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Oversendelse av søknad fra Grieg Seafood AS, for offentlig utlysning og 
kommunal behandling – Klarering av ny lokalitet Vedbotn, Nordkapp 
kommune. 
 
Finnmark fylkeskommune viser til søknad mottatt fra Grieg Seafood AS, org.nr. 980 361 306, 
datert 16.12.16 om klarering av lokalitet Vedbotn i Nordkapp kommune. 
 
Søknaden ble ansett som komplett 20.12.16, og Finnmark fylkeskommune videresender nå 
søknaden for offentlig utlysning og kommunal behandling.  
 
Søknaden gjelder klarering av ny lokalitet i nordkapp kommune for akvakultur i flytende anlegg 
for laks, ørret og regnbueørret. Grieg Seafood AS begrunner sin søknad med at de har behov 
for en ny lokalitet for å etablerere en bedre og mer rasjonell drift. De jobber med overgang til 
generasjonsdrift og generasjonsskiller over større områder, og peker på at de per i dag ikke nok 
lokaliteter til å sikre seg full utnyttelse av deres konsesjoner med nytt driftsopplegg. 
 

Lokalitetsnavn Kommune MTB 

Vedbotn Nordkapp 5670 tonn 

 
Søknaden gjelder for ytterpunktene gitt under, og som har følgende koordinatfestede posisjoner 
i grader og desimalminutter. Kartdatum Euref89/WGS84: 
 
Anleggets posisjon: 

Lokalitet Midtpunkt 1  2  3  4  

Vedbotn N 70º 45.084 
Ø 25º 38.219 

N 70º 45.074 
Ø 25º 37.669 

N 70º 45.223 
Ø 25º 38.579 

N 70º 45.104 
Ø 25º 38.767 

N 70º 44.945 
Ø 25º 37.860 

 
Flåtens posisjon: 

Lokalitet 5  6 7 8 

Vedbotn N 70º 44.959 
Ø 25º 38.220 

N 70º 44.969 
Ø 25º 38.255 

N 70º 44.963 
Ø 25º 38.272 

N 70º 44.952 
Ø 25º 38.237 

 
Tillatelsesnumre som skal knyttes til lokaliteten: 
F-NK-0019, F-NK-0020, F-NK-0022, F-NK- 0023, F-NK-0024, F-KD-0001 
  



 
 

Vurdere behovet for innhenting av supplerende opplysninger i henhold til forskrift om 
konsekvensutredninger 
I henhold til forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover (FOR 2014-12-19-1758) 
skal det vurderes om det er forhold rundt den spesifikke lokaliteten som ikke blir tilfredsstillende 
gjort rede for i søknaden og som derfor bør belyses før søknaden behandles, jf. kriteriene i § 3 i 
forskriften. 
 
Søknaden er vurdert opp mot kriteriene i forskriftens § 3. Vi finner ikke at tiltaket får vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn, jf. Vedlegg III i forskriften. Dersom berørte parter mener tiltaket 
kan få vesentlige virkninger, og det ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for disse, må dette 
meldes til fylkeskommunen innen 4 uker etter at utlysningen har funnet sted. Det må 
konkretiseres hvilke forhold som bør belyses nærmere, og vi minner om at det er 
fagmyndighetene for de respektive kriteriene i vedlegg III som skal vurdere om de mener tiltaket 
kan få vesentlige virkninger innenfor sitt område og eventuelt melde dette inn til 
fylkeskommunen.  
 
Søknaden sendes nå til Nordkapp kommunen for offentlig utlysning og kommunal 
behandling  
Kommunen gjør en rask vurdering av om søknaden er i tråd med arealplanen og skal deretter i 
samarbeid med søker utlyse søknaden og legge den ut til offentlig innsyn i en måned fra 
kunngjøringsdato. 
 
Kommunen skal gi en skriftlig tilbakemelding på om søknaden kan godkjennes på bakgrunn av 
allerede vedtatt kommunalplan og har anledning til å gi en uttalelse til saken. Ved denne 
oversendelsen skal eventuelle innkomne innspill fra den kommunale høringen vedlegges. 
 
Kommunen gis en frist for tilbakemelding til Finnmark fylkeskommune på 12 uker etter 
mottak av søknaden, jf. Forskrift om samordning og tidsfrister i behandling av 
akvakultursøknader.  
 
Søker må, i samarbeid med kommunen, foreta utlysning i norsk.lysningsblad.no og de 2 mest 
leste aviser i omsøkte område. Kunngjøring på norsk.lysningsblad.no sendes på e-post til 
lysningsbladet@norge.no. Utlysningsteksten må være fullstendig og godt synlig. 
 
Finnmark fylkeskommune skal ha tilsendt kopi av kunngjøringene i avisene samt utskrift 
av utlysningen i Lysningsbladet. Dette for å stadfeste at kunngjøringen er gjort.  
 
Søknaden sendes også til Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet region 
Finnmark. Etter at kommunal- og sektorbehandling foreligger sluttbehandler fylkeskommunen og 
fatter enkeltvedtak. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Nora Dahl 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
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Vedlegg: 
1. Søknadsskjema 
2. Følgeskriv 
3. Strømrapport 
4. MOM-B 
5. MOM-C 
6. Rapport: naturmangfold 
7. Arealplankart 
8. Sjøkart 
9. Oversiktskart over anlegg med koordinater 
10. Oversiktskart over flåte med koordinater 
11. Utsnitt av fortøyning 
12. Beredskapsplan: rømming 
13. Beredskapsplan: sykdom og massedød 
14. Beredskapsplan: oppslag 
15. Vurdering av konsekvensutredning 

 
 
  
 
Kopi til: 
Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok 
Tromsø museum - Universitetsmuseet, Postboks 6050 Langnes, 9037 TROMSØ 
Plan- og kulturavdelinga, Postboks 701, 9815 VADSØ 
 


