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Gildeskål forskningsstasjon AS 950912278 - akvakulturtillatelse til laks, ørret og
regnbueørret på lokalitet 21397 Midt Femris i Gildeskål kommune
Det vises til vedtak fra Nordland fylkeskommune datert 18.03.19. Nordland fylkeskommune gav i vedtaket
midlertidig tillatelse til plassering av lokalitet 21397 Midt Femris til Gildeskål Forskningsstasjon AS. Dette
med bakgrunn i av vedtak datert 12.02.19 fra Fylkesmannen i Nordland.
Miljødirektoratet har etter klage omgjort Fylkesmannen i Nordlands vedtak den 15.04.20 og gitt tillatelse
til permanent plassering av anlegget. Fylkesmannen i Nordland har etter dette omgjort sitt avslagsvedtak
av 12.02.19 i tråd med omgjøringen gjennom nytt vedtak den 21.04.20.
Vedtak
Troms og Finnmark fylkeskommune gir akvakulturtillatelse for permanent plassering for akvakultur av
laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten 21397 Midt Femris i Gildeskål kommune. Lokaliteten er av dette
ikke lengre tidsbegrenset.
Lokalitetsnr.

Lokalitetsnavn

21397
Midtpunkt
N 67°02.216ʼ
Ø 13°58.066ʼ
5

Midt Femris
1
N 67°02.015ʼ
Ø 13°57.820ʼ

2
N 67°02.259ʼ
Ø 13°57.805ʼ

Kommune

MTB

Gildeskål

2700 tonn

3
N 67°02.439ʼ
Ø 13°58.042ʼ

4
N 67°02.417ʼ
Ø 13°58.313ʼ

N 67°01.994ʼ
Ø 13°58.089ʼ
Lokaliteten er klarert for følgende tillatelser:
• N-G-16, N-G-20, N-G-57 tilhørende Gildeskål forskningsstasjon AS
• N-G-59 tilhørende Gildeskål Seafood AS
• N-G-15 tilhørende Nordland fylkeskommune
Når det gjelder øvrige lokaliteter som den enkelte tillatelse disponerer, viser vi til Akvakulturregisteret på
Fiskeridirektoratets hjemmeside www.fiskeridir.no

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Org.nr

Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø

Besøksadresse

77 75 50 00

922420866

E-post
postmottak@tffk.no

Tffk.no

Lovhjemmel
Vedtaket er fattet av Troms og Finnmark fylkeskommune med hjemmel i lov av 17.6.2005 nr. 79 om
akvakultur (akvakulturloven) og forskrift av 22.12.2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret
og regnbueørret (laksetildelingsforskriften).
Bakgrunn og saksgang
Troms og Finnmark fylkeskommune mottok den 04.11.20 e-post fra Nordland fylkeskommune med
søknad om å endre midlertidigheten på plasseringen av lokaliteten til permanent.
Troms og Finnmark fylkeskommunen er settefylkeskommune for Nordland fylkeskommune, da Nordland
fylkeskommune har samlokalisert undervisningstillatelse N-G-15 ved lokaliteten.
Vedtaket innebærer ingen areal- eller biomasseendringer på lokaliteten, og vedtaket gjelder kun
omgjøring fra midlertidig til permanent etablering av lokaliteten og påfølgende oppdatering i
akvakulturregisteret. Dette som følge av Miljødirektoratets omjøringsvedtak av 15.4.20 og nytt vedtak
gjort av Fylkesmannen i Nordland vedrørende utslippstillatelse datert 21.04.20.
Biomassen på lokaliteten vil fortsatt være uendret, selv om Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Nordland
også har omgjort denne delen av tillatelsen i hht eget sektorlovverk. Dette følger av endelig avslag som
ble gitt fra Mattilsynets hovedkontor etter klage den 23.10.19 på utvidelsen av biomassen ved lokaliteten
gjennom den samordnede behandlingen og gjennom vedtak fra Nordland fylkeskommune datert
18.03.19.
Troms og Finnmark fylkeskommune vurderer at det i denne saken ikke vil være behov for ny
behandlingsrunde av søknaden, og at omgjøringen er av teknisk karakter etter klageavgjørelse tilknyttet
tidligere søknad. For vurdering av søknaden jfr. § 30 i laksetildelingsforskriften vises det derfor til tidligere
behandling utført av Nordland fylkeskommune.
Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk etter Kap II i Lov om forvaltning av naturens mangfold
(NML) §§ 8-12 er blitt vurdert. Kunnskapsgrunnlaget i saken står i rimelig forhold til sakens karakter og
risiko for skade på naturmangfoldet. Akvakultur vil i sin natur kunne ha innvirkning på miljøet. Tiltaket
vurderes som miljømessig forsvarlig ut fra den kunnskap man i dag har, og med bakgrunn i de rammer
som er satt for slik virksomhet gjennom lover, forskrifter og vilkår for tildeling og drift av tillatelser. Det
underbygges også i at foreliggende behandling gjelder omgjøring til permanent etablering og ikke
medfører økning av maksimalt tillatt biomasse på lokaliteten.
Troms og Finnmark fylkeskommune har foretatt en samlet vurdering i ht. laksetildelingsforskriften § 30
bokstav a-d. Statlige sektormyndigheter og Gildeskål kommune har alle tidligere behandlet søknaden.
Saken er kurant og vedtak fattes av seksjonsleder for stedbunden verdiskaping i henhold til fylkesrådssak
168/20 datert 09.06.2020 - Fullmakter/delegasjon næringsavdeling.
Generelle vilkår
• Anlegget skal etableres i samsvar med tidligere klarering og tegninger som viser anleggets
godkjente plassering.
• Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo-, eiendoms- eller andre privatrettslige forhold.
• Tillatelsen gis under forutsetning av at etablering, drift og eventuell avvikling blir gjennomført i
samsvar med til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og vilkår.
• Tillatelsen med vedlegg skal oppbevares tilgjengelig for alle ansatte på anlegget, og også slik at
den kan forevises til alle som er bemyndiget kontrollrett.
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Som tillatelsesinnehaver har de plikt til å sette Dem inn i regelverket som gjelder for tillatelser etter
akvakulturloven. Akvakulturloven med tilhørende forskrifter er tilgjengelig på www.lovdata.no.
Klagerett
Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det
tidspunktet underretningen om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part, se om dette i
vedlagte orientering. Eventuell klage skal sendes til Troms fylkeskommune.
En eventuell klage medfører ikke utsatt iverksettelse av vedtaket. Det er likevel adgang til å søke om at
gjennomføringen utsettes til klagesaken er avgjort. I medhold av forvaltningsloven § 27b er det satt som
vilkår for å reise søksmål at anledning til å klage er uttømmende benyttet.

Med vennlig hilsen

Gunnar Davidsson
seksjonsleder

Jarle Magnar Bratbak - Pedersen
spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vedlegg:
Stadfestelse av vedtak . lokalitet Midt-Femris. Brev fra Mattilsynet datert 231019
Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet .pdf
Endret utslippstillatelse etter klagesaksavgjørelse fra Miljødirektoratet - Midt Femris - Gildeskål.pdf
Utslippstillatelse - Midt Femris - Gildeskål Forskningsstasjon AS - Gildeskål .pdf
Vedtak Nordland Midt femris 2019
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak permanent plassering

Mottakere:
GILDESKÅL FORSKNINGSSTASJON AS

Kopi til:
Fylkesrådet, Karin Eriksen
Næring, Frode Mikalsen
Næring, Guri Ellila Brodahl
Næring, Sunniva Løviknes
Næring, Hege Skaar
MILJØDIREKTORATET
MATTILSYNET REGION NORD
Fiskeridirektoratet region Nordland
Nordland Fylkeskommune
FYLKESMANNEN I NORDLAND
KYSTVERKET NORDLAND
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GILDESKÅL KOMMUNE
MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE
GILDESKÅL SEAFOOD AS
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