPDRETT AS - SØKNAD OM UTVIDELSE AV
SLAKTEMERDTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS OG ØRRET PÅ
LOKALITET 22495 VÆRNES I TORSKEN KOMMUNE - TIL BEHANDLING
Det vises til vedlagte søknad fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS, datert 23.10.18, om utvidelse av
akvakulturtillatelse til slaktemerd for laks og ørret på lokalitet 22495 Værnes i Torsken
kommune. Det søkes om økning av MTB med 680 tonn fra dagens 720 tonn til 1400 tonn.
Det søkes videre om endret arealbruk på lokaliteten ved at anleggsinstallasjonen utvides med
to nye merder.
Omsøkte endring medførte at det måtte gis dispensasjon fra arealplanen i Torsken kommune.
Formannskapet i Torsken kommune ga dispensasjon 30.08.18 i utvalgssak 59/18.
Slaktemerdtillatelser er spesialtillatelser som må godkjennes av Fiskeridirektoratet.
Fiskeridirektoratets tildelingsseksjon har i vedtak datert 20.02.19 gitt tilsagn til utvidelse av
MTB til 1400 tonn.
Troms fylkeskommune er delegert myndighet til å klarere lokaliteten i henhold til søknad og
tilsagn.
Behandling
Det vises videre til forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret
(laksetildelingsforskriften) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004. Forskrifens §
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.
Søknaden oversendes med dette til Torsken kommune for offentlig ettersyn og behandling.
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.
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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.”
Informasjon om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader finner du
her.
Dersom det er spørsmål, vennligst kontakt saksbehandler.

Med vennlig hilsen
Frode Mikalsen
spesialrådgiver
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Vedlegg:
- Søknad med vedlegg fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS, datert 23.10.2018
- Tilsagn fra Fiskeridirektoratet, datert 20.02.19.
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