
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset
Dato: 28.05.2009
Tidspunkt: 11:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70 710.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.
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 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 19/09 Fremtidig skolestruktur Nordreisa kommune 2009/4392

PS 20/09 Ny behandling - Søknad om tillatelse til 
akuakultur av torsk på ny lokalitet - Seljeholmen 
Bakkeby

2009/973

PS 21/09 Torskeoppdrett Bakkeby og Storvik - Søker 
Arnøy Laks AS

2009/2862

PS 22/09 Søknad om uteservering - Arika`s Biljard & 
Pizzeria AS

2009/77

PS 23/09 Søknad om godkjenning av ny styrer og 
stedfortreder - Norlandia Storslett Hotell

2009/4814
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/4392 -1

Arkiv: B12

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 03.04.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
13/09 Nordreisa Levekårsutvalg 07.05.2009
19/09 Nordreisa kommunestyre 28.05.2009

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 07.05.2009 

Behandling:

Per Sverre Moen NOFRP foreslår følgende: 
Saken utsettes til byggetrinn 3 er klare, og at konsekvensene for de berørte skolene utredes.
Forslaget falt med 6 mot 1 stemme

Det ble stemt punktvis over Rådmannens innstilling.

• Skolene Sørkjosen, Rotsundelv og Oksfjord skal være skole for 1.-4. årstrinn
Forslaget falt med 5 mot 2 stemmer

• Rotsundelv og Oksfjord skole skal være skole for 5.-7. årstrinn, så lenge elevgrunnlaget 
finnes.
Forslaget falt med 5 mot 2 stemmer

• 5-7. årstrinn fra Sørkjosen skole flyttes til Storslett skole når byggetrinn 3 ved Storslett skole 
er ferdig 2011.
Forslaget falt med 5 mot 2 stemmer

• 8.-10. årstrinn fra Rotsundelv og Oksfjord skole flyttes til Storslett skole når byggetrinn 3 
ved Storslett skole er ferdig i 2011.
Forslaget falt med 5 mot 2 stemmer

• Sørkjosen barnehage flyttes ikke til Sørkjosen skole.
Forslaget vedtatt med 5 mot 2 stemmer

• Byggetrinn 3 ved Storslett skole skal ivareta areal til elever fra 5-7 årstrinn fra Sørkjosen 
skole samt 8.-10. årstrinn fra Rotsundelv og Oksfjord skole.
Forslaget falt med 5 mot 2 stemmer

• Barnehagestrukturen fastsettes i strategisk barnehageplan og kommuneplanens strategidel 
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Enstemmig vedtatt

• Inkludering i skolen skal beskrives i kommuneplanens strategidel.
Gerd Kristiansen NOKRF foreslo følgende tillegg:
”Med utgangspunkt i tidligere vedtatte håndbok i inkludering” 
(Plan for funksjonshemming og mestring vedtatt 2004)
Enstemmig vedtatt

Nytt kulepunkt, forslag fra Bjørn Garden NOFRP:
§ I 2011 skal 25% av de økonomiske besparelsene sette inn i undervisningsforbedrendetiltak. I 

løpet av de 4 påfølgende år skal 100 % av besparelsen settes inn i 
undervisningsforbedrendetiltak.
Enstemmig vedtatt

Vedtak:

• Sørkjosen barnehage flyttes ikke til Sørkjosen skole.

• Barnehagestrukturen fastsettes i strategisk barnehageplan og kommuneplanens strategidel 

• Inkludering i skolen skal beskrives i kommuneplanens strategidel. Med utgangspunkt i 
tidligere vedtatte håndbok i inkludering.  
(Plan for funksjonshemming og mestring vedtatt 2004)

§ I 2011 skal 25% av de økonomiske besparelsene sette inn i undervisningsforbedrendetiltak. I 
løpet av de 4 påfølgende år skal 100 % av besparelsen settes inn i 
undervisningsforbedrendetiltak.

Fremtidig skolestruktur Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

• Skolene Sørkjosen, Rotsundelv og Oksfjord skal være skole for 1.-4. årstrinn
• Rotsundelv og Oksfjord skole skal være skole for 5.-7. årstrinn, så lenge elevgrunnlaget 

finnes.
• 5-7. årstrinn fra Sørkjosen skole flyttes til Storslett skole når byggetrinn 3 ved Storslett skole 

er ferdig 2011.
• 8.-10. årstrinn fra Rotsundelv og Oksfjord skole flyttes til Storslett skole når byggetrinn 3 

ved Storslett skole er ferdig i 2011.
• Sørkjosen barnehage flyttes ikke til Sørkjosen skole.
• Byggetrinn 3 ved Storslett skole skal ivareta areal til elever fra 5-7 årstrinn fra Sørkjosen 

skole samt 8.-10. årstrinn fra Rotsundelv og Oksfjord skole.
• Barnehagestrukturen fastsettes i strategisk barnehageplan og kommuneplanens strategidel 
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• Inkludering i skolen skal beskrives i kommuneplanens strategidel.

Saksopplysninger

Formannskapet ba 4. mars 09 administrasjonen å utrede følgende:
• Flytting av 8. – 10. årstrinn fra Oksfjord og Rotsund til Storslett
• Flytting av 5-7. årstrinn fra Sørkjosen til Storslett
• Flytting av Sørkjosen barnehage til Sørkjosen skole 

En utredning om å flytte årstrinn mellom skolene vil også påvirke skolestrukturen. Faktorer som 
må vurderes i forhold til skolestruktur er distriktspolitikk, læringsmiljø og økonomi. 

Skolene har en betydning for alle lokalsamfunn. Det er vanskelig å tallfeste denne betydningen, 
men for bygdene er det viktig at skolene opprettholdes.  

Elevtallet fordelt på fødselsår i de ulike skolene (pr 1. febr 09):
Elever 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl 10. kl

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Moan 24 31 23 37 32 40 29 18 34

Storslett 34 32 36 49 55 58

Sørkjosen 12 10 5 7 16 4 6 5 11 10 8 15

Sum sentrum 36 41 28 44 48 44

Oksfjord 2 3 2 2 5 3 4 2 6 3 1 3 6 5 9

Rotsundelv 6 4 5 4 6 6 7 4 11 6 6 10 3 4 4

Total sum 44 48 35 50 59 53 46 29 62 53 47 64 58 64 71

Kommunestyret vedtok desember 2007 å oppheve de tidligere skolekretsene, om elever eller 
årstrinn skal flyttes kan dermed gjøres enklere dersom kommunen ønsker det.

En annen viktig faktor vedrørende skolestruktur er læringsmiljøet, der et godt læringsmiljø er 
avhengig av et godt fysisk og psykososialt miljø. Tilbakemeldingene fra elevundersøkelsen viser 
at Nordreisa kommune ligger lavere på fysisk læringsmiljø enn gjennomsnittet i Troms fylke og 
landet. Dette skyldes først og fremst lave vedlikeholdsbudsjett over flere år, noe som dessverre 
gjelder både lokalt og nasjonalt. 
En av de viktigste faktorene på fysisk læringsmiljø er inneklima, herunder manglende 
oppgradering av ventilasjonsanlegg på skolene. Inneklimaet er dårligst på Sørkjosen og 
Rotsundelv skole. Moan og Oksfjord skole har relativt nye ventilasjonsanlegg, mens Storslett 
skole kun har ventilasjonsanlegg i de nye delene av skolen. 

Ut fra elev- og lærerundersøkelsene har skolene i Nordreisa et relativt godt psykososialt 
læringsmiljø (trivsel, elevdemokrati, mobbing). 

Læringsmiljøet er også avhengig av hvilket faglig miljø det er på skolene. Dersom en skole blir 
for liten kan det faglige miljøet bli sårbart, både i bredde og dybde. Samtidig kan en kobling 
mellom barnehage og småskole være berikende. Den faglige og sosiale utviklingen av elevene 
kan bli forskjellig avheng av hvilke utfordringer som finnes på skolene. Overgangene gjennom 
skoleløpet kan påvirkes i begge retninger med for store eller for små forhold.

Side 5



Ressursfordelingen mellom skole er følgende:
Elever Lærer 

bemanning
Elever pr 
lærer

Spes ped
ressurser

Budsjett 2009 Kr pr elev

Moan 114 8,80 12,95 5,39 8 045 000 70 570

Storslett 264 23,60 11,19 9,40 20 999 500 79 543

Sørkjosen 68 8,35 8,14 2,74 5 487 000 80 866

Oksfjord 45 8,14 5,53 2,50 4 809 000 106 866

Rotsundelv 63 8,61 7,32 2,03 5 398 000 85 682

57,50 9,63 22,06

Assistentressurser til spes ped og ressurser til drift av skolebyggene er ikke med i oversikten. Kolonnen budsjett 2009 er inkludert ressurser til 
spes ped. 

Oversikten viser at det er relative store forskjeller i lærertettheten på skolene i kommunen. Siden 
størsteparten av utgiftene på en skole går til lønn gir dette utslag i kostnadene pr elev på de ulike 
skolene.  

Resultater nasjonale prøver:
Engelsk 
5. årstrinn

Lesing  
5. årstrinn

Regning 
5. årstrinn

Engelsk 
8. årstrinn

Lesing 
8. årstrinn

Regning 
8. årstrinn

Storslett 2,0 2,0 1,9 2,7 3,1 2,8

Sørkjosen 2,3 2,0 1,9

Oksfjord 2,0 1,3 1,3 2,7 3,1 2,6

Rotsundelv 1,8 3,4 3,2 2,7

Resultatene på nasjonale prøver er inndelt i mestringsnivå, der det er 3 nivå (1-3) for 5. årstrinn hvor 1 viser dårligst resultat og 3 viser best 
resultat og for 8. årstrinn er det 5 nivå (1-5), hvor 1 viser dårligst resultat og 5 viser best resultat. 

I forhold til å flytte årstrinn mellom skolene må også transport vurderes. Opplæringsloven har 
definert skyssgrense mens Troms fylkeskommune har utarbeidet ytterligere retningslinjer for 
skoleskyss. Skyssgrensa er 4 km for elever i 2.-10. årstrinn. For elever i Rotsund og Oksfjord vil
skyssgrenseproblematikk ikke være en aktuell problemstilling ved eventuell flytting. For elever i 
Sørkjosen vil dette derimot være aktuelt. Det er ca 4 km fra Storslett skole til innkjøringen til 
flyplassen / Høeghvollen. Et annet forhold som må tas i betraktning er gangavstand til 
oppsamlingsplass. Som akseptabel gangavstand fram til oppsamlingsplass regnes:
• For elever i 1. klasse 1,0 kilometer
• For elever i 2. – 7. klasse 1,5 kilometer
• For elever i 8. – 10. klasse 2,0 kilometer
Det er under 1,5 km fra innkjøringen ved flyplassen / Høeghvollen til Sandbakken. 

For de elevene som vil få reisevei fra distriktene til Storslett må akseptabel reisevei vurderes. 
Troms fylkeskommune har definert akseptabel reisetid èn vei for elever i grunnskolen: 
• For elever i 1. – 4. klasse 45 minutter
• For elever i 5. – 7. klasse 60 minutter
• For elever i 8. – 10. klasse 75 minutter

Selv om Troms fylkeskommune har ansvaret for skoleskyssen betaler Nordreisa kommune en 
andel pr elev pr reisestrekning der prisen er avhengig av reiseavstand. Skoleåret har 190 dager. I 
utregningen er det beregnet avstanden fra Storslett til de andre skolene. 
Kostnader pr elev fra Sørkjosen til Storslett pr år 
• 2 x 13 kr (Sone 2, 3-6 km) x 190 = kr 4 940,-

Side 6



• Det er ca 27 elever i snitt fordelt på 3 klassetrinn de nærmeste 12 årene  
• Totalsum i snitt pr år kr 133 380,-
Kostnader pr elev fra Rotsundelv til Storslett pr år 
• 2 x 23 kr (Sone 6, 18-21 km) x 190 = kr 8740,-
• Det er ca 17 elever i snitt fordelt på 3 klassetrinn de nærmeste 15 årene  
• Totalsum i snitt pr år kr 148 580,-
Kostnader pr elev fra Oksfjord til Storslett pr år 
• 2 x 28 kr (Sone 8, 24-27 km) x 190 = kr 10 640,-
• Det er ca 11 elever i snitt fordelt på 3 klassetrinn de nærmeste 15 årene  
• Totalsum pr år kr 117 040,-

Klassedelingstallene ble tatt ut av opplæringsloven i 2003. Nå kan elevene deles inn etter behov, 
men gruppene ikke må være større enn det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. 
Nordreisa kommune har fortsatt en praksis med de gamle klassedelingstallene da noe annet ikke 
er vedtatt. De økonomiske beregningene i forhold til lærerårsverk har tatt utgangspunkt i dette 
skoleårets klassedeling. Antall årsverk som kan fordeles, flyttes eller reduseres er: 
• 5-7 årstrinn fra Sørkjosen til Storslett – 3 lærerårsverk
• 8-10 årstrinn fra Rotsundelv til Storslett – 2 lærerårsverk
• 8-10 årstrinn fra Oksfjord til Storslett – 2 lærerårsverk
Bruk av disse ressursene bør vurderes nøye, og det bør ikke være automatikk i nedtrekk av 
stillinger.

Kostnadene til ett lærerårsverk i Nordreisa kommune er i snitt ca kr 480 000 inkl pensjon. I 
tillegg kommer kontaktlærertillegg på kr 10 000 pr klasse. Kostnader til administrativ ressurser, 
som regnes ut i fra antall elever, vil stort sett kun bli omfordelt. Totale økonomiske ressurser 
som frigjøres utgjør totalt 3,5 mill kr.

For å kunne flytte 5.- 7. årstrinn fra Sørkjosen og 8.-10. årstrinn fra Rotsundelv og Oksfjord til 
Storslett skole er dette avhengig av fysisk plass til flere elever på Storslett skole. Byggetrinn 2 
på Storslett skole er planlagt og bygget i forhold til dagens antall elever på Storslett skole. 
Mellomtrinnet 5.-7. årstrinn er plassert i 3 baser der nybyggingen ikke har tatt høyde for flere 
elever enn det som er der i dag. 
For å få plass til ytterligere elever fra Sørkjosen skole må de to nyeste basene bygges om. Det er 
mulig å få dette til, men det forutsettes at 4 andre grupperom gjøres tilgjengelig. I en tid der 
både administrasjonsfløy og ungdomsskoledelen snart er under ombygging er det svært 
problematisk, da de frigitte arealene som mellomtrinnene brukte må brukes til andre ting under 
ombyggingen. 
Allerede før skoleåret 2009/2010 bør det skje en mindre ombygging (deling av en base) eller ta i 
bruk et planlagt treningsrom for å kunne gi mest mulig optimalt læringsmiljø for klassene på 
mellomtrinnet.  

Byggetrinn 3 er under planlegging og vil omfatte administrasjonsfløy og ungdomsskoletrinnene. 
Det fysiske læringsmiljøet i klasserommene til ungdomsskoletrinnene er langt fra optimalt med 
relativt små klasserom og dårlig inneklima. Flytting av 8.-10. årstrinn fra Oksfjord og 
Rotsundelv til Storslett skole er problematisk da arealet på ungdomstrinnene i dag er små 
samtidig som det i nærmeste framtid vil foregå en ombygging/renovering der. 
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Flytting av Sørkjosen barnehage til Sørkjosen skole er i dette tilfellet et spørsmål om areal og 
bedre ressursutnyttelse. En barnehage må være plassert på bakkeplan og setter derfor 
begrensninger i forhold til hvilke deler av skolen som kan nyttes til barnehage. På Sørkjosen 
skole er det ”Nordfløya” som er egnet til barnehage. Arealet av ”Nordfløya” er på 250 m2. 

Sørkjosen barnehage har 2 avdelinger. Arealbehovet til en 2 avdelingers barnehage er minimum 
330 m2 ut i fra nasjonale normer. Teoretisk sett er det mulig å ha fellesbruk av kjøkken, lager, 
personalrom, arbeidsrom og kontor. På Sørkjosen skole er skolekjøkkenet i andre etasje i 
gammelfløya og er dermed svært lite egnet til barnehagen. En del lagerrom kan sambrukes, men 
barnehagen bør ha en del utstyr i umiddelbar nærhet på grunn av tilgjengelighet. Personalrom, 
arbeidsrom og kontor til en barnehage må ligge i barnehagens areal på grunn av tilgjengelighet, 
oversikt og kontroll. Disse fasilitetene er i dag plassert i en annen etasje og i motsatt ende av 
skolen.

Sørkjosen barnehage har i dag et godt uteområde med vognskur og skur til uteleker. Disse 
fasilitetene er ikke ved Sørkjosen skole og vil kreve flytting/nyetablering. 

Det er mulig å få inn en avdelingsbarnehage i det arealet som eventuelt frigjøres ved å flytte 5.-
7. årstrinn til Storslett skole. En konsekvens av det er at dagens bygningsmasse til Sørkjosen 
barnehage ikke frigis samt at antall barnehageplasser reduseres som følge flyttingen. 

Ved en eventuell flytting av barnehagen til Sørkjosen skole er det mulig å spare ca 80 000 på 
reduksjon av den totale administrative ressursen. For å få plass til en komplett 2 avdelings 
barnehage i ”Nordfløya” er det nødvendig med et nybygg på ca 75m2. Kostnadene til 
ombygging er ca kr 14 000 pr m2, mens kostnader til nybygg er beregnet til kr 25 000 pr m2. De 
totale kostnadene blir dermed ca 1,8 mill kr for nybygget og 3,5 mill kr for ombyggingen av 
eksisterende areal. Ombygging av eksisterende areal kan nok gjøres rimeligere, men dersom 
man velger en slik løsning bør den være langsiktig og være permanent. 

Planleggingen av byggetrinn 3 på Storslett skole er startet opp. Dersom planleggingen skjer i 
forhold til tidsplan kan ombyggingen starte ved årsskiftet 2009/2010. Byggetiden er beregnet til 
ca 1,5 år, dvs at byggingen er ferdig sommeren 2011. Før byggetrinn 3 er ferdig planlagt bør 
Nordreisa kommune ta standpunkt til hvordan integrering/inkludering skal skje i skolene, da 
dette vil ha bygningstekniske og økonomiske konsekvenser.

Eventuelle reduksjoner i driftkostnadene er vanskelig å beregne eksakt. I Rotsundelv brukes 
midtfløya til gjennomgang mellom klasserom og administrasjonsfløy, musikkrom, 
skolekjøkken, kunst og håndverk og elevtoaletter. I Oksfjord kan bruken av grendehuset 
reduseres, men gymsalen og skolekjøkkenet vil det fortsatt være behov for å bruke. Nordreisa 
kommune har en leiekontrakt med Oksfjord grendehus som tidligst kan avsluttes når lånet i 
Sparebanken Nord-Norge avsluttes etter gjeldende nedbetalingsplan, som er i 2017. Nordreisa 
kommune kan kreve reforhandling av leieavtalen med bakgrunn i driftsregnskapet for første år.  

Vurdering

Det en relativ stor forskjell mellom skolene vedrørende lærertetthet og kostnader pr elev. 
Samtidig er det ingen klare sammenhenger mellom lærertetthet og resultatene ved de ulike 
skolene. 
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Nordreisa kommune bør opprettholde alle skolene i 1.-4. årstrinn på grunn av nærhet til skolen 
og den trygghet med å ha skolen i sitt nærmiljø. 

I Rotsund og Oksfjord er det relativt få elever, men for å opprettholde et godt læringsmiljø og et 
godt faglig miljø bør 5.-7. årstrinn opprettholdes dersom elevtallet er stort nok. I Sørkjosen er 
det flere elever pr klassetrinn og et faglig lærermiljø kan opprettholdes med færre årstrinn. 

Økonomisk sett vil det være en stor gevinst å samle flere elever ved Storslett skole.  

I forhold til retningslinjene fra Troms fylkeskommune kan elevene i 5. 7. trinn fra Sørkjosen ta 
buss fra Sørkjosen til Storslett dersom de bruker oppsamlingsplass innkjøringen ved flyplassen / 
Høeghvollen. Reisetiden vil ikke være til hinder for å flytte elevene i 8.-10. årstrinn fra 
Rotsundelv og Oksfjord til Storslett skole.

Selv om byggetrinn 2 på Storslett skole akkurat er ferdig, er det ikke mulig å flytte 5-7. årstrinn 
fra Sørkjosen til Storslett skole på før en ombygging har funnet sted. Denne ombyggingen kan 
sees i sammenheng med byggetrinn 3. Flytting av 8.-10 årstrinn fra Rotsundelv og Oksfjord er 
ikke mulig før byggetrinn 3 er ferdig sommeren 2011.

Flytting av Sørkjosen barnehage til Sørkjosen skole er mulig med en ombygging og nybygging. 
Kostnadene til dette er derimot så høye at barnehagestruktur bør vurderes helhetlig gjennom 
strategisk barnehageplan eller som en del av kommuneplanens strategidel.

Ressurser 
årsverk

Transport
kostnad

Drifts
reduksjon

Investering Fysisk plass Andre
merknader

Flytte 5-7. trinn fra 
Sørkjosen

3 årsverk

- 1 500 000 133 000 - 1 367 000

Ikke foreløpig

Flytte 8-10. trinn fra 
Oksfjord

2 årsverk

- 1 000 000 117 000 - 883 000

Ikke foreløpig Reforhandl 
avtale 

grendehus
Flytte 8-10. trinn fra 
Rotsund

2 årsverk

- 1000 000 149 000 - 851 000

Ikke foreløpig

Flytte Sørkjosen bhg 
til skolen

Adm ressurs
- 80 000

5 200 000

Kun en avd Behov 
barnehage

- 3 101 940
Denne oversikten viser forskjellen fra dagens organisering. Hva situasjonen blir i årene framover kan slå begge veier.

Den økonomiske effekten av flyttingene oppnås dersom det reduseres lærerårsverk. De ansatte 
bør ikke sies opp og eventuelle reduksjoner bør tas gjennom færre nyansettelses eventuelt med 
naturlig avgang.

Det legges opp til en høring med frist 1. mai 09, deretter blir saken behandlet i levekår 7. mai 09 
og deretter i kommunestyret. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/973 -11

Arkiv: U43

Saksbehandler:  Arne Wassnes

Dato:                 16.04.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
39/09 Nordreisa driftsutvalg 28.04.2009
20/09 Nordreisa kommunestyre 28.05.2009

Tidligere behandlet av driftsutvalget i sak 28/09 den 17.03.2009 - Saken ble utsatt i påvente av 
folkemøtet..

Ny behandling - Søknad om tillatelse til akvakultur av torsk på ny lokalitet -
Seljeholmen Bakkeby

Henvisning til lovverk:

Kystsoneplan for Nordreisa kommune vedtatt av kommunestyret den 13.12.2001 i K sak 83/01
iht. plan- og bygningsloven.

Vedlegg
1 Søknad om tillatelse til akvakultur av torsk på ny lokalitet Seljeholmen i Nordreisa
 kommune

2 Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg
3 Rapport - Lokalitetsklassifisering
4 Rapport - Miljøundersøkelse type B
5 Kartutskrift

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 28.04.2009 

Behandling:

Forslag fra Geir Sagelv, Høyre

Driftsutvalget mener det er viktig at det gjøres kvalifisert forskning på konsekvensene av 
sjøbasert oppdrett av torsk og vil utsette avgjørelsen om sjøbasert torskeoppdrettsanlegg i 
Reisafjorden. Dette begrunnes med at forskningsmiljøene i Norge vet for lite om konsekvensen 
av torskeoppdrett i fiskerike fjorder. Alternativt kan Nordreisa kommune tilby lokalitet for 
landbasert anlegg for oppdrett av torsk. 
Dette forslaget underbygges av to rapporter den en er:
Havforskningsinstituttet hefte ”Miljøeffekter av torskeoppdrett 3-2007” sier følgende sitat.
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Oppdrett av torsk er på vei til å bli en ny næring. I løpet av tre år er produksjonen av 
oppdrettstorsk tidoblet, fra 946 tonn i 2003 til over10 000 tonn i 2006.

Miljøutfordringene ved denne produksjonsøkningen er betydelige og må tas på alvor før 
oppdrett av torsk kommer for langt. Det er viktig å trekke lærdom av lakseoppdrett, hvor man 
hele tiden har vært i etterkant med nødvendige miljøundersøkelser. For torsk er gyting i merd, 
rømming og geninteraksjon med ville stammer, sykdom og spredning av sykdomsfremkallende 
organismer potensielle problem som må undersøkes nå.

Rapporten sier også at torskeoppdrett øker med 20-25% hvert år og det haster med å finne 
løsninger på de viktigste miljøutfordringene denne voksende næringen representerer. 

Den andre er:
Regjeringen egen rapport ”Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett” utgitt 26.02.09 står 
følgende . sitat

Det er behov for økt kunnskap om mulige miljømessige risikofaktorer knyttet til torskeoppdrett, 
så vel på økosystemer som de ville torskebestandene. Denne kunnskapen vil danne grunnlag for 
å vurdere nye forvaltningstiltak. Forvaltningstiltakene må være basert på faglig kunnskap og en 
avveining mellom akseptabel miljøeffekt og næringsmessige konsekvenser.

Det ble avgitt 4 stemmer for forslaget til Geir Sagelv og 2 stemmer for rådmannens innstilling.

Forslag fra Geir Sagelv vedtatt

Vedtak:

Driftsutvalget mener det er viktig at det gjøres kvalifisert forskning på konsekvensene av 
sjøbasert oppdrett av torsk og vil utsette avgjørelsen om sjøbasert torskeoppdrettsanlegg i 
Reisafjorden. Dette begrunnes med at forskningsmiljøene i Norge vet for lite om konsekvensen 
av torskeoppdrett i fiskerike fjorder. Alternativt kan Nordreisa kommune tilby lokalitet for 
landbasert anlegg for oppdrett av torsk. 
Dette forslaget underbygges av to rapporter den en er:
Havforskningsinstituttet hefte ”Miljøeffekter av torskeoppdrett 3-2007” sier følgende sitat.

Oppdrett av torsk er på vei til å bli en ny næring. I løpet av tre år er produksjonen av 
oppdrettstorsk tidoblet, fra 946 tonn i 2003 til over10 000 tonn i 2006.

Miljøutfordringene ved denne produksjonsøkningen er betydelige og må tas på alvor før 
oppdrett av torsk kommer for langt. Det er viktig å trekke lærdom av lakseoppdrett, hvor man 
hele tiden har vært i etterkant med nødvendige miljøundersøkelser. For torsk er gyting i merd, 
rømming og geninteraksjon med ville stammer, sykdom og spredning av sykdomsfremkallende 
organismer potensielle problem som må undersøkes nå.

Rapporten sier også at torskeoppdrett øker med 20-25% hvert år og det haster med å finne 
løsninger på de viktigste miljøutfordringene denne voksende næringen representerer. 

Den andre er:
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Regjeringen egen rapport ”Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett” utgitt 26.02.09 står 
følgende . sitat

Det er behov for økt kunnskap om mulige miljømessige risikofaktorer knyttet til torskeoppdrett, 
så vel på økosystemer som de ville torskebestandene. Denne kunnskapen vil danne grunnlag for 
å vurdere nye forvaltningstiltak. Forvaltningstiltakene må være basert på faglig kunnskap og en 
avveining mellom akseptabel miljøeffekt og næringsmessige konsekvenser.

Rådmannens innstilling

Kommunen stiller seg positiv til søknad fra Storfjord Torsk AS om tillatelse til akvakultur av 
torsk på ny lokalitet nord for Seljeholmen (Bakkeby) og anbefaler at konsesjon gis.

Anlegget søkes plassert innafor avsatt område i kystsoneplanen for Nordreisa kommune for 
framtidig akvakultur (Seljeholmen til Naustneset i Reisafjorden).

Kommunen ber om at staten og næringen  setter av midler til forskning på miljøvirkningen av 
torskeoppdrett i og ved Reisafjorden både før utsetting av fisk i mærer, under og etter 
driftsfasen.

Saksopplysninger

Storfjord Torsk AS søker i skriv av 25.04.2008 om fire nye tillatelser, hver på 780 tonn, for
matfiskoppdrett av torsk på ny lokalitet nord for Seljeholmen i Reisafjorden. Dersom alle fire
tillatelser blir gitt vil den omsøkte biomassen være 3120 tonn.
Anlegget søkes plasser i område mellom Seljeholmen og Naustneset, et område som i
kystsoneplanen er avsatt til framtidig akvakulturanlegg og hvor det i planbeskrivelse og
bestemmelser/retningslinjer til kommunedelplanen for kystsonen står: ”Det er få eller ingen 
store brukskonflikter i området. Området kan forbeholdes akvakultur.”

Kommunen skal behandle søknaden iht. planer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens
bestemmelser.

Fiskeridirektoratet har i brev av 01.12.2008 sagt at det ikke skal gjennomføres
konsekvensutredning for tiltaket etter forskrift Konsekvensutredning etter plan- og
bygningsloven.

Som følge av merknader framkommet etter at søknaden lå ut til høring og folkemøtet avholdt 
15.04.09 vedr. framtidig torskeoppdrett i og ved Reisafjorden vil kommunen be om at staten og 
næringa setter av midler for å dokumentere miljømessige virkninger på Reisafjorden. Dette bør 
skje både før, under og etter driftsfasen.

Stortinget vedtok 25. feb. 2003 at tre vassdrag og tre fjordområder i Troms skulle gis status som
nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. Reisaelva er blitt nasjonal laksevassdrag og
Reisafjorden innafor en linje mellom Maurnes og Meiland er blitt nasjonal laksefjord. I de
nasjonale laksefjordene skal det ikke gis nye konsesjoner for matfiskeoppdrett med laksefiske 
og slakteri for laksefiske.
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Omsøkte torskeoppdrett ligger innafor grensene for opprettet laksefjord.

Under høringsrunden framkom følgende kommentarer/merknader:

Nordreisa Elvelag har gitt følgende kommentarer til søknaden:

Kommentar til søknad om lokalisering av torskeoppdrett ved Seljeholmen

Vi viser til søknad fra Storfjord Torsk AS om etablering av oppdrensanlegg for torsk ved
Seljeholmen i Nordreisa kommune. Reisa Elvelag fraråder at det etableres et toppdrettsanlegg
ved nevnte lokalitet. Dette er begrunnet i følgende:

1. Interessekonflikter
I foretakets søknad i henhold til lov av 17,juni 2005 (Akvakulturloven), har søker
oppført at det omsøkte området  ikke er i konflikt med andre interesser (jf pkt 2.2
Arealbruk-arealinteresser). Dette er en feilaktig påstand. For det første er området en
av de mest kjente vandringsruter til gytelaks som søker mot Reisaelva. For det andre
er det velkjent at områdene Seljeholmen-Maurneset og Storvik-Klubbenes er de
viktigste oppvekst- og beiteområdene for den stedegne stammer av Sjøørret (Salmo
trutta). Det samme er tilfelle for vår helt spesielle stamme av Sjørøyr (Salvelius
alpinus). Som en følge av dette, et området et populært fritidsområde hvor
friluftsinteresserte fisker etter disse artene. Mesteparten av Sjøørreten og Sjørøya er
tilhørende Reisaelva. men noe tilhører også Oksfjordvassdraget.  Reisa Elvelag
mener på bakgrunn av dette at en etablering av et oppdrettsanlegg vil fortrenge og
forstyrre den naturlige vandringen av vill laksefisk i området, og ber derfor myndighetene om å ta 
hensyn til dette.

2. Konsekvenser ved romming
Det er kjent at Torsk  (Gadus morhua) i biologisk forstand er en rovfisk/genaralist som beiter på 
det som er av byttedyr. Samtidig vet vi også at oppdrettstorsk i mye større grad enn 
oppdrettslaks rømmer fra merene. Vi vet også at torsk er en viktig predator på smolt av laksefisk. 
Slik lokal rømning vil kunne bidra til å desimere bestanden av smolt i fjordsystemet.

3. Mangelfull miljøundersøkelse
I søkers miljøundersøkelse utført av Akvaplan Niva (side 8) viser resultatene av
undersøkelsen at lokaliteten har en gjennomsnittlig strømhastighet på 5 meters dybde
på 4 m/s, og 2,9 m/s på 15 meters dybde. Dette omtales som lav i
oppdrettssommenheng. Videre har Akvaplan Niva ikke gjennomfort strømmålinger
på bunnen, noe det skal stilles krav til dersom undersøkelsen skal være fullstendig.
Resultatene i samme rapport viser dessuten at bunnsubstratet består av leire. noe som
tyder på at strømhastigheten på bunnen er svært lav i området. Dette betyr i neste
omgang at det er en reell fare for deponering av avfall fra oppdrettsvirksomhet på
omsøkte lokalitet. Dette vil naturlig nok forstyrre den økologiske balansen i området,
noe vi på det sterkeste anbefaler om å ta hensyn til. Reisa Elvelag påpeker at
mi1jøundersøkelsen som er gjennomført av Akvaplan Niva på oppdrag fra Storfjord
torsk. er mangelfull, og dermed ikke tilstrekkelig som grunnlag for en
realitetsbehandling av de ulike sektormyndighetene.

På generelt grunnlag kjenner myndighetene ikke godt nok til interaksjoner mellom villfisk og
oppdrettsvirksomhet. Fiskere i ulike fjordsystemer har påpekt at vill tisk skyr områder med
oppdrettsvirksomhet. Reisa Elvelag har siden 2001 i samarbeid med ulike instanser (eks
Fylkesmannen og NiNA) gjort en rekke tiltak for å styrke laksebestanden i vårt nasjonale
laksevassdrag. Dette har vært tvingende nødvendig for at bestanden skulle overleve. 1 dag er
bestanden av laks på et historisk høyt nivå. For Nordreisa som samfunn vil sterke bestander
av anadrome laksefisk i framtiden ha vel så stor samfunnsøkonomisk betydning som
etablering av oppdrettsanlegg som faktisk ikke har lokalt eierskap, og dermed ikke gir
optimal skatteinngang. Dessuten har vi et ansvar for å ivareta våre særegne natur og mangfold
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overfor kommende generasjoner. Vi forventer derfor at Nordreisa kommune vektlegger
langsiktig tenking framfor kortsiktig økonomiske gevinster.

På bakgrunn av våre kommentarer krever Reisa Elvelag at den oppdrettsfrie sonen
Reisafjorden også holdes fri for oppdrett av andre arter enn anadrom laksefisk.

Med vennlig hilsen
For Reisa Elvelag
Jan A. Johansen

Nordreisa fiskelag har gitt følgende uttalelse:

Uttalelse angående torskeoppdrett i Nordreisafjorden.

Styret i Nordreisa fiskarlag gir uttalelse angående torskeoppdrett i Nordreisafjorden.

Det vises til kart for plassering av oppdrettsanlegg i fjorden. Slik kartskissen viser, opptar
anleggene de største og beste fiskeplassene for garn og lina, da anleggene er plassert langs
landbakken. Den viser at det er sperret for fiske med slike redskaper fra Geitholmen og ut
til Storberget og det samme gjelder fra Seljaholmen til Jøvvaren.

Da Nordreisafjorden er et forholdsvis lite fjordbasseng, tåles det lite utslipp av organisk
avfall, som kommer fra oppdrettsanlegg.

Fiskarlaget er svært bekymret for at gytetorsken/kysttorsken kan forsvinne fra fjorden, slik
det har skjedd i flere andre fjorder.

Nordreisa fiskarlag mener derfor at det må settes i gang forskning på området. Før slik
forskning er gjennomført/avsluttet må ikke oppdrettsanlegg settes ut, og fiskarlaget går
derfor imot etablering av fiskeoppdrett i Nordreisafjorden.

Fiskarlaget mener at det må bli et allmenn møte angående fiskeoppdrett i Nordreisafjorden.,
hvor en har med fagpersoner, fisker og folk som har tilknytning til fjorden.

Med hilsen
Nordreisa fiskarlag jordreisa

Fra grunneiere i Bakkeby er det kommet følgende brev:

Protest til planer om torskeoppdrett på Bakkebyfjorden.

Eierne og brukere av gården Bakkeby ytre gnr.51 bnr 1 og 8 vil herved protestere på at det
opprettes torskeoppdrett i nærheten ut fra følgende årsaker:

1. Det vil ødelegge vårt laksesett ved Orritan, ca. 500 m fra husene i nordl. retning. Det
 har vært i hevd i 6 generasjoner ut fra det vi vet.

2. Sandstranda nedafor bebyggelsene kan bli forurenset av utslippene, gi lukt og
 ødelegge rekreasjonsmulighetene for både barn og voksne, slik vi opplevde det med
 lakseoppdrettet som var. Nordøstlige- og sørøstlige vindretninger, som det er mest av,

 vil føre avfall på land.
3. Seljaholmen tjener som egg- og dunvær for familien og kan bli forstyrret av stor

 trafikk i området.
4. Hovedplassen for familiens fiskeforsyning frykter vi kan forurenses. Den går fra

 holmen rett ut mot Maurnes, såkalte Fiskehola, i en lengde i høyde med gårdskillet
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 nordover.

Vi kan ikke skjønne at Reisafjorden kan nyttes som sted for oppdrett, all den stund fjorden er
fredet som laksefjord for Reisavassdraget iflg utsagn fra Naturvernforbundet.

Alberthe Eriksen, grunneier  Randi Knutsen Evanger       Ella-Marie Knutsen

Som en konsekvens av generell usikkerhet med og motvilje til etablering av torskeoppdrett, jfr. 
innkomne protestbrev, avholdt kommunen ett folkemøte i kinosalen onsdag 15. april hvor ca 40 
av kommunens innbyggere møtte sammen med ordfører og deler av administrasjonen i 
kommunen.

Som innledere var forskerne Atle Mortensen og Pål Arne Bjørn fra Norfima (tidligere 
Fiskeriforskning) og fra næringen Steinar Eliassen fra Nordfra AS og Tore Nygård fra Arnøy 
Laks AS.

Fra forskernes innledninger kan en trekke følgende konklusjon:

Det er lite kjent hvilke innvirkning oppdrett av torsk vil påføre stedlig torskearter, det nevnes 
spesielt adferdsendringer, parasitter, sykdom, avl og hvilke betydning rømming har. Så langt har 
rømming av torsk vært det største problemet, men det hevdes (av næringen) at gjennom 
forbedrede mærer er problemet minimert, de andre forhold finnes det lite forskningsresultat fra. 

Hvilken risiko vil man få ved oppdrett av torsk:  (Risiko = sannsynlighet x konsekvens.)

Forskningen kjenner ikke konsekvensen av sykdom, men erfaring fra lakseoppdrett viser små, 
eller ingen konsekvenser og at oppdrettstorsk ikke vil ha noen innvirkning på villaks.

Forskerne påpekte at den største faren for villtorsken på fjordene og bestanden er intensivt fiske 
med effektive redskaper, og at som følge av dette blir gytefisken stadig mindre, og dette skyldes 
ikke oppdrettsnæringen.

Oppdrettsanleggene gir liten påvirkning på næringssaltene i fjordene, i Hardangerfjorden som er 
den mest belastede fjorden i Norge med oppdrett, kommer kun 6-7 % av næringssaltene fra 
oppdrettsanlegg. Med de sterke strømmene vi har vil ikke dette være noen problem for 
Reisafjorden.

Som positiv virkning av oppdrettsanlegg ble nevnt at gjødsling/forspill gir økt 
primærproduksjon og mer fisk i oppdrettsfjordene og rundt mærene.

Det største problemet forskerne sliter med er manglende midler til forskning og muligheten til 
oppfølging av fjordene før og etter etablering av oppdrettsanlegg.

Fra innledningen fra næringa fremkom følgende påstander:
Oppdrettsnæringa vil være et supplement til torskefiske som er sesongbetont. Med
torskeoppdrett vil Norge kunne levere fersk torsk hele året til marked, dette er meget viktig for å 
holde oppe tilgangen på torsk til markedet. I tillegg vil 2 oppdrettsanlegg gi  8-10 arbeidsplasser 
+ ringvirkninger. Videre hevder næringa at uten at oppdrettene drives i pakt med naturen er de 
ikke levedyktige.
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Kommunen ble også bedt om å gjøre et valg, ønsker vi oppdrett eller ikke?  

Under diskusjonen framkom følgende påstander:
I debatten som fulgte deltok 7-8 av de frammøtte, forskerne og representantene fra næringa.

Påstander fra salen:
Ø Villfiske skyr oppdrettsanlegg ?
Ø Algevekst, skyldes dette oppdrettsanlegg ?
Ø Urenset utslipp fra oppdrettsanlegg ?
Ø Forskerne synser og tror en masse ?
Ø Det er stor usikkerhet om virkningene av torskeoppdrett.
Ø Viser til andre fjorder hvor villtorsken var kommet tilbake til gyteplassene etter 

nedlegging av oppdrettsanlegg. 
Ø Fare for forlis av mærer grunnet nedising og isflak på drift.  

Forskerne og næringen besvarte påstandene slik:
Ø Villfisken trekkes til mærene grunnet tilgang på mat, de har ingen indikasjoner på at den 

skyr mærene.
Ø Det ble ikke gitt noen forklaring på den sterke algeveksten i sjøen, de viser til prøver fra 

Hardangerfjorden som viser at utslipp fra oppdrett utgjorde bare 6-7 % av næringssaltene 
i sjøen, så disse utslippene kan ikke ha noen stor betydning for problemet. Den generelle 
klimaendringen og økt vanntemperatur kan være en av årsakene.

Ø Utslipp fra oppdrett har ingen forurensende effekt på fjorden, dette skyldes sterke 
havstrømmer og jevnlig brakklegging av oppdrettsområder.

Ø Det finnes få fasitsvar, det må trekkes konklusjoner ut av forskning. Det må bevilges mer 
penger til forskning og så må forskerne få anlegg å forske på, jo mer forskning jo sikrere
resultat.

Ø Usikkerhet vedrørende miljøpåvirkning grunnet oppdrett kunne ikke forskerne si noe 
sikkert om, men mener at torskeoppdrett ikke vil ha noen påvirkning på villaks.

Ø Påstand om at torsken vender tilbake til gyteplassene i fjordene etter at oppdrettene er 
fjernet ble ikke drøftet.

Ø Forlis av mærer, næringen var av den oppfatning at problemet ikke var stort. Det stilles 
nøye krav til flytende oppdrettsanlegg gjennom NS 9415 og anleggene skal være 
sertifisert for farvannet de skal legges ut i.

Konklusjonen fra forskerne var at det er mange usikkerhetsmomenter som må forskes videre på. 
men de trenger midler og anlegg. De var også klare på at de lokale torskestammer er skadet på 
grunn av intensiv fiske og ikke på grunn av oppdrettsanlegg.

Vurdering

I forhold til vedtatt kystsoneplan fra 2001 skulle det ligge til rette for anlegg av oppdrettsanlegg 
i omsøkte område, det var ikke registrert noen brukerkonflikter av betydning. Stortinget har 
senere (2003) opprettet Reisafjorden som nasjonal laksefjord, dette medfører at oppdrettsanlegg 
av laksefisk ikke er tillatt innafor sikringssonen. En kan ikke se at bestemmelsene for nasjonale
laksefjorder berører oppdrett av andre fiskearter.

Gjennom kystsoneplanen har kommunen gjort et valg og satt av områder for framtidig oppdrett.
Med plandokumentet har kommunen gitt framtidige oppdrettere en forusigbarhet for hva 
kommunen ønsker og hvor det er avsatt areal til næringa.

Kommunen har ikke kompetanse til å vurdere søknaden ut over andre kriterier enn
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plandokumentene som foreligger og ber Fiskeridirektoratet vurdere søknaden i forhold til 
påstander framkommet under høringsrunden, folkemøtet og kommunens vedtak.

Ut i fra ”krav” om forusigbarhet og vedtatte kystsoneplan legges saken fram til politisk 
behandling med positiv innstilling.
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FISKERIDIREKTORATET
(7- Region Troms

Nordreisa kommune

9156 STORSLETT

Att:

Saksbehandler:

Telefon:

Seksjon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Deres dato:

Vi ber nå om Nordreisa kommune sin behandlin av søknaden.

‘167-rif til

, VL 

Jarle Magnar Pedersen

46843172

Region T

08/7664

01.12.20 8

Postadresse: Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Besøksadresse: Strandgt 5/7 B
Organisasjonsnr: 971 203 420 E-postadresse: postmottak@fiskeddir.no Intemett: www.fiskeddir.no

.9F1A KOMMUNE
ICEKONTORETSER

02 DES. 2008

SAKSNR.  i

LØPENR.

DOK.NR. ARK.KODEUM

STORFJORD TORSK AS 985706573 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
AKVAKULTUR AV TORSK PÅ NY LOKALITET SELJEHOLMEN I NORDREISA
KOMMUNE  -  TIL BEHANDLING

Viser til søknad fra Storfjord Torsk AS datert 25.04.08 om fire nye tillatelser, hver på 780
tonn, for matfiskoppdrett av torsk på ny lokalitet Seljeholmen i Reisafjorden i Nordreisa
kommune. Dersom alle de fire tillatelsene blir gitt vil det omsøkte anleggets maksimale tillatte
biomasse (MTB) være 3120 tonn.

Vi viser videre til Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, orret og
regnbueorret fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004. Denne forskrifts § 9
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.

Før søknaden tas til behandling av Fiskeridirektoratet, kontrollerer vi rutinemessig at
søknaden er komplett i henhold til forskriftene. Avhengig av hvilken type akvakultur det
søkes om og hvilken 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.

Til orienterin
Berørte myndigheter, deriblant Nordreisa kommune, har i tillegg til Fiskeridirektoratet region
Troms som ansvarlig myndighet, vurdert om tiltaket skal konsekvensutredes etter forskriften
Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, vedtatt av Miljøverndepartementet
01.04.05. Det endelige resultatet av vurderingen er at det ikke skal gjennomføres en
konsekvensutredning.

Telefon: 03495 Telefaks: 77632394
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Med hilsen

Fro ikalse
Fung seksjonsleder

Jar16 Magnar Pede sen
føtstekonsulent

Vedlegg: Søknad fra Storfjord Torsk AS datert 25.04.08 m/ vedlegg

Adresseendring:
Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på følgende endringer:
Fra 1. september  får Fiskeridirektoratet felles postmottak.
Dette innebærer at alle skriftlige henvendelser og svar gjøres til adressen under. Merk henvendelsen med tilhørende Region/avdeling.

Fiskeridirektoratet, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
E-post: postmottak@fiskeridir.no

Kopi til:
Storfjord Torsk AS Terminalbygget 9143 SKIBOTN

2
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Søknad i henhold til lov av 17. juni
2005 nr. 79 om akvakultur (akvakultur-
1oven)1). Søknadsskjemaet er felles for
fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kysfforvalt-
ningen. Med unntak av havbeite, som har
eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer
akvakultur i fersk-, brakk- og saltvann.
Ferdig utfylt skjema sendes
Fiskeridirektoratets regionkontor i den
region det søkes i. Det er søkers ansvar å
påse at fullstendige opplysninger er gitt.

,-To4eFo6e0 cro fc. ,61-7
1.1.1 Tlf.nr: 1.1.2 Mobil:

1.1.4 Postadresse: 1.1.5 E-post adresse:

9V-IS D7)-‘) 19-kg Loi  sc)

1.2.1 Tlf. nr:

1.3.1 Fiskeridirektoratets region:

T4e-(D

/-10LP'L CA1

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg
Opplysingene kreves med hjemmel i

akvakultur-, mat-, forurensning-, naturvern,
frilufts-, vannressurs- og havne- og
farvannsloven. Opplysninger som omfattes
av forvaltningslovens § 13, er unntatt fra
offentlighet, jf. offentlighetslovens § 5a.
Ufullstendige søknader vil forsinke
søknadsprosessen, og kan bli returnert til
søker. Til rettledning ved utfylling vises til
veileder.

Med sikte på å redusere bedriftenes
skjemavelde, kan opplysninger som avgis

1 Generelle opplysninger
1.1 Søker:

1.1.3 Faks:

1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (Kontaktperson):

196 »Al
1.2.2 Mobil: 1.2.3 E-post adresse:

1.3 Søknaden gjelder lokalitet
1.3.2 Fylke:

Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven?

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvernloven?

Er søknaden i strid med vedtatte vemetiltak etter kulturminneloven?

i dette skjema i medhold av lov om Opp-
gaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli
benyttet også av andre offentlige organer
som har hjemmel til å innhente de samme
opplysningene. Opplysninger om eventuell
samordning kan fås ved henvendelse til
Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00,
eller hos Fiskeridirektoratet på telefon
03495.

Søknaden krever også tillatelse etter: Mat-,
forurensnings- og havne- og farvannsloven
samt tidvis også etter vannresursloven

?---9--1r-St 1 6(
1.1.6 Organisasjonsnr. eller personnr.:

9 3-9-ob

60E-17-0/Wc: ivo

1.3.3 Kommune:

i'Vog9ge749,
1.3.4 Lokalitetsnavn: 1.3.5 Geografiske koordinater:

2. Planstatus og arealbruk

2.1. Planstatus og vernetiltak:

N ølo ° oqq‘

DJa

DJa

DJa

Nei

Nei

Nei

Bokmål

LI Foreligger ikke plan

O Foreligger ikke

o Foreligger ikke

2.2. Arealbruk—areal interesser
(Hvis behov bruk ev. pkt 2.4/pkt 5 Supplerende opplysninger eller pkt 6 Vedlegg)

Behovet for søknaden: i31/10 Foe, 6k4ceig;w6Fteg e kfiss-eK pc,9, sfr."77-e,spgtv/vm &Y.
Annen bruk/andre interesser i området: ,L47 6  A  

Alternativ bruk av området:

Verneinteresser ut over pkt. 2.1:

;11-Ji1GAI  
2:4,4-&n/

2.3. Konsekvensutredning

Krever søknaden etter søkers vurdering konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven DJa Nei

2.4. Supplerende opplysninger

Side 1 av 4 Flytende anlegg
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3.1 Klarering av ny lokalitet
(Når det ikke er tillatelser til akvakultur på lokaliteten pr i dag).
Søknad om ny tillatelse til akvakultur eller ny lokalitet for visse typer tillatelser,
jf. veileder

Omsøkt størrelse:

Tillatelsesnummer(e):

3 Søknaden gjelder
3.2 0 Endring
Lok. nr:

Endringen gjelder:Sett flere kryss om nødvendig
dersom det/de er tildelt, jf veileder:  Arealbruk/utvidelse

Søker andre samlokaliseringpå lokaliteten? eller  0 Biomasse: Økning: ..... ...... (tonn)

Ja &3,1ei

Hvis ja, oppgi navn på søker:

Se også pkt 6.1.8

3.3 Art

o Settefisk
Matfisk

o Stamfisk

•

Slaktemerd

3.4 Type akvakulturtillatelse(produksjonsform, sett fiere kryss om nødvendig)

•

Rekreasjonsanlegg

•

Produksjon av tidfige livsstadier av bløtdyr, kreps og pigghuder

o Krepsdyr, bløtdyr og pigghuder til konsum

O Annet

Spesifiser  

3.5 Tilleggsopplysninger dersom søknaden gjelder laks, ørret eller regnbueørret:

3.5.1 Disponible lokaliteter 3.5.2 Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt

Lok.nr  • Lok.navn:  Ja DNei

Lok.nr  Lok.navn:  
Hvis ja, er det søkt dispensasjon i egen henvendelse ?

Lok.nr.:  Lok.navn:  0 Ja DNei

Lok.nr  Lok.navn:  

Lok.nr  •  Lok.navn:  

3.6 Supplerende opplysninger

Tillatelsesnr(e):  ................. .......................

Totalt etter endring: ............. ........

o Annen størrelse Økning:  (tonn)
Totalt etter endring: ....... ................

o Tillatelse til ny innehaver på lokaliteten

O Endring av art

o Annet

Spesitiser:  

Side 2 av 4 Flytende anlegg
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4. Hensyn til:
Folkehelse.'Smittevern og dYrehelse. Miljø. Ferdsel og sikkerhet til sjøS

4.1 Hensyn til folkehelse. Ekstern forurensning

Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet),
landbruk 0.1. innenfor 5 km.

f‘)

4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse

4.2..1 Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag i nærområdet m.m. innenfor 5 km:
Stedsnavn og type virksomhet(er)/ lakseførende vassdrag :

4.2.2 Driftsform:

4.3 Hensyn til  miljø

4.3.1 Arlig planlagt produksjon: 4.3.2 Forventet Rirforbruk i tonn:

09- 4S
4.3.3 Miljøtilstand

1 sjø: 1 ferskvann:
B-undersøkelse (Iht. NS 9410), Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann:
tilstandsklasse: 0 Ja 0 Nei

C-undersøkelse (Iht. NS 9410):
Ja ONei

Alternativ miljøundersøkelse:
D Ja ONei

4.3.4 Strømmåling

Vannutskiftingsstrøm: Spredningsstrøm:

cm/sek cm/sek

Bunnstrøm:

m/sek

4.4.1 Minste avstand til trafikkert farlediareal:

Cf- D meter

4.4.3 Sjøkabler, vann-, avløps- og andre rørledninger: (oppgi navn på eier)

CA erg.............. .... .................... ......................

4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs
4.4.2 Rutegående trafikk i området: (oppgi navn på operatør)

TA/6  EA)

4.5 Supplerende opplysninger

".ö Ta,A4J

6. Supplerende opplysninger

Miljøundersøkelse:
Undersøkelse av biologisk mangfold mm:

Ja 0 Nei

4.3.5 Salinitet (ved utslipp til sjø):
Maks: Min:

Dybde: m Dybde:

Tidspunkt Tidspunkt

4.4.4 Anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter:

0 Hvit 0 Grønn

Rød 0 Ingen

Side 3 av 4 Flytende anlegg
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6.1.1 j4 Kvittering for betalt gebyr

6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse

Anleggsskisse  (ca M = 1 : 1 000)

• Kystkontur

• Anlegg (inkl. evt. flåter) i målestokk og med riktig geografisk
orientering

• Fortøyningssystem med festepunkter

6.1.4 ESUndervannstopografi

6.1.6 0 Konsekvensutredning jf veileder pkt 2.3

6.1.8 0 Samtykke-erklæring.
Til alle søknader hvor annen innehaver har tillatelse på lokaliteten.

6.2.1 Miljøtilstand:

Unntak : Endringer som gjelder annet enn biomasse (jf 3.2)

I sjø: I ferskvann:
B-undersøkelse C-undersøkelse0  0
Alternativ miljøund

1
rsøkelse:0

6.2.2 EI Tilsagn om akvakulturtillatelse
Til noen søknader om lokalitet hvor tillatelsesnummer ikke er tildelt
Kan bare gjelde laks mv.

Sek,,\9$  

6. Vedlegg

6.1 Til alle søknader (Jf pkt. 3.1 og 3.2)

6.1.2 tg Strømmåling

(Til alle søknader som medfører ny eller endret arealbruk)

den

6.2. Når søknaden gjelder akvakultur av fisk

6.3 Andre vedlegg
spesifiseres

561" e\-C)

6

6.1.5 Zi  Beredskapsplan (jf. Mattilsynets etableringsforskrift)

Side 4 av 4
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6.2.3 0 Melding om samdrift
Kan gjelde all fisk

S- M-5 serie (tidl. økonomisk kartverk
(M = 1 : 5 000)

• inntegnet utslipp fra kloakk,
landbruk industri ol

• Kabler og vanntedninger ol i
området

• Anlegget inkl. flåter og landbase

• Fortøyningssystem og markerings-,
opptrekksblåser

• Gangbroer

• Flomlys/produksjonslys

• Andre flytende installasjoner

• Markeringslys eller lyspunkt på anlegget

6.1.7 EI Spesielt vedlegg ved store lokaliteter

Miljøundersøkelse
Undersøkelse av biologiske mangfoldet mm:

Søkers underskrift

Flytende anlegg
Meldt til oppg.reg. den: 25.03.08
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1 Inniedning

For å oppfylle de kravene som stilles til flytende oppdrettsanlegg i NS 9415  (Flytende
oppdrettsanlegg. Krav til u«orming, dimensjonering, ugsrelse, installasjon og drift)  om
lokalitetsklassifisering, skal det på bakgrunn av strømmålinger og bølgeforhold på lokalitet
beregnes hvilken lokalitetskategori lokaliteten faller inn under.

Storfj ord Torsk ønsker på bakgrunn av de miljøundersøkelser og strømmålinger som selskapet
har fått gjennomført av Akvaplan-niva å klassifisere lokaliteten Seljeholmen i henhold til NS-
9415. Seljeholmen (figur 1) ligger i Reisa i Troms (Nordreisa kommune).

Det har under vurderingen av lokaliteten blitt sett på eksponering for påvirkning fra is.
Lokaliteten Seljeholmen har betydelige strøklengder mot nordøst, og det har historisk sett
vært problemer i med ising fra denne retningen. Det må derfor tas med i beregninger ved
prosjektering av anlegg.

Diverse  Torm  Into 3D • H ex 51 estrek Bunss _Snitt s 5 11.91 IO tU621 _ < Relieff  I  13,56 :00 -r5-

siticiii  2. 276
Robbepollzeset

M er lidetaisn bixanav

Slollen Z35 2'2
, 1.9- 272

95

100

ken

2

51.• Isso,s 1•1•Nss. 1•sla

2:4

,

Folks 181

„ 100 177

103

107

101

97

Nordkjosla

f;

100

267

242

291

110 Sql."'

129

Noplusa

9797 sha.g,

lassgursst 101 IClubtren
is

131
139

116
151 .21

Vomonjang.

113 Sbmeset

110
110

Iro

_131  C  fl EIF IGIR, I [Fus1ag5j ilayne naaselukapp endrer navn

Figur I Plassering av lokaliteten Seljeholmen i Reisa (rødt punkt).

Olex
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2 Bølgeklasse

2.1 Vindgenererte bølger

Det er ikke gjennomført bølgemålinger i området rundt Seljeholmen og det er derfor gjort
teoretiske beregninger av bølgehøyde på lokaliteten. Beregningene tar utgangspunkt i at
området er primært utsatt for vindgenererte bølger, der bølgehøyden øker ffinærmet
proporsjonalt med vindhastigheten og kvadratroten av strøklengden. For beregning av
bølgeparametre er det benyttet justert vindhastighet (UA) på 27 m/s (jfr. NS 3491-4). Den
justerte vindhastigheten er oppgitt med en returperiode på 50 år. Strøklengder er beregnet ved
hjelp av programmet Ocean view'. Bølgeberegning er utført ved hjelp av HsComp®
(SINTEF). Den signifikante bølgehøyden (Hs) og pikperioden (To) er beregnet ut fra den
justerte vindfarten (UA).

Lokaliteten er mest eksponert for vind og bølger fra nordøst (se figur 2).
Lokalitetsklassifiseringen er foretatt med hensyn til vind og bølger fra 037 grader. Ut fra de
beregninger som er gjort faller lokaliteten inn under bølgeklasse "D" med en signifikant
bølgehøyde på 2,03 m og pikperiode på 5,17 s (Tabell 2).

Figur 2 Eksponeringsgrad for bølger på lokaliteten Seljeholmen (rødt punkt).

Strøklengden er målt som avstanden fra den lokalitet bølgehøyde skal beregnes for til nænneste land i en gitt
vindretning. Ref. www.cmap.com.

Storfjord Torsk
Akvaplan-niva AS Rapport 3730.2A - Seljeholmen 3
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Tabell I Resultater fra bølgemodellering ved hjelp av HsComp.

Tabell 2 Klassifisering av bølger jfr. NS 9415

2.2 Skipsgenererte bølger

Det er ikke påvist skipsgenererte bølger på lokaliteten som overstiger lokalgenerert vindsjø.
Denne miljøhsten er derfor unntatt fra lokalitetsklassifiseringen.

Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø
4 www.akvaplan.niva.no
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3 Stromklasse

Akvaplan-niva har utført strømmålinger på 5 m dyp i perioden 18. mars til 15. april 2008 (28
døgn). Resultatene (se vedlegg) viser at hovedstrømsretningen og massetransport av vann på
5 meters dyp er klart definert mot øst/sørøst (105 grader) mens hovedstrømsretningen og
returstrøm på 15 m dyp var om lag like sterke mot sør/sørvest (195 grader) og nord/nordøst
(015 grader). Maksimal hastighet var 8,6 og 7,8 cm/s på hhv. 5 og 15 m dyp.

I følge NS-9415 skal man estimere forventede ekstremverclier for lokaliteten. Dette beregnes
ved å multiplisere høyest registrerte strømhastighet i måleperioden med angitte
multiplikasjonsfaktorer. Strømhastigheter med ulike returperioder er angitt i tabell 3 og 4.

Tabell 3. Beregnet strømhastighet på lokaliteten ved ulike returperioder. Målingene er gjeldende for 5
m dyp.

Strømhasti het m/s

Strømhasti het m/s

0,12 0,14

Tabell 4. Modellert strømhastighet på lokaliteten ved ulike returperioder. Målingene er gjeldende for
15 m dyp.

0,11 0,13

I følge NS 9415 skal man beregne strømklasse på bakgrunn av strømhastighet med 10 års
returperiode.

Maksimal strømhastighet med 10 års returperiode for 5 og 15 meters dyp er beregnet til å
være 0,21 m/s. Lokaliteten faller dermed inn under strømkategori "a" (Tabell 5).

Tabell 5 Klassifisering av strøm jfr. NS 9415

- - -

0,0- 0,3 Liten eksponering
0,3 - 0,5 Moderat eksponering
0,5 - 1,0 Stor eksponering
1,0 - 1,5 Høy eksponering

> 1,5 Svær eks onerin

0,16 0,17

0,14 0,16

Storfjord Torsk
Akvaplan-niva AS Rapport 3730.2A - Seljeholmen 5
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4 Lokalitetsklassifisering

Ut fra bølgeberegninger og strømmålinger som er utført vil et anlegg på lokalitet Seljeholmen
kunne utsettes for strømhastigheter på opptil 0,14 m/s, signifikante bølgehøyder på 2,03 m og
en pikperiode på 5,17 s. Dette gjør at lokaliteten faller inn i følgende lokalitetsklasse og
lokalitetskategori (Tabell 5):

Lokalitetsklasse: Da

Lokalitetskategori: 3

Tabell 6 Klassifisering av lokalitet ifr. NS 9415.

Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø
6 www.akvaplan.niva.no
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5 Instrumentbeskrivelse

Strømmålingene er foretatt med Sensordata SD 6000. Målerne var plassert på 5 og meters dyp
og innstilt på registrering av strømhastighet og retning med 10 minutters intervall.
Strømmåleren er en rotormåler som måler strømhastighet og strømretning samt temperatur.
Måleren registrerer strøm i intervallet 0 til 8 meter per sekund, med en oppløsning på 0,5 cm
per sekund.

Bølgeberegninger er utført i programvaren StWave (S1NTEF) som tar utgangspunkt i
modeller utviklet av US Army Costal Survey. Strøklengder og retninger er hentet fra CMap
Ocean View.

Storfjord Torsk
Akvaplan-niva AS Rapport 3730.2A - Seljeholmen 7
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installasjon og drift.
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7  Vedlegg

7.1 Strømmålinger

7.1.1 5 m dyp

Reisa 1 (5m dyp)
vanntransport (1/(~^2))

33o345 8 15 30
315 45

300 60

285 75

270 90

255 105

240 \ 120
225 135

210195 ,165150

180
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7.1.2 15 meter

180
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7.2 Bunnkartlegging

Plotteriag  B  IJ1 D: E  FJ  G  H I IlE1  Høyre nmseknapp endminavn,

Figur 3 Bunnkartlegging på lokaliteten Seljeholmen. Ekvidistanse er 5 m.

ffil6 LnJ  Rebeff Bokser i 84349I  "

Olex

Storfjord Torsk
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Miljøundersøkelse type B, Seljeholmen
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Følgende standarder er korrekt fulgt under gjennomføring av undersøkelsen:

låt:6
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NOCIREDITERING

TEST 079

• NS  9410:2007  — Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg.
•  ISO 5667-19, tidligere Norsk Standard  NS 9422. Vannundersøkelse. Retningslinjer

for sedimentprøvetaking i marine områder. 1. utgave september 1998.

Akvaplan-nivas interne prosedyrer for prosjektgjennomføring og kvalitetssikring er overholdt.
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Forord

Foreliggende undersøkelser er gjennomført av Akvaplan-niva etter oppdrag fra Storfjord
Torsk AS. I forbindelse med etablering av oppdrettsvirksomhet på lokaliteten Seljeholmen i
Nordreisa kommune i Troms ønsket bedriften å få gjennomført miljøundersøkelse type B på
lokaliteten.

Undersøkelsene er gjennomført med basis i NS 9410:2007 "Miljøovervåking av
bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg" som omfatter sedimentundersøkelser,
faunavurderinger og bunntopografiske registreringer. Feltarbeid ble utført 17. april 2008.

Akvaplan-niva vil takke Tom Figenschou fra Storfjord Torsk AS og båtfører Paul Pedersen
for bistand under feltarbeidet.

Følgende personer har deltatt:

Bård Worum, Akvaplan-niva Prosjektleder, feltarbeid og rapport.

Oddmund Johan Isaksen, Akvaplan-niva Instrumentavlesning og databehandling

Roger Velvin, Akvaplan-niva Kvalitetssikring

Tromsø den 23. april 2008.

Bård Worum

Prosjektleder

Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø
2 www.akvaplan.niva.no
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Innledning

I forbindelse med Storfjord Torsk AS sin planlagte etablering av oppdrettsvirksomhet på
lokaliteten Seljeholmen har Akvaplan-niva AS gjennomført miljøundersøkelse type B,
bathymetrisk kartlegging samt undersøkt strømforhold og hydrografiske vertikalprofil med
temperatur, saltholdighet og temperatur.

Formålet med undersøkelsene er å dokumentere miljøtilstanden på lokaliteten i henhold til NS
9410:2007 "Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg", som omfatter
sediment- og faunavurderinger. Undersøkelsene vurderer lokalitetenes tilstand mht. organisk
belastning, samt vurderer lokalitetenes egnethet for oppdrettsvirksomhet. Figur 1 viser et
utsnitt av Reisa med den aktuelle oppdrettslokaliteten.

Storfjord Torsk AS
Akvaplan-niva AS Rapport 3730.2B - 413

Figur l Reisa med oppdrettslokaliteten Seljeholmen avmerket.

3

Side 45



2 Faglig program og metodikk

Innsamlinger og registreringer er utført av Akvaplan-niva AS ved Bård Worum.
Undersøkelsene ble gjennomført den 17. april 2008 i henhold til beskrivelse av B-
undersøkelse i NS 9410:2007. Forliggende rapport er basert på denne beskrivelsen.
Feltarbeidet omfattet:

• Sedimentinnsamlinger — van Veen grabb, 0,1 m2. Sedimentbeskrivelse.

• Sedimentmålinger (pH, Red0x) — Hach-Lange Sension 1 m/platinum elektroder.

• Bunndyrsinnsamlinger — van Veen grabb. Bunndyrsvurderinger.

• Hydrografimålinger — Sensordata CTDO sonde

• Bathymetrisk kartlegging - OLEX

• Strømmålinger — Sensordata SD6000 mini current meter

Stasjonsplasseringene ved Seljeholmen er vist i Figur 2. Stasjonsdyp og GPS posisjoner er
vist i Tabell 1.

Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø
4  www.akvaplan.niva.no
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3 Lokalitetsbeskrivelse og bunntopografi

Figur 2 viser oversiktskart for lokaliteten Seljeholmen hvor prøvetakingsstasjonene er tegnet
inn. I Tabell 1 finnes dyp og GPS-posisjoner for stasjonene. Lokaliteten er mest eksponert for
vind og bølger fra nordøst. Under anlegget er bunnen jevn med en dybde på om lag 110
meter.

Figur  2 Dybdekart ved lokaliteten Seljeholmen. Prøvetakingsstasjonene St.1 — St.10 samt
sondemåling er tegnet inn. Ekvidistanse 5 m. Kart orientert nord opp.

Storfjord Torsk AS
Akvaplan-niva AS Rapport 3730.2B - 413 5
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Tabell 1 Stasjonsdyp og GPS-posisjoner på lokalitet Seljeholmen.

Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø
6 www.akvaplan.niva.no
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4 Resultater

4.1 Sedimentundersøkelse
Sedimentundersøkelsen viser at bunnen under den planlagte oppdrettslokaliteten består av
leire. Det er ikke påvist organisk belastning, som skyldes at det tidligere ikke har vært noen
form for utslipp i området. Sedimentet har en fin kornfordeling som skyldes moderat
strømhastighet og naturlig sedimentering av finpartikulært materiale.

Bunnfaunaen viser en naturlig sammensetning av gavende organismer. Den trådformede
børstemarken  Galathowenia oculata  var tallrik, noe som er normalt for denne bunntypen. For
resultater se tabeller i vedlegg 6.1.

Storfjord Torsk AS
Akvaplan-niva AS Rapport 3730.2B 413 7
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4.2 Strommålinger
Det ble foretatt strømmålinger sentralt i den planlagte lokaliteten i perioden 16. mars til 15.
april 2008. Målerne var plassert på 5 og 15 meters dyp samt 3 meter over bunn. Den var
innslilt på registrering av strømretning og hastighet med 10 minutters intervall. Resultatene er
vist i figur 3 til 5 samt i kapittel 7.2 (vedlegg).

Resultatene viser at hovedstrømsretning og vanntransport er tydelig definert på 5 meters dyp
(figur 3). Det vises en sterk transport mot øst/sørøst. Det er sammenheng mellom
retningsendringer og tidevannsskifte. Gjennomsnittlig strømhastighet er 4 cm/s, som
karakteriseres som lav i oppdrettssammenheng. 63 % av målingene var mellom 3 og 10 cm/s,
mens 1,1 % av målingene var under 1 cm/s (nullstrøm).

Reisa 1 (5m dyp)
va nntra nsport (1/(s*m A 2)) Reisa 1 (5m dyp)

0 25

330345 8 15 30 222
CD

•

19315 45
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240 \ 120
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210195 165150

180

..ds 13
fp,  10

7

Figur 3 Strømhastighet og retning 5 meters dyp.
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Resultatene på 15 meters dyp viser at hovedstrømsretning og vanntransport er definert mot
nord/nordøst med en returstrøm mot sør/sørvest (figur 4). Det er sammenheng mellom
retningsendringer og tidevannsskifte Gjennomsnittlig strørnhaslighet er 2,9 cm/s, som
karakteriseres som lav i oppdrettssammenheng. 44 % av målingene var mellom 3 og 10 cm/s,
mens 2,2 % av målingene var under 1 cm/s (nullstrøm).

Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø
8 www.akvaplan.niva.no
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Figur 4 StrØmhastighet og retning på 15 meters dyp.

Strømmåleren som var plassert tre meter over bunn var påmontert for lite oppdrift og har
ligget på bunnen størsteparten av perioden. Det må derfor utføres nye strømmålinger på
bunnstrømmen.

Reisa 1 (3m over bunn)
vanntransport (11/(s*m^2))

225 135
21 019 5 165150

180

Figur 5 StrØmhastighet og retning på 15 meters dyp.
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4.3 Hydrografi
Vertikalprofil for temperatur, saltholdighet, tetthet og oksygen fra overflate til bunn er
presentert i figur 6. Stasjonen ligger sentralt i den planlagte lokaliteten (se figur 2).
Saltholdigheten var i underkant av 34 promille i hele vannmassen. Oksygenmetningen var
svakt stigende fra omtrent 90 % i overflaten til 100 % i bunnvannet. Metningsverdiene i april
er tilfredsstillende for oppdrettsvirksomhet. Temperaturen var stabil rundt tre grader fra
overflaten ned til 20 meter. Deretter stiger den til 6 grader ved 40 meter. Under dette dyp er
temperaturen stabil ned til bunnen på 110 meter.
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22 24 26 28 30 32
Oks en %

60 80 100 120
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Figur 6 Hydrografisk profil for lokaliteten Seljeholmen 17. april 2008.

Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø
10 www.akvaplan.niva.no
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5 Konklusjon

Resultatene fra undersøkelsen på lokalitet Seljeholmen i Stortjord kan sammenholdes som
følger:

• Bathymetrien viser at under den planlagte anleggslokaliseringen er bunnen jevn med
dybde på om lag 110 meter. Anlegget vil bli plassert med en svak vinkel ut fra land for å
oppnå optimal gjennomstrømning.

• Under lokaliteten består bunnen av leire. Det er ikke registrert organisk belastning i noen
form på lokaliteten.

• Bunndyrsamfunnet har naturlig artsmangfold og består av gravende organismer.

• Registreringer av pH og Red0x-potensialet i sedimentene viste normale verdier (se
vedlegg 7.3).

• Måling av strømhastighet viste moderate verdier, men innenfor det området som er egnet
for oppdrettsvirksomhet.

• Hydrografiske profiler viste verdier som er karakteristiske for lokalitetstype og område,
og metningsverdiene i april er gode for oppdrettsvirksomhet.

• Fra et miljømessig synspunkt er lokaliteten godt egnet til oppdrett. Lokaliteten gis
Middeltilstand li henhold til beregninger beskrevet i NS 9410:2007 (se vedlegg 7.1).

Storfjord Torsk AS
Akvaplan-niva AS  Rapport 3730.2B -  413 11
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Primærsediment
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Firma: Storfjord Torsk AS Dato: 17.04.2008
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7.2 Strommålinger

7.2.1 5 meters dyp
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7.2.2 15  m dyp
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/2862 -2

Arkiv: U43

Saksbehandler:  Arne Wassnes

Dato:                 07.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
21/09 Nordreisa kommunestyre 28.05.2009

Torskeoppdrett Bakkeby og Storvik - Søker Arnøy Laks AS

Henvisning til lovverk:
Kystsoneplan for Nordreisa kommune vedtatt av kommunestyret den 13.12.2001 i K sak 83/01
iht. plan- og bygningsloven.

Rådmannens innstilling

Kommunen stiller seg positiv til søknaden fra Arnøy Laks AS om tillatelse til etablering av 
oppdrett av torsk på ny lokalitet i Bakkeby. 

Anlegget søkes plassert innafor avsatt område i kystsoneplanen for Nordreisa kommune for 
framtidig akvakultur.

Kommunen ber om at staten og næringen setter av midler til forskning på miljøvirkningen av 
torskeoppdrett i og ved Reisafjorden både før utsetting av fisk i mærene og under driftfasen.

Søknad om lokalitet ved Storvik avslås da det ligger innafor 5 km grensen for skille elv/sjø i 
Reisafjorden jfr. Fiskeridirektoratets vedtak.

Saksopplysninger

Arnøy Laks AS ber i brev av 20.02.09 om avklaring vedrørende søknader om torskekonsesjoner 
i Nordreisa kommune. De ber om et prinsippvedtak som sier om kommunen ønsker torske-
oppdrett eller ikke.

I brevet skriver de:
AVKLARING OM TORSKESØKNAD STORVIK
Jeg visert til telefonsamtale med Knut Berg den 17.02.09, samt tidligere korrespondanse med
Ordfører 21.05.08 og 22.01.09.
Arnøy Laks AS har lagt betydelig med ressurser på våre torskekonsesjonssøknader i Bakkeby og
Storvik, og vi har fortsatt planer om å satse på torsk. For at vi skal lykkes er vi helt avhengig å
spille på lag med kommunen og vite at kommunen ønsker torskeoppdrettsnæringen velkommen.
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Vi ber derfor Nordreisa kommune gjøre ett prinsippvedtak om de ønsker torskeoppdrett eller 
ikke.
Kommunen skal selvfølgelig på ett senere tidspunkt eventuelt behandle søknadene på ordinær
måte. Grunnen til at vi ber om et slikt vedtak er at hvis Nordreisa kommune ikke ønsker
torskeoppdrett, vil det være bortkastet at vi bruker tid og penger på vår søknad i Storvik.
Vi ønsker fortsatt ett møte med kommunen for å diskutere saken, men på grunn av at alle
ansatte i Arnøy Laks AS er bortreist i forbindelse av feiring av bedriftens 25-års jubileum, vil vi 
ikke være tilbake før mandag 9.mars.

Med hilsen
Tor Nygaard
Daglig leder

Kart som viser omsøkte lokaliteter

Fiskeridirektoratet Region Troms har i brev av 16.02.09 behandlet søknaden om lokalitet 
Storvik og gitt følgende svar:

ARNØY LAKS AS 935767156 - SØKNAD OM AKVAKULTUR AV TORSK PÅ NY
LOKALITET STORVIK NORDREISA KOMMUNE - VEDTAK OM AVSLAG

Viser til Deres søknad datert 28.04.08 om fire nye tillatelser, hver på 780 tonn, for
matfiskoppdrett av torsk på ny lokalitet Storvik i Reisafjorden i Nordreisa kommune.
Søknaden ble den 18.12.08 sendt for vurdering av behovet for konsekvensutredning jf.
Forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005.
Fylkesmannen i Troms har i brev datert 07.01.09 til Fiskeridirektoratet region Troms lagt til
grunn at søknaden om matfiskoppdrett av torsk på ny lokalitet Storvik i Nordreisa kommune
må avvises av Fiskeridirektoratet region Troms. Dette begrunner Fylkesmannen med at

Lokalitet Bakkeby

Lokalitet Storvik

Grense elv/sjø
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avstanden mellom omsøkte lokalitet og det nasjonale laksevassdraget Reisaelva er mindre enn
5 km.

Vår vurdering av saken:
I februar 2003 opprettet Stortinget 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder,
fastsatte grunnprinsippene for ordningen og ga føringer for den videre oppfølgingen, jf St.prp.
nr. 79 (2001-2002) Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder og Innst. S. nr.
134 (2002-2003). Miljøverndepartementet la i Stortingsproposisjon nr. 32 (2006-2007) fram
Regjeringens politikk mht. vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og
laksefjorder. Kapittel 6 omhandler beskyttelsesregime for nasjonale laksevassdrag og
laksefjorder. I følge dette beskyttelsesregimet tillates etablering av akvakultur for marin fisk
innen nasjonale laksefjorder med en minsteavstand å 5 km fra nasjonale laksevassdrag.
Akvakulturlokaliteten Storvik er omsøkt mindre enn 4 km fra grensen mellom elv og sjø,
vedtatt av Nordreisa kommune den 21.06.01 med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk
mv. av 15. mai 1992 (vedlagt).

Fiskeridirektoratet region Troms var ikke kjent med Nordreisa kommune sitt vedtak av
21.06.01 om fastsettelse av grense mellom sjø og det nasjonale laksevassdraget Reisaelva da
søknaden ble tatt til behandling etter Akvakulturloven. Uttalelsen fra Fylkesmannen i Troms i
brev datert 07.01.09 tilfører saken derfor en ny og avgjørende opplysning.

Fiskeridirektoratet region Troms fatter derfor følgende vedtak:
Søknaden fra Arnøy Laks AS datert 28.04.08, om fire nye akvakulturtillatelser på torsk på ny
lokalitet Storvik, avslås da lokaliteten er omsøkt mindre enn 5 km fra det nasjonale
laksevassdraget Reisaelva.

Hjemmel for vedtaket er Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og
regnbueørret § 7 bokstav a), som bestemmer "Lokalitet for akvakultur kan klarerers dersom
det er miljømessig forsvarlig"

Klage
Vedtaket kan påklages, se nærmere om dette i vedlagt skjema med orientering. Klagefristen er
3 uker fra den dag du mottar brevet. Ved klage kan vedlagte skjema benyttes.
I medhold av forvaltningsloven § 27b blir det satt som vilkår for å reise søksmål at anledning
til å klage er uttømmende benyttet.

Med hilsen
Ernst Bolle
seksjonssjef

Lokalisering av omsøkte anlegg:
Begge anlegg ligger innafor område avsatt til framtidig akvakultur i kommunens kystsoneplan, 
området i Bakkeby ligger utenfor 5 km grensen fra elv/sjø og anlegget i Storvik ligger som 
Fiskeridirektoratet påpeker innafor 5 km grensen.

Vurdering
Søknaden fra Arnøy Laks AS har ikke vært lagt ut til høring, avventer kommunestyrets 
behandling. Merknadene/protestene som er innkommet ved behandling av søknad fra Storfjord 
Torsk er generelle.   

Som en konsekvens av generell usikkerhet med og motvilje til etablering av torskeoppdrett, jfr. 
innkomne protestbrev innkommet ved utlegging av søknad om torskekonsesjon utenfor 
Seljeholmen i Bakkeby (se sak 09/973 Storfjord torsk) , avholdt kommunen ett folkemøte i 

Side 66



kinosalen onsdag 15. april hvor ca 40 av kommunens innbyggere møtte sammen med ordfører 
og deler av administrasjonen i kommunen.

Som innledere var forskerne Atle Mortensen og Pål Arne Bjørn fra Norfima (tidligere 
Fiskeriforskning) og fra næringen Steinar Eliassen fra Nordfra AS og Tore Nygaard fra Arnøy 
Laks AS. 

Fra forskernes innledninger kan en trekke følgende konklusjon:

Det er lite kjent hvilke innvirkning oppdrett av torsk vil påføre stedlig torskearter, det nevnes 
spesielt adferdsendringer, parasitter, sykdom, avl og hvilke betydning rømming har. Så langt har 
rømming av torsk vært det største problemet, men det hevdes (av næringen) at gjennom 
forbedrede mærer er problemet minimert, de andre forhold finnes det lite forskningsresultat fra. 

Hvilken risiko vil man få ved oppdrett av torsk:  (Risiko = sannsynlighet x konsekvens.)

Forskningen kjenner ikke konsekvensen av sykdom, men erfaring fra lakseoppdrett viser små, 
eller ingen konsekvenser og at oppdrettstorsk ikke vil ha noen innvirkning på villaks.

Forskerne påpekte at den største faren for villtorsken på fjordene og bestanden er intensivt fiske 
med effektive redskaper, og at som følge av dette blir gytefisken stadig mindre, og dette skyldes 
ikke oppdrettsnæringen.

Oppdrettsanleggene gir liten påvirkning på næringssaltene i fjordene, i Hardangerfjorden som er 
den mest belastede fjorden i Norge med oppdrett, kommer kun 6-7 % av næringssaltene fra 
oppdrettsanlegg. Med de sterke strømmene vi har vil ikke dette være noen problem for 
Reisafjorden.

Som positiv virkning av oppdrettsanlegg ble nevnt at gjødsling/forspill gir økt 
primærproduksjon og mer fisk i oppdrettsfjordene og rundt mærene.

Det største problemet forskerne sliter med er manglende midler til forskning og muligheten til 
oppfølging av fjordene før og etter etablering av oppdrettsanlegg.

Fra innledningen fra næringa fremkom følgende påstander:
Oppdrettsnæringa vil være et supplement til torskefiske som er sesongbetont. Med 
torskeoppdrett vil Norge kunne levere fersk torsk hele året til marked, dette er meget viktig for å 
holde oppe tilgangen på torsk til markedet.  I tillegg vil 2 oppdrettsanlegg gi  8-10 arbeidsplasser 
+ ringvirkninger. Videre hevder næringa at uten at oppdrettene drives i pakt med naturen er de 
ikke levedyktige.

Kommunen ble også bedt om å gjøre et valg, ønsker vi oppdrett eller ikke?   

Under diskusjonen framkom følgende påstander:
I debatten som fulgte deltok 7-8 av de frammøtte, forskerne og representantene fra næringa.

Påstander fra salen:
Ø Villfiske skyr oppdrettsanlegg ?
Ø Algevekst, skyldes dette oppdrettsanlegg ?
Ø Urenset utslipp fra oppdrettsanlegg ?
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Ø Forskerne synser og tror en masse ?
Ø Det er stor usikkerhet om virkningene av torskeoppdrett.
Ø Viser til andre fjorder hvor villtorsken var kommet tilbake til gyteplassene etter 

nedlegging av oppdrettsanlegg. 
Ø Fare for forlis av mærer grunnet nedising og isflak på drift.  

Forskerne og næringen besvarte påstandene slik:
Ø Villfisken trekkes til mærene grunnet tilgang på mat, de har ingen indikasjoner på at den 

skyr mærene.
Ø Det ble ikke gitt noen forklaring på den sterke algeveksten i sjøen, de viser til prøver fra 

Hardangerfjorden som viser at utslipp fra oppdrett utgjorde bare 6-7 % av næringssaltene 
i sjøen, så disse utslippene kan ikke ha noen stor betydning for problemet. Den generelle 
klimaendringen og økt vanntemperatur kan være en av årsakene.

Ø Utslipp fra oppdrett har ingen forurensende effekt på fjorden, dette skyldes sterke 
havstrømmer og jevnlig brakklegging av oppdrettsområder.

Ø Det finnes få fasitsvar, det må trekkes konklusjoner ut av forskning. Det må bevilges mer 
penger til forskning og så må forskerne få anlegg å forske på, jo mer forskning jo sikrere 
resultat. 

Ø Usikkerhet vedrørende miljøpåvirkning grunnet oppdrett kunne ikke forskerne si noe 
sikkert om, men mener at torskeoppdrett ikke vil ha noen påvirkning på villaks. 

Ø Påstand om at torsken vender tilbake til gyteplassene i fjordene etter at oppdrettene er 
fjernet ble ikke drøftet.

Ø Forlis av mærer, næringen var av den oppfatning at problemet ikke var stort. Det stilles 
nøye krav til flytende oppdrettsanlegg gjennom NS 9415 og anleggene skal være 
sertifisert for farvannet de skal legges ut i.

Konklusjonen fra forskerne var at det er mange usikkerhetsmomenter som må forskes videre på. 
men de trenger midler og anlegg. De var også klare på at de lokale torskestammer er skadet på 
grunn av intensiv fiske og ikke på grunn av oppdrettsanlegg.

Plansituasjonen i kommunen:

I forhold til vedtatt kystsoneplan fra 2001 skulle det ligge til rette for anlegg av oppdrettsanlegg 
i omsøkte område, det var ikke registrert noen brukerkonflikter av betydning. Stortinget har 
senere (2003) opprettet Reisafjorden som nasjonal laksefjord, dette medfører at oppdrettsanlegg 
av laksefisk ikke er tillatt innafor sikringssonen. En kan ikke se at bestemmelsene for nasjonale
laksefjorder berører oppdrett av andre fiskearter.

Gjennom kystsoneplanen har kommunen gjort et valg og satt av områder for framtidig oppdrett. 
Med plandokumentet har kommunen gitt framtidige oppdrettere en forusigbarhet for hva 
kommunen ønsker og hvor det er avsatt areal til næringa.

Kommunen har ikke kompetanse til å vurdere søknaden ut over andre kriterier enn
plandokumentene som foreligger og ber Fiskeridirektoratet vurdere søknaden i forhold til 
påstander framkommet under høringsrunden, folkemøtet og kommunens vedtak.

Ut i fra ”krav” om forusigbarhet og vedtatte kystsoneplan ble tilsvarende sak lagt fram til 
politisk behandling i driftsutvalget den med positive innstilling, jfr. DRU sak 39/09 dato 
28.04.2009.

Driftsutvalget behandlet saken og fattet slikt generelt vedtak:
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Behandling i driftsutvalget 28.04.2009

Forslag fra Geir Sagelv, Høyre som ble vedtatt ned 4 mot 2 stemmer.

Driftsutvalget mener det er viktig at det gjøres kvalifisert forskning på konsekvensene av sjøbasert 
oppdrett av torsk og vil utsette avgjørelsen om sjøbasert torskeoppdrettsanlegg i Reisafjorden. Dette 
begrunnes med at forskningsmiljøene i Norge vet for lite om konsekvensen av torskeoppdrett i fiskerike 
fjorder. Alternativt kan Nordreisa kommune tilby lokalitet for landbasert anlegg for oppdrett av torsk. 
Dette forslaget underbygges av to rapporter den en er:
Havforskningsinstituttet hefte ”Miljøeffekter av torskeoppdrett 3-2007” sier følgende sitat.
Oppdrett av torsk er på vei til å bli en ny næring. I løpet av tre år er produksjonen av oppdrettstorsk 
tidoblet, fra 946 tonn i 2003 til over10 000 tonn i 2006.

Miljøutfordringene ved denne produksjonsøkningen er betydelige og må tas på alvor før oppdrett av 
torsk kommer for langt. Det er viktig å trekke lærdom av lakseoppdrett, hvor man hele tiden har vært i 
etterkant med nødvendige miljøundersøkelser. For torsk er gyting i merd, rømming og geninteraksjon 
med ville stammer, sykdom og spredning av sykdomsfremkallende organismer potensielle problem som 
må undersøkes nå.

Rapporten sier også at torskeoppdrett øker med 20-25% hvert år og det haster med å finne løsninger på 
de viktigste miljøutfordringene denne voksende næringen representerer. 

Den andre er:
Regjeringen egen rapport ”Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett” utgitt 26.02.09 står følgende . sitat

Det er behov for økt kunnskap om mulige miljømessige risikofaktorer knyttet til torskeoppdrett, så vel på 
økosystemer som de ville torskebestandene. Denne kunnskapen vil danne grunnlag for å vurdere nye 
forvaltningstiltak. Forvaltningstiltakene må være basert på faglig kunnskap og en avveining mellom 
akseptabel miljøeffekt og næringsmessige konsekvenser.

Det ble avgitt 4 stemmer for forslaget til Geir Sagelv og 2 stemmer for rådmannens innstilling.

Forslag fra Geir Sagelv vedtatt
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/77 -5

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 13.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
22/09 Nordreisa kommunestyre 28.05.2009

Søknad om uteservering - Arika`s Biljard & Pizzeria AS

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

1. Arika`s Biljard & Pizzeria gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs på område 
som beskrevet i søknaden m/vedlegg.

2. Område skal ikke være nærmere gang-/sykkelstien enn 2 meter.  Serveringsområde skal 
adskilles fysisk.

3. For øvrig vises det til kommunestyresak 84/08 og sak 12/09.

Saksopplysninger

Arika`s Biljard & Pizzeria søker om bevilling for skjenking av øl og vin utendørs.
Utearealet er på ca 44 m2 og har 32 sitteplasser.  Området for skjenking er på høyre side av 
inngang.
Arika`s har i dag bevilling for øl, vin og brennevin.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/4814 -4

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 13.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
23/09 Nordreisa kommunestyre 28.05.2009

Søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder - Norlandia Storslett 
Hotell

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

1. Håvard Lunde gis serveringsbevilling for serveringsstedet Norlandia Storslett Hotell,
Lyngsmark, 9151  Storslett

2. Håvard Lunde godkjennes som ny styrer og som stedfortreder godkjennes Falco
Floreck.

3. For øvrig vises det til kommunestyresak 67/08.

Saksopplysninger

Norlandia Storslett Hotell søker om godkjenning av ny styrer og stedfortreder på 
skjenkebevilling og serveringsbevilling for sommersesongen 2009.  
Styrer er Håvard Lund med stedfortreder Falco Floreck.  
Etablererprøve for serveringsvirksomhet og kunnskapsprøver om alkokolloven er bestått.

Driften ved hotellet vil være som tidligere år.

Lensmannen, som uttaler seg om de involverte personers vandel og andre politimessige 
forhold, har ……….
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