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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2011/49 Søknad om omdisponering av boligtomt til 
fritidsformål 1943/31/25 Kjækan

2011/3478

PS 2011/50 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-B område og plan- og 
bygningsloven § 1-8 for oppføring av veg og 
flytebrygge 1943/35/4

2011/1394

PS 2011/51 Klage på vedtak i Teknisk utvalgssak 2011/06 
1943/36/18

2009/7195

PS 2011/52 Søknad om akvakultur for matfisk av laks ved 
lokalitet 10576 - Hjelnes i Jøkelfjord

2010/1253

PS 2011/53 Søknad om akvakulturtillatelse for slaktemerder 
for laks på lokalitet 30417 - Slettneset i Jøkelfjord

2010/1253

PS 2011/54 Søknad om deling av grunneiendom 1943/42/1 -
Spildra

2011/2698

PS 2011/55 Søknad om deling av grunneiendom 1943/1/2 -
Seglvik

2010/5325

PS 2011/56 Referatsaker

RS 2011/76 Søknad om oppføring av naust 1943/31/73 2011/3574

RS 2011/77 Søknad om oppføring av hytte 1943/7/6. 2009/5606

RS 2011/78 Ferdigmelding 1943/12/52 2009/7657

RS 2011/79 Søknad om oppførelse av hytte 1943/31/66 2011/3243

RS 2011/80 Søknad om utslipstillatelse og installering av 
Greenroc renseanlegg 1943/31/70 og 54

2010/5996

RS 2011/81 Søknad om oppføring av tilbygg til bolig 
1943/28/91

2011/3806

RS 2011/82 Søknad om flytting/oppføring av aneks/hytte 
1943/13/08

2009/7777

RS 2011/83 Søknad om oppføring av vedsjå/garasje 
1943/35/6

2011/3477

RS 2011/84 Søknad om oppføring av garasje 1943/13/23. 2011/1734

RS 2011/85 Søknad om utslipstillatelse og installering av 
Greenrock renseanlegg 1943/31/68 og 69

2011/3589

RS 2011/86 Søknad om utslippstillatelse 1943/31/65 og 66 2011/3243

RS 2011/87 Søknad om utslippstillatelse og installering av 
Greenrock renseanlegg 1943/31/57 og 67

2011/1772

RS 2011/88 Søknad om oppføring av campingvogn 
m/spikertelt 1943/29/8

2010/5067

RS 2011/89 Søknad om oppføring av  fritidsbolig 1943/31/69 2011/3589



RS 2011/90 Søknad om oppføring av enebolig samt veg frem 
til denne 1943/7/4

2011/3476

RS 2011/91 Søknad om utvidelse av Coop Burfjord 
1943/13/149

2010/5395

RS 2011/92 Søknad om endring av tillatelse gitt i sak Delegert 
Teknisk utvalg 53/10, 1943/16/24

2010/3700

RS 2011/93 Søknad om oppføring grunnmur til eksisterende 
hytte 1943/39/17

2011/4166

RS 2011/94 Deling av grunneiendom 1943/7/4 - Jøkelfjord 2011/3351

RS 2011/95 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 2011/2881

RS 2011/96 Deling av grunneiendom 1943/46/16 - Meiland 2011/2935

RS 2011/97 Ferdigattest 1943/12/51 2010/3071



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3478 -5

Arkiv: 1943/31/7

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 13.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/49 Kvænangen Teknisk utvalg 15.11.2011

Søknad om omdisponering av boligtomt til fritidsformål 1943/31/25 Kjækan

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Kvænangen kommunes kommuneplan.

Vedlegg

1 Oversiktskart gnr 31 bnr 7 Kjækan

2 Skylddelingsforretning

3 Brev

4 Søknad om omdisponering av boligtomt til fritidsformål 1943/31/7 Kjækan

5 Høringsbrev fra nabo Eilif Andersen.

6 Høringsbrev fra Grendeutvalget for Kjækan/Kvænangsbotn krets.

Rådmannens innstilling

Høringsuttalelsen fra Grendeutvalget for Kjækan/Kvænangsbotn krets tas ikke til følge.

Søknaden til Olaf Hunsdal innvilges.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Olaf Hunsdal dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel (LNF-områder merket A kan spredt bolig- og ervervsbebyggelse og 
fritidsbebyggelse tillates. I følgende områder er fritidsbebyggelse likevel ikke tillatt: Storenga, 
Burfjorddalen, Dorrasveien, Kjækan og Karvika (boligområder som kommunen har gjort 
grunnlagsinvesteringer) Utbyggingen må skje ihht rammeplan for avkjørsel) for omdisponering 
av boligtomt til fritidsformål på eiendom gnr 31 bnr 25 Kjækan.



Saksopplysninger

2 gangs saksbehandling.

Vedtak i sak teknisk utvalg 2011/42 Sitat:
Saken utsettes i påvente av høringsuttalelser til grendeutvalg og naboer. Sitat slutt

Saken har vært på høring til grendeutvalg og naboer, det er innkommet 2 uttalelse, en fra nabo 
Eilif Andersen samt fra Grendeutvalget for Kjækan og Kvænangsbotn krets. (vedlegg 5 og 6)

Nabo Eilif Andersen har flere meninger om saken men avslutter med at søknaden bør innvilges.

Grendeutvalget for Kjækan og Kvænangsbotn krets går imot hyttebygging i boligstrøk da 
grendeutvalget forholder seg til gjeldene kommuneplan (arealdelen) inntil ny plan med dertil 
høringer foreligger.

Olaf Hunsdal søker om omdisponering av boligtomt gnr 31 bnr 25 til bruk til fritidsformål. 
Denne eiendom er fradelt fra gnr 31 bnr 7, tomten er ikke signalisert i kart slik at det på kart 
(vedlegg 1) er antydet plassering ut fra skyldelingsforretningen (se vedlegg 2).

Ihht Kommuneplanen for Kvænangen kommune stadfestet i K-sak 43/95 gjeldene fra 01.01.96 
er eiendommen innenfor lnf-a område (bolig ja, jfr. best nr 2)

Best nr 2 sier, sitat:
LNF-områder merket A kan spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse 
tillates. I følgende områder er fritidsbebyggelse likevel ikke tillatt: Storenga, 
Burfjorddalen, Dorrasveien, Kjækan og Karvika (boligområder som kommunen har gjort 
grunnlagsinvesteringer) Utbyggingen må skje ihht rammeplan for avkjørsel. Sitat slutt.

Åsmund og Idun Wilhelmsen fikk i 2002 avslag på søknad om bruk av sin eiendom gnr 31 bnr 
14 til fritidsformål da det var kommet klage fra beboere i området samt grendeutvalg.

Ann-Mari og Elling Ingebrigtsen fikk i 2004 innvilget søknad om bruk av sin eiendom gnr 37 
bnr 23 (Karvika) til fritidsformål. (denne søknaden sammenlignes med den på Kjækan da det 
gjelde dispensasjon fra samme formål)

Vurdering

Kjækan er i dag et egnet fritidsområde for hyttebyggere, det er laget flere reguleringsplaner i 
dette område med tillatt hyttebygging, den nærmeste og siste reguleringsplan som ble godkjent 
er på gnr 31 bnr 11 grunneier Steinar Jensen og Anne Berit Bæhr som innholder 5 tomter for 
bruk til fritidsbebyggelse.

Siste bolig som ble bygget i Kjækan var i 1985 (daværende eier Oluf Reiersen)

Man ser at hyttene som blir bygget i dag tilslutter seg det kommunale vannverket i området, slik 
at dette blir ivaretatt. 



Kommuneplanen må se på som nærmest utgått og ikke tilpasset seg det reelle brukermønster i 
området. Ut fra denne vurdering går en inn for at Olaf Hunsdal får dispensasjon fra 
kommuneplanen for bruk av eksisterende boligtomt til fritidsbruk. 

Grendeutvalget sier i sitt høringsskriv at de ikke går inn for dispensasjonen, da gjeldene 
kommuneplan må gjelde frem til ny kommuneplan er godkjent. Kommunen er av den 
oppfattning at område i dag i stor grad benyttet som fritidsformål. Dette punktet må veie tyngre 
enn at en skal være tro mot planen og vente på ny kommuneplan før en kan eventuelt gi tillatelse
til omdisponering av tomt og byggetillatelse på denne eiendommen.

Tomten gnr 31 bnr 25 er ikke signalisert på kart men i følge grunneier av gnr 31 bnr 7 (som også 
er søker) ligger denne tomten nede ved vegen, se skravert felt i kart.

Omsøkt eiendom er allerede utgått slik at undertegnede ikke ser det nødvendig og sende denne 
på høring til fylkesmann, fylkeskommune, sameting og reindriftsforvaltningen. Området må i 
dag ses på som et fritidsområde. 
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Godkjent til innhefting i grunnboka.

Skylddelingsforretning

.‘

menn skylddelingsforretning over gården

g.-nr  3( 	 br.-nr. 	

herred. Forretningen er forlangt av

	 dag, den

av skyld mark

19 	 holdt undertegnede av lensmannen oppnevnte

61,2 S—

som har grunnbokshjemmel til den eiendom som er forlangt delt.')

Mennsoppnevnelsene legges ved. Av mennene har følgende gitt forsikring2) S0111 skjønns-

menn

Ved forretningen møtte:

Av partcne: 3) 	 G-44-r-4 	 L

Av naboer :3)

Mennene valte til formann 	

Over de del .4.44-av gården,

1.4) Areal: Dyrket jord

2.  Grensebeskrivelse:5)

 C,C,« 	

som er fraskilt,meddeles her følgende opplysninger:

dekar, naturlig eng og kulturbeite   dekar, pro-

dekar. I alt,":". dekar.duktiv annet areal 


d if-rd 15--4	
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Hvis rekvirenten ikke har grunnbokshjemrnel, blir forretningen ikke å anta til tinglysing med mindre
rekvirenten ved dom er kjent eiendomsberettiget til den del av eiendommen som forlanges fraskilt. (Skyld-
delingslovens § 1).
Har noen av mennene ikke gitt slik forsikring som nevnt i lov nr. 1 av 1/6 1917 § 20, skal vedk. før forret-
ningen holdes, underskrive følgende erklæring som blir å sende inn til sorenskriveren sammen med skyld-
delingsforretningen. <<Jeg forsikrer at jeg i alle saker vil utføre mitt verv som skjønnsmann samvittig-
hetsfullt og etter beste overbevisning. den 19

N. N.2)
Hvis noen av de i forretningen interesserze parter eller naboer ikke møter, må det i forretningen opplyses
om det er godtgjort at varsel er gitt dem eller for naboers vedkommende om det er funnet unødvendig å
varsle dem (skylddelingslovens §§ 2 og 3.)
Oppgave over den fraskilte dels areal m. v. skal bare gis for arealer over 2 dekar (jfr. skylddelingslovens § 9.)
Er arealet under 2 dekar, må dette attesteres i forretningen.
Se skylddelingslovens § § 3 og 8. Grensene mot naboeiendommen blir ikke å beskrive dersom disse
eiere ikke er til stede og samtykker i beskrivelsen. Skal mennene etter partenes forlangende utføre delin-
gen i marken i forbindelse med skylddelingen (lovens § 7), må grensebeskrivelsen tillike inneholde det
nødvendige herom. Stiftelse av bruksrettighet „Lller servitutt må ikke tas inn i skylddelingsforretningen
uten at heftelsen skriftlig er vedtatt av den som r grunnbokshjemmel til den eiendom som heftelsen
skal §  5 ).

Nr. Sen, Swersen Z. 06I6859
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Omfatter den eiendom som deles, jordbruk med skog?

Får hvert av de jordbruk som fremkommer ved delin-
gen den skog som er nødvendig til husbehov og gårds-
fornødenhet?

Omfatter den eiendom som deles, jordbruk med fjell-
strekning, herunder fjellvann, elver og bekker?



4. Får hvert av de jordbruk sorn. fremkommer ved delin-
gen den fjelistrekning som er nødVendig for bruket?
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holdene- tillater.
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,

HoVedbølets 'gjen.reride, skyld titgjØr 


riatUdigeng ogoVedbølets gjenværende areal utgjør: Dyrket jor 	

kulturbeitetc,/76..-dekar,  dekar, produktiv skog

Omkostningene ved•å holde og,,tinglyse forietnnigen

Partene ble gjort kjent, Med- åt förretningen kan'ipggi _es,x clee-gjelder
skYldansettelsen og den deling sorn er foretatt i marken ette være fremsatt
tiLsorenskriveren innen 3 måneder fra forretningens tingiYsing:

Vi erklærer ilerypd at YL har utfØrt ,forretningen, retter„beste:,skjØnn og ciyerbe-Criming
lienhold til gitt ftirsikring.

Vi- har beit at 

skal beSørge forretningen levert (sendt) til tinglysing.

Det som ikke passer strykes over. . . „ _
Som briiksnavn- må ikke i noe. tilfelle- navn soni allerede' er i bruk:som slektsnavn- og som ikke hører
til de mer utbredte (ifr lov iv 9. februar 1923 nr 2§ 21.):



a sende jOrdstyret hvis skylddelingen gjelder et areal på under 2. dekar.:- _

	 or&tyi•



Olaf Hunsdal (mob.92205611/olaf.hunsdal@nordtroms.net)
Høgegga 65

9151 STORSLETT
-

Kvænangen kommune

9161 BURFJORD

SØKNAD OM Å FÅ OMDISPONERE El KNDOM

Fra 2004 har vi vært eiere av "Linnhagen" (gnr.31, bnr.7) i Kjækan. Denne ble ervervet som
fritidseiendom. En del av eiendommen b1e i 1964 skilt ut som egen tomt for  boligbygging;  se
vedlagte kopi av skylddelingsforretning.

Denne parsellen har fått navnet "Soleng" og har i det tinglyste skjøtet fått betegnelsen gnr.31,
bnr.25. Den ligger like ovenfor og inntil hovedvegen.

Da vi har familiemedlem som ønsker å bygge et fritidshus i Kjækan, kunne vi tenke oss å
benytte denne tomta til formålet.

Jeg søker derfor kommunen om at "Soleng" kan omdisponeres fra boligtomt ti1 tomt for
fTitidshus.

Med hilsen

(())\i64Hunsdal

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

i 6 AUG 2011
Til behandling: s

Saksbehandlen

Til oriontering:

Gradering:



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3478 -2

Arkiv: 1943/31/7

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 29.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Kvænangen Teknisk utvalg

Søknad om omdisponering av boligtomt til fritidsformål 1943/31/7 Kjækan

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Kvænangen kommunes kommuneplan.

Vedlegg
1 Søknad om omdisponering av 

boligtomt
2 Skylddelingsforretning
3 Oversiktskart gnr 31 bnr 7 Kjækan

Rådmannens innstilling

Søknaden til Olaf Hunsdal innvilges.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Olaf Hunsdal dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for omdisponering av boligtomt til fritidsformål på eiendom gnr 31 
bnr 25 Kjækan.

Saksopplysninger

Olaf Hunsdal søker om omdisponering av boligtomt gnr 31 bnr 25 til bruk til fritidsformål. 
Denne eiendom er fradelt fra gnr 31 bnr 7, tomten er ikke signalisert i kart slik at det på kart 
(vedlegg 3) er antydet plassering ut fra skyldelingsforretningen (se vedlegg 2).

Ihht Kommuneplanen for Kvænangen kommune stadfestet i K-sak 43/95 gjeldene fra 01.01.96 
er eiendommen innenfor lnf-a område (bolig ja, jfr. best nr 2)

Best nr 2 sier, sitat:
LNF-områder merket A kan spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse 
tillates. I følgende områder er fritidsbebyggelse likevel ikke tillatt: Storenga, 



Burfjorddalen, Dorrasveien, Kjækan og Karvika (boligområder som kommunen har gjort 
grunnlagsinvesteringer) Utbyggingen må skje ihht rammeplan for avkjørsel. Sitat slutt.

Åsmund og Idun Wilhelmsen fikk i 2002 avslag på søknad om bruk av sin eiendom gnr 31 bnr 
14 til fritidsformål da det var kommet klage fra beboere i området samt grendeutvalg.

Ann-Mari og Elling Ingebrigtsen fikk i 2004 innvilget søknad om bruk av sin eiendom gnr 37 
bnr 23 (Karvika) til fritidsformål. (denne søknaden sammenlignes med den på Kjækan da det 
gjelde dispensasjon fra samme formål)

Vurdering

Kjækan er i dag et egnet fritidsområde for hyttebyggere, det er laget flere reguleringsplaner i
dette område med tillatt hyttebygging på den nærmeste reguleringsplan med 5 hytter (gnr 31 bnr 
11 grunneier Steinar Jensen og Anne Berit Bæhr) 

Siste bolig som ble bygget i Kjækan var i 1985 (daværende eier Oluf Reiersen)

Man ser at hyttene som blir bygget i dag tilslutter seg det kommunale vannverket i området, slik 
at dette blir ivaretatt. 

Kommuneplanen må se på som nærmest utgått og ikke tilpasset seg det reelle brukermønster i 
området. Ut fra denne vurdering går en inn for at Olaf Hunsdal får dispensasjon fra 
kommuneplanen for bruk av eksisterende boligtomt til fritidsbruk. 

Tomten gnr 31 bnr 25 er ikke signalisert på kart men i følge grunneier av gnr 31 bnr 7 (som også 
er søker) ligger denne tomten nede ved vegen, se skravert felt i kart.

Omsøkt eiendom er allerede utgått slik at undertegnede ikke ser det nødvendig og sende denne 
på høring til fylkesmann, fylkeskommune, sameting og reindriftsforvaltningen. Det som kan 
eventuelt gjøres dersom utvalget velger det, er å sende søknaden til høring til grendeutvalg og 
naboer da det var slik motstand til søknaden i 2002. Dersom man mener dette må vedtaket i 
saken bli:

”Saken utsettes i påvente av høringsuttalelse til grendeutvalg og naboer.”

Saksbehandler har valgt og ikke sende den på høring da det faktiske brukermønsteret i området 
har endret karakter fra boligformål til fritidsformål. 



KWENANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

1 0 OKT 2011
Til Kvænangen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen
9161 BURFJORD.

TUbehandung:

Saksbehandler.

-nl  orientering:

Gradeting:

Kjækan den: 07.10.2011.

Omdisponering av tomt på eiendommen 31/7 i Kvænangen.

Olav Hunsdal søker om omdisponering av boligtomt gnr. 31 bnr 25 til
fritidsformål.
Som beboer på Kjækan og eier av eiendom gnr. 31 bnr. 26 kan jeg ikke se
at det er til hinder for oss at Olav Hunsdal for innvilget sin søknad da
Kvænangen kommune har forkastet Kommuneplanen av 1995 K-sak 43.

I forbindelse med å avvike fra Kommuneplanen av 1995 K-Sak 43 vil jeg
minne om den protest som lokaldemokratiet og private viste til saken
som tillot fritidsbebyggelse i et boligområde på Kjækan.
Jeg vil påstå at administrasjon og det daværende politiske regime foretok
et kameraderi valg, man overkjørte alle tidligere vedtak og fore-så ikke
de ulemper som dette har medført deler av bygda Kjækan.
Jeg mener som beboer på Kjækan at når Kvænangen kommunes ledelse
har åpnet for fritidsbebyggelse i boligområdet må det gjelde alle søkere i
området som omfattes boligområdet Kjækan, ellers vil trynefaktoren råde
arenaen.

Med vennlig hilsen.

-7



Grendeutvalget for Kjækan/Kvænangsbotn krets
V/leder Jan-Egil Johansen, 9162 Sorstraumen

Kvænangen kommune
9161 Burfjord 6 OKT 2011

n bohandling:

Saksbehandler:

711 orientering:

Gradering:

Høring tomt Kjækan 31/7 .

Grendeutvalget har i møte 13.10.2011, sak10/11 gjort følgende vedtak .

Uttalelse om omdisponering av tomt på eiendom 31/7 i Kjækan fra boligtomt til hyttetomt.

Grendeutvalget følger tidligere vedtak om hyttebygging i boligstrøk og går ikke inn for
omdisponering av omsøkte tomt. Grendeutvalget forholder seg til kommuneplanen —
arealdelen inntil ny plan med dertil høringer foreligger.

Sørstraumen, 17.10.2011.

Grendeutvalget for Kjækan og Kvænangsbotn krets

,(>41
Jan-Egil Johansen

KWENANGEN KOMMUNE

POSTMOTTAK

Telefon 77 76 97 42 Telefaks 77 76 97 70 e-post : fritex(&,c2i.net



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/1394 -6

Arkiv: 1943/35/4

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 08.09.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/50 Kvænangen Teknisk utvalg 15.11.2011

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-B område og 
plan- og bygningsloven § 1-8 for oppføring av veg og flytebrygge 1943/35/4

Henvisning til lovverk:
Kommuneplanens arealdel
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 Uttalelser fra Sametinget
2 Uttalelser fra Fylkesmannen i Troms
3 Søknad
4 Bilde
5 Kart 1:25000
6 Kart 1:  5000

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Geir Johansen dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel LNF-B område og plan- og bygningsloven § 1-8 for bygging av ny 
veg på ca 200meter og utsett av 2 flytebrygger på gnr 35 bnr 4 Toppelbukt. 

Formålet med byggingen av vegen og utsett av flytebrygger er å oppføre inntil 3 utleie enheter i 
enden av den nye vegen. Kommunen vil gjøre tiltakshaver/søker oppmerksom på at det å 
dispensere fra omsøkte tiltak ikke genererer automatisk dispensasjon for oppføring av inntil 3 
utleieenheter på eiendommen. 



Saksopplysninger

Geir Johansen søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven 
§ 1-8 (100metersbelte langs sjøen) for legging av ca 200 meter ny veg og oppføring av 2 
flytebrygger på eiendommen gnr 35 bnr 4 Toppelbukt. Anleggingen av veg og oppføring av 
flytebrygger er et ledd i en næringsetablering og da med tanke på oppføring av 3 utleieenheter 

Saken har vært sendt på høring til impliserte parter.

Sametinget berammet befaring i område i brev av 18.04.11, kommunen fikk i brev av 30.08.11 
(vedlegg 1) orientering om befaringen der det ble konstatert at det ikke var blitt registrert 
automatiske fredede kulturminner i det befarte område. Sametinget presiserer at skulle det likevel 
under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, 
må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 
1978 nr. 50 om kulturminner (km1.) 55 8 og 9. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal 
utføre arbeidet i marken.

Fylkesmannen har frarådet kommunen å innvilge søknaden da tiltakene ligger i et område som 
ikke er bebygd fra før (vedlegg 2) 

Vurdering

Tiltakene som det er søkt om ligger i innenfor plan- og bygningslovens § 1-8 (100metersbelte 
langs sjø) og kommuneplanens arealdel. Her skal man ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Områdene det skal bygges på er i dag ikke 
bebygd, slik at område vil etter utbygging virke noe mer privatisert en det er i dag. Område er i 
liten grad brukt til rekerasjon. Veien som skal bygges er en videreføring av en eksisterende 
jordbruksvei som nå ønskes forlenget frem til et område som det skal oppføres 2 flytebrygger i 
og på sikt å oppføre inntil 3 utleiehytter på. Kommunen kan ikke se at allmenninteressene vil bli 
svekket vesentlig på bakgrunn av de tenkte tiltak.

Eiendommen har vært i bruk som landbrukseiendom frem til i 80 årene og har ligget brakk 
siden, den er i dag ikke i bruk som landbrukseiendom. 

Grunneier vil ta i bruk eiendommen til næringsutvinkling (turisme) og det er i denne 
sammenheng det søkes om forlengelse av veg og oppføring av flytebrygger. Kommunen kan 
ikke se at de negative konsekvensene skal være større enn den positive gevinsten dette vil ha i 
forbindelse med næringsutvikling. 
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DINUJIDERES REF.

Uttalelse - Legging av 200 m veg og bygging av inntil 2 flytebrygger
på gbnr 35/4 i Kvænangen kommune

Vi viser til Deres brev av 28.03.2011 og til vårt brev av 18.04.2011.

Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner.
Sametinget har ingen merknader til saken.

Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune
omgående, jf.  Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (km1.) 55 8 og 9.  Vi forutsetter at dette pålegget
formidles til den som skal utføre arbeidet i marken.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Troms fylkeskommune.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Knstine Jakob n -rof Camilla Olofsson
førstekonsulent førstekonsulent

Kopiija / Kopi til:
Geir Harald Johnsen 9161 BURFJORD
Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan Kulturetaten 9296 TROMSØ
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Saksbehandler
Bjørn Einan

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 21 06 13.04.20112011/2121 - 2422.5

Deres datoDeres ref.
28.03.2011

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

Kvænangen kommune - Teknisk/Næringsavdelingen
.L APR 2011

9161 Burfjord
Til behandling:

Saksbehandler

Til odentedng:

Gradefing:

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om e er
veg og bygging av 2 flytebrygger på gnr. 35 bnr. 4 i Kvænangen kommune

Fylkesmannen i Troms tilrår at søknaden avslås.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 28.3.2011, hvor det går fram at det er
søkt om anlegg av 200 meter veg og bygging av to flytebrygger i 100-meters-sonen.

Eiendommen ligger i et LNF-område i kommuneplanens arealdel. I plan og bygningsloven §
19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålSbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I
tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet hvis saksområde
blir direkte berørt være gitt mulighet til å uttale seg.

Tiltaket er i strid med plan og bygningsloven, hvor det i § 1- 8. - Forbud mot tiltak mv. langs
sjø og vassdrag — heter:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas scerlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Stortingsmelding nr. 26 "Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljotilstand" (2006 -
2007):
• Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde
tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig
strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig igjen å oppfordre kommunene til en
streng praksis ved behandling av plansaker og dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjø.

Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø, datert
25.3.20100.
Her slås det blant annet fast at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø stadig gjelder, og at
kommunen skal avklare framtidig arealbruk i strandsonen gjennom planlegging, først og
fremst i kommuneplanen.
I forhold til disse retningslinjene ligger tiltaket i et område med mindre press på arealene.
Retningslinjene presiserer at også i disse områdene er 100-metersbeltet av nasjonal interesse,
og at bygging her bare skal tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. Ved

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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søknad om tiltak i 100-metersbeltet i dette området skal følgende retningslinjer legges til
grunn:

Utbygging bør så langt som mulig legge til områder som er utbygd fra før. Utbygging
i urørte områder med spesielle friluftsinteresser, natur- og landskapskvaliteter eller
kulturminnekvaliteter skal unngås. Det gjelder for eksempel utbygging i kyst- og
fjordlandskaper med spesielle kvaliteter.
Spørsmålet om bygging skal vurderes i forhold til allmenne interesser. Det bør ikke
tillates utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og
allmenn ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og
landskap.
Alternative plasseringer bør vurderes og velges dersom det er mulig.
Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel stasing på reiseliv og
turisme, skal tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene
må veies opp mot hensynet til allmenne interesser.
Vurderingen vil være avhengig av hva slags type tiltak det gjelder. Det kan være
grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust,
næringstiltak og sjørettede reiselivsanlegg.
Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse interessene må veies
opp mot hensynet til allmenne interesser, og mulighetene for felles brygger og naust
bør også vurderes.

Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Kvænangen kommune:
Eiendommen ligger på Villreinneset i Sørfjorden. Tiltaket er planlagt relativt langt ut på et
nes og langt fra eksisterende naust og annen bebyggelse, jf. behovet for å anlegge 200 meter
vei.

For at allmennheten skal kunne oppholde seg, og ferdes i strandsonen, er det et generelt
forbud mot bygging og deling i denne sonen. I dette tilfellet skal tiltaket gjennomføres på et
nes som i dag er uberørt av utbygging og med store landskapskvaliteter. Strandsonen fremstår
som attraktiv for allmennheten. Både grunneier og allmennheten vil oppleve tiltaket som en
privatisering av et i utgangspunkt attraktivt og urørt naturområde. Etableringen vil kunne
bidra til å ekskludere allmennheten fra området.

På Villreinneset finnes områder som er bebygd med naust. Dette ville være en alternativ
plassering av flytebrygge som bør kunne tilfredsstille utbyggers behov.

Vi merkers oss at kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldloven. Vi minner i
denne forbindelse om at også naturens landskapsmessige mangfold skal ivaretas, jf. § 1.

Oppsummert synes det som om lokaliseringen av tiltaket vil være i strid med de sentrale
politiske føringer som er gitt av regj eringen. Ut fra miljøvemmessige forhold anbefaler derfor
at Kvænangen kommune avslår søknaden. Vi ber med dette om å få tilsendt vedtak i saken
når dette foreligger.
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Med hilsen

Cathrine Hena
fylkesmiljøvernsjef
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Geir Harald Johnsen
9161 Burfjord

Kvcenangen Kommune

v/Teknisk Etat

9161 Burf jord Burfjord 23.03.2011

Søknad om utbedring og forkngelse av eksisterench veg Gnr
35/4 Toppelbukt samt oppføring av flytebrygge

Ønsker med dette å søke om å få utbedret og forlenget en eksisterende veg på Gnr. 35/4 i

Toppelbukt. Det er snakk om totalt ca 500 m veg, og av dette ca 200 m ny veg.

Det er ønske om å få denne utbedret og forlenget denne veien da jeg planlegger å utvikle et

konsept i næringsøyemed i dette området.

Veien vil gå etter eksisterende trasse over et jorde. Forlengelsen vil gå etter en gammel

kjerreveg/sti langs skille mellom fjæra og skog. Vegen vil bli forlenget frem til der hvor det er

planlagt en flytebrygge. ( se kart)

Det vil være snakk om oppføring av 1-3 hytter for utleie, sommer og vinter, over tid. Det er

også planlagt å føre opp en grillstue på nesset hvor det kan grilles etc.

Ønsker også, i denne sammenhengen å oppføre to stk flytebrygger ved nesset. Dette slik at

evt. båter kan ligge i le av vind og vær, uansett retning. Flytebryggene vil kun ha landfeste for

landgang, slik at de kan fjernes i vinterhalvåret. Dette fordi det er is der om vinteren. Det vil

derfor ikke bli snakk om å bygge noe ut i sjøen.

Legger ved et kart som viser hvor det er snakk om å utbedre og forlenge veien. Samt hvor det

er ønskelig, og praktisk, å ha landfeste til landgang.

Håper på en positiv behandling av denne søknaden.

Geir H. Johnsen
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/7195 -31

Arkiv: 1943/36/18

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 08.09.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/51 Kvænangen Teknisk utvalg 15.11.2011

Klage på vedtak i Teknisk utvalgssak 2011/06 1943/36/18

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Kommuneplanen for Kvænangen

Vedlegg
1 Klage fra Rolf Magne Larsen datert 08.03.11
2 Vedtak i teknisk Utvalg sak 2011/06
3 Klage fra Rolf Magne larsen datert 13.07.09
4 Kartskisse med påtegninger av Rolf Magne Larsen
5 Situasjonsplan/kart/omsøkt plassering

Rådmannens innstilling

Kommunen har ved gjenomgang av klagen ikke funnent nye momenter som gjør at vedtaket 
endres.

Klagen til Rolf Magne Larsen tas ikke til følge.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 gis Trond og Kari Henriksen dispensasjon fra plan-
og bygningsloven § 17-2 og kommuneplanens arealdel LNF- område merket A for oppføring av 
naust på gnr 36 bnr 18 Leira.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Trond og Kari Henriksen byggetillatelse for 
oppføring av naust på gnr 36 bnr 18 Leira.  

Saksopplysninger

Rolf Magne Larsen klager på vedtaket i Teknisk utvalg sak 2011/06 ang. gitt 
byggetillatelse7dispensasjon for oppføring av naust på gnr 36 bnr 18 Leira (vedlegg).



Larsen opprettholder klagen i brev 08.03.11 med de momenter han fremsatte i klagebrev i 2010 
samt nye fremkomne momenter sitat:
Jeg vet at kommunen i andre sammenheng har stukket kjepper i hjulene for når noen har ønsket 
å etablere seg med ulike tiltak i kommunen. Og det provoserer meg at kommunen uriktig nå 
prøver å gi uttrykk fra å være en Ja kommune. Det er også flere eksempler på at kommunen 
driver forskjellsbehandling når de saksbehandler, og at vedtak fattet etter den status personen 
blir tillagt. Sitat slutt.

Saksbehandler sendte brev til Larsen der han ble bedt om å utdype beskyldningene sitat: 
Kommunen kjenne ikke til disse sakene og ber om art de belyser/dokumenterer disse påstander, 
da de vil danne grunnlag for klagen både til Teknisk utvalg og eventuelt Fylkesmannen i Troms. 
Dersom de ikke kan dokumentere disse påstander må de trekke disse utriktige beskyldingene 
mot kommunen.

Kommunen imøteser deres svar innen 28.03.2011. Sitat slutt.

Kommunen har ikke fått tilbakemelding på dette skrivet.

Sametingert sendte følgende E-post til kommunen 15.03.11 sitat:
Sametinget har tidligere uttalt at vi ikke har merknader til bygging på gnr 36 bnr 18. Vi har nå 
mottatt opplysninger som tilsier at det kan være automatiske freda kulturminner her. Vi må 
derfor befare område. Vi ber om at kommunen informerer tiltakshaver om at det ikke må 
iverksettes tiltak før befaring er gjennomført. Befaringen vil bli gjort så snart snøen er borte. 
Sitat slutt.

Svar fra sametinget forelå 11.08.11 med følgende utdrag sitat:
Vi viser til brev av 04.08.2009, vårt varsel om befaring og til telefonsamtale i går. Vi har nå 
vært på befaring i området. Det ble ikke registrert automatiske fredete samiske kulturminner 
som oppføring av naust med omsøkt plassering ville komme i konflikt med, Sitat slutt.

Vurdering

Rolf Magne larsen klaget på vedtaket i Teknisk utvalg sak 2011/06 (se vedlegg) der han hevder 
at vegen blir en stor utlempe for ham. Søker v/Henriksen har på skjøte rett til naust som er gitt 
fra gnr 36 bnr 18 som igjen har tinglyst rett over gnr 36 bnr 10 hjemmelhaver Rolf Magne 
Larsen.

Saken var første gang behandlet hos Fylkesmannen i Troms med følgende vedtak sitat: 
Kvænangen kommunens vedtak i sak 2010/3 oppheves. Saken sendes tilbake til kommunen for 
fornyet behandling. Sitat slutt.
Begrunnelsen var som følger sitat: Fylkesmannen opphever kommunens vedtak som ugyldig 
fordi søknaden om dispensasjon skulle vært behandlet etter plan- og bygningsloven av 1985,jf. 
Forskrift om samvirke mellom bestemmelsene i den nye loven og plan- og bygningsloven av 
14.061985 nr 77, § 13. Vi vil begrunne dette nærmere nedenfor, samt komme med enkelte 
kommentarer til saken øvrige rettslige sider. Saken rettuneres for fornyet behandling. Sitat slutt.

Kommunen behandler nå søknaden etter plan- og bygningsloven av 1985 jr. forskrift om 
samvirke mellom bestemmelsene i den nye loven og plan- og bygningsloven av 14.06.1985 nr 
77, § 13.

Kommunen anfører som særlig grunn til å gi dispensasjon at omsøkt område er definert som 
LNF- A område i kommuneplanens arealdel (I LNF- område merket A kan spredt bolig og 
ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse tillates. I følgende områder er fritidsbebyggelse likevel 



ikke tillatt. Storenga, Burfjorddalen, Dorrasveien, Kjækan og Karvika (boligområder der 
kommunen har gjort grunnlagsinvesteringer). Utbyggingen må skje ihht rammeplan for 
avkjørsel)

Klagen fra Rolf Magne larsen tas ikke til følge da kommunen anser de anførte momenter som 
privatrettslige og skal derfor ikke behandles som en del av denne byggesøknaden.



K'ell Ove Lehne

Fra: Rolf-Magne Larsen [rolf-m.larsen@c2i.net]
Sendt: 8. mars 2011 23:03
Til: Kjell Ove Lehne
Emne: Naustbygging på "Midtgård" 36/18 i Kvænangen

Jeg påklager herved vedtaket i teknisk utvalg i Kvænangen kommune til Fylkesmannen i Troms
vedrørende bygging av naust på eiendommen "Midtgård" 36/18.
Jeg viser til mine tidligere brev i sakens anledning, og jeg prosederer på at det er urimelig at en
eventuell bygging skal medføre tilgang over min eiendom Leira 36/10.
Dette er et tyngende vedtak som vil påføre min eiendom en stor verdiforringelse uten en rimelig
motytelse, og dette er noe som vil legge grunnlaget for uenighet mellom naboer.
Området hvor naustet er planlagt bygd er gamle boplasser / tufter fra tidligere tider, og det er klare
synlige spor etter aktivitet på stedet.
Dette er fortidsminner som myndighetene bør befare før noe tiltak iverksettes.

Kvænangen kommune skriver på side 5 i saksframlegget, sitat " området naustet skal oppføres i
er bebygd med naust fra før, kommunen anser derfor at området ikke vil virke mer privatisert enn
det allerede er " sitat slutt.
Dette er et utsagn som slår beina under det som kommunen er satt til å forvalte, nemlig regulering
og håndheving av regler med bygging etter de gjeldende regler. Dersom man skal ta kommunens
utsagn alvorlig, så betyr det at Kvænangen kommune erklærer i skriftlig form at det er fritt fram for
bygging i kommunen.
Vi skal ta kommunen på ordet for dette utsagnet ved en senere anledning, og da vil det ikke nytte
å komme seg unna med alle slags unnskyldninger for at de har lagt et annet innhold i utsagnet.
Jeg vet at kommunen i andre sammenhenger har stukket kjepper i hjulene for når noen har
ønsket å etablere seg med ulike " tiltak " i kommunen, og det provoserer meg at kommunen uriktig
nå prøver å gi inntrykk av å være en ja-kommune. Det er også flere eksempler på at kommunen
driver forskjellsbehandling når de saksbehandler, og at vedtak blir fattet etter den status personen
blir tillagt.

Det er ikke utenkelig at naboeiendommen etter hvert regulerer / fradeler flere tomter / hyttetomter,
og at de da også påberoper seg vegrett over min eiendom til naust - og båtplass.

Jeg bestrider at den vegretten som ble etablert mellom Leira 36/10 og Midtgård 36/18 kan deles
opp på mange utskilte tomter, og det er ikke grunnlag i norsk rett at fradelte tomter får tildelt
vegrett på en annen eiendom.
Det vil heller ikke være et tålt bruk i naborettslig forstand, men likevel virker det slik av
saksbehandlinga at det nærmest er fritt fram for å gjøre bruk av min eiendom for å komme til de
naustene som naboen har gitt dem tillatelse med å bygge.
Dette er en vilkårlig saksbehandling, og strider mot ulovfestede forvaltningsrettslige regler om
forsvarlig saksbehandling.

Jeg ber om at Fylkesmannen i Troms på grunnlag av denne klagen omgjør vedtaket i teknisk
utvalg.

Med hilsen

Rolf-Magne Larsen

i
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Trond og Kari Henriksen
Tranebærveien 20
8026  BODØ

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7195-20 5045/2011 1943/36/18 09.02.2011

Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, plan- og bygningsloven § 17-2 
samt byggetillatelse for oppføring av naust 1943/36/18

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Trond og Kari Henriksen byggetillatelse for 
oppføring av naust på gnr 36 bnr 18 Leira.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 gis Trond og Kari Henriksen dispensasjon fra Plan-
og bygningsloven § 17-2 og kommuneplanens arealdel LNF- område merket A for oppføring av 
naust på gnr 36 bnr 18 Leira.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd.ing bygg
Direkte innvalg: 77778841

Kopi: Rolf Magne Larsen
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/7195 -19

Arkiv: 1943/36/18

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 07.12.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/6 Kvænangen Teknisk utvalg 01.02.2011

Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, plan- og 
bygningsloven § 17-2 samt byggetillatelse for oppføring av naust 1943/36/18

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven av 14.06.1985

Vedlegg
1 Melding om tiltak
2 søknad om dispensasjon fra PLB§17.2
3 situasjonsplan
4 kartutsnitt
5 00002H.pdf

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Trond og Kari Henriksen byggetillatelse for 
oppføring av naust på gnr 36 bnr 18 Leira.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 gis Trond og Kari Henriksen dispensasjon fra Plan-
og bygningsloven § 17-2 og kommuneplanens arealdel LNF- område merket A for oppføring av 
naust på gnr 36 bnr 18 Leira.
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Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Trond og Kari Henriksen byggetillatelse for 
oppføring av naust på gnr 36 bnr 18 Leira.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 gis Trond og Kari Henriksen dispensasjon fra Plan-
og bygningsloven § 17-2 og kommuneplanens arealdel LNF- område merket A for oppføring av 
naust på gnr 36 bnr 18 Leira.

Saksopplysninger
Trond og Kari Henriksen har søkt om byggetillatelse for oppføring av naust i strandsonen og i 
den forbindelse kreves det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF- område merket - A 
samt plan- og bygningsloven § 17-2.

Saken har vært behandlet i teknisk utvalg i sak 2010/03 og som klagesak 2010/20, saken ble 
således forelagt Fylkesmannen som klagesak.

Fylkesmannen har i klagebehandlingen gitt følgende vedtak sitat: Kvænangen kommunes vedtak 
i sak 2010/03 oppheves. Saken sendes tilbake til kommunen for fornyet behandling. Sitat slutt.

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel denne sier sitat: 
I LNF- område merket A kan spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbeboelse tillates I 
følgende områder er fritidsbebyggelse likevel ikke tillatt. Storenga, Burfjorddalen, Dorrasveien, 
Kjækan og Karvika (boligområder der kommunen har gjort grunnlagsinvesteringer) Utbygging 
må skje ihht rammeplan for avkjørsel.

Da det kraves dispensasjon fra kommuneplanen må det også søkes om dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 17-2 (Forbud mot bygging og fradeling i 100 meters belte langs sjøen.) 

Trond og Kari Henriksen eiere av henholdsvis gnr 36 bnr 59 og 60 har i sitt skjøte over 
eiendommene nedfelt rett til sitat: Kjøpesummen dekker også 50m2 tomt til naust som kjøper 
ved utskillelse bærer omkostningene av. Som stø benyttes eksisterende stø øst for ”Davidvollen”-
eller stø sammen med tomt gnr 36 bnr 59.
Med tomten følger rett til adkomstvei, samt rett til nedlegging av vann- og kloakkrør og 
strømkabel. Sitat slutt.

Eiendomsbesitter på gnr 36 bnr 18 er Ellinor Sofie Larsen. 

Impliserte parter er blitt kontaktet og svar/klage foreliger fra: 

 Reindriftforvaltningen i Vest-Finnmark ingen merknader

 Sametinget v/kultur og miljøavdelingen hadde følgende merknad: 
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Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved 
Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kulturminneloven)§ 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles 
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

 Troms fylkeskommune v/kulturetaten hadde følgende merknad: Vi kjenner ikke til at det er 
registrert automatisk freda kulturminner som tilhører vårt ansvarsfelt i det omsøkte området. 
Vi minner imidlertid om tiltakshavers meldeplikt som etter Lov om Kulturminner av 1978 § 8 
pålegger tiltakshaver, eller de som utfører arbeidet for han, å melde fra til kulturvern 
myndighetene dersom det under arbeidet likevel oppdages spor etter tidligere menneskelig 
aktivitet. Vi ber om at dette framgår på eventuelt vedtak om fradeling.

Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling. Ved fradeling bør det på
byggesaksnivå stilles krav om utforming som ivaretar hensynet til omkringliggende
bebyggelse og kulturlandskap. Viktige variabler er volum og form, farge, materialbruk,
takvinkler og lignende, samt plassering / orientering i terrenget.

Utover dette har vi ikke merknader til søknaden. Sitat slutt

 Nabo Rolf Magne Larsen hadde følgende merknader sitat:
Jeg protesterer herved på bygging av fellesnaustet for tomtene 36/59 og 36/60 øst for
"Davidvollen" på eiendommen 36/18, og tiltakshaver er Trond Henriksen som eier tomta
36/59 og Kari Henriksen som eier tomta 36/60.
Naustet skal riktignok bygges på eiendommen på 36/18 tilhørende Ellinor Larsen (tidligere 

Haldor Larsens eiendom), men problemet er at de må krysse min eiendom Leira 36/10 for å 
komme til dette naustet.

Ifølge opplysninger fra Statens Kartverk har tomtene vegrett over eiendommen Midtgård
36/18, men det betyr ikke at de kan hevde vegrett over min eiendom Leira. Det er derfor 
helt uakseptabelt at tomtene skal ha adgang over min eiendom for å komme fram til et 
eventuelt naust.
Eiendommene Leira 36/10 og Midtgård 36/18 har i henhold til skylddelingsforretninga 
avh.16. mai 1947, tinglyst 7. februar 1948 vegrett over hverandres parseller.
Den 17. juni 1998 ble det avholdt jordskifterett og i denne saka ble vegretten flyttet fra
strandsonen til nåværende vegtrase, og hvor begge parter har vegrett.
Med parter menes eierne av 36/10 og 36/18, men jeg har hjemmel til grunnen som vegen går 
over.
Haldor Larsen har solgt flere hyttetomter og fått et økonomisk utbytte av dette, og det ville
være helt urimelig og uakseptabel at han dessuten skulle ha juridisk rett til å påhefte min
eiendom en vegrett for disse tomtene. Det er urimelig å presse dette over på naboene som 
ikke har fått noe økonomiske fordeler av disse tomesalgene
Det er riktig at den eiendommen som tomtene er fradelt fra tar den belastningen som 
medfører med en eventuell vegrett, og det av den grunn rett at 36/18 tar den belastningen som 
en vegrett til sjø / naust medfører.
Det vil dessuten være en stor belastning for meg og min eiendom naborettslig å ha trafikk
over min eiendom, og det vil oppstå mange juridiske problemstillinger:

1) Det første spørsmålet som oppstår er hvem som skal bruke vegen
2 ) Hvordan skal en vegrett utøves
3 ) Hvem skal vedlikeholde vegen
4 ) Hva skjer ved et salg av tomtene og naustet
Det vil dessuten være en stor verdireduksjon dersom jeg en gang eventuelt selger
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eiendommen.

Trond Henriksen og Kari Henriksen har to alternativer for deres planlagte naustprosjekt, og
hvor adkomstveg kan anlegges enten over 36/18 eller 36/80.

Alternativ 1: Bygge naustet på 36/18, parsell nr. 2 ifølge skylddelingsforretninga av 16. mai
1947 — se markert med blått. Her med vegrett over 36/18.

Alternativ 2: Bygge naustet på parsellen 36/80 som er i sameie mellom Kari Henriksen og
hennes to søstre - se markert med rødt. Her med vegrett over 36/80.

Ved disse alternativene har de løst sitt vegproblem på en god måte og da en løsning som ikke 
inviterer til framtidige konflikter. Begge alternativene er godt egnet til naust og støplass, og 
området har vært brukt til dette formålet i uminnelige tider.

Tomtene 36/59 og 36/60 har vegrett over 36/18, men disse tomteeierne bruker ulovlig min
eiendom som adkomstveg til tomtene. Dette har de ikke avklart med meg, og dette er en
utidig og frekk måte å ta seg til rette på min eiendom. Frekkhet inviterer ikke akkurat til et
godt naboskap, og skaper grunnlag for konflikter med naboer.
Avmerking på vedlagte kart viser adkomstvegen på 36/18 fram til tomtene.

Jeg gjør kommunen oppmerksom på at denne saka kan bli gjenstand for prosess. Sitat slutt.

Vurdering
Kari og Trond Henriksen søker om byggetillatelse for oppføring av naust det er i denne 
sammenheng nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og 
bygningsloven. Dispensasjonen kan gis varig elle midlertidig og da med hjemmel i § 9 i plan- og 
bygningsloven. Dispensasjon kan gis når det foreligger særlige grunner til dette.  

Som særlige grunner angis det:

 Gjennom tinglyst rett på gnr 36 bnr 59 og 60 til å oppføre naust
 Kommuneplanens arealdel åpner for bygging av bolig ervervsbebyggelse og 

fritidsbebyggelse. Et naust anses for å komme inn under denne bestemmelsen. 

Selv om det foreligger en tinglyst rett til å oppføre et naust på en eiendom gis det ikke en 
automatisk rett til byggetillatelse for dette men ses på som en særlig grunn for å kunne gi 
dispensasjon. 

Område naustet skal oppføres i er bebygd med naust fra før, kommunen anser derfor at område 
ikke vil virke mer privatisert enn det allerede er. En dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 
17-2 vil da ikke påvirke de negative konsekvenser det er å tillate bygging i 100 metersbelte langs 
sjøen. Naustet oppføres for å ta vare på de eiendeler som omhandler ”sjølivet” som båt og 
fiskeutstyr.

Kommunen kan ikke ut fra det ovenstående se at det skal være noe som gjør at kommunen ikke 
kan imøtekomme søker med dispensasjonssøknaden.  

Fylkesmannen har uttalt seg følgende om de privatretteslige forhold omkring vegretten frem til 
eiendommen gnr 36 bnr 18 over gnr 36 bnr 10 sitat:
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I denne saken er retten til å oppføre naust på gnr. 36, bnr. 18, å betrakte som en festerett, og
Fylkesmannen har ingen innvendinger til at kommunen har valgt å fremme til behandling
søknad om oppføring av naust på bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon.

Klager har imidlertid bestridt oppfyllelsen av pb1. 66 nr. 1 for det omsøkte tiltaket, om at
tomta som søkes bebygget må være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig
ferdsel. For å oppnå atkomst til naustet, fremstår det som om eierne av gnr. 36, bnr. 18 ved
overdragelsen av hyttetomtene har ment å la tiltakshaver få ta del i den vegrett som de har
over gnr. 36, bnr. 10, i henhold til vedtak fra Nord Troms jordskifterett, jf. de vedlagte
skjøter. I rettsteorien, jf. Thor Falkanger, Tingsrett, 5. utg., side 204-206, er det lagt til grunn
at en innehaver av en bruksrett til veg i adskillig grad har adgang til å gi andre rett til å
benytte vegen når han foretar frasalg eller bortfeste av bolig- eller hyttetomter, forutsatt at
dette ikke fører til vesentlige ulemper for grunneieren. Slik saken fremstår for oss, har vi ikke
innvendinger til at Kvænangen kommunen har valgt å fremme saken til behandling på
bakgrunn av den dokumentasjon som foreligger. Dersom det imidlertid kommer nye
opplysninger i saken, må disse vurderes. Vi gjentar imidlertid at byggetillatelsen ikke rokker
ved de privatrettslige forhold, og at det er tiltakshaver som er ansvarlig for å påse at han har
de nødvendige privatrettslige rettigheter til å realisere tiltaket. Sitat slutt. 

Klagen fra nabo Rolf Magne Larsen tas ikke til følge da kommunen anser de anførte momenter 
som privatrettslige og skal derfor ikke behandles som en del av denne byggesøknaden.

Fylkesmannen har antydet at det ikke er kommet tydelig frem i oversendelsesbrevene til 
høringspartene at tiltaket trenger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF- område 
merket A og at en må vurdere om saken trenger ny høringsrunde.

Kommunen er av den oppfatning at høringsoversendelsesbrevet beskriver de faktiske forhold 
omkring søknaden. Under punktet miljø er det beskrevet at tiltaket ligger innenfor LNF- område 
merket A, det er med denne argumentasjon kommunen anfører får at det ikke trengs ny 
høringsrunde. 



Rolf-Magne Larsen
Bergskog
9151 Storslett

Kvænangen kommune
9161 Burfiord

Vedr. bygging av naust på Midtgård 36/18

11juli 2009

Jeg protesterer herved på bygging av fellesnaustet for tomtene 36/59 og 36/60 øst for
"Davidvollen" på eiendommen 36/18, og tiltakshaver er Trond Henriksen som eier tomta
36/59 og Kari Henriksen som eier tomta 36/60.
Naustet skal riktignok bygges på eiendommen på 36/18 tilhørende Ellinor Larsen (tidligere
Haldor Larsens eiendom), men problemet er at de må krysse min eiendom Leira 36/10 for å
komme til dette naustet.
Ifølge opplysninger fra Statens Kartverk har tomtene vegrett over eiendommen Midtgård
36/18, men det betyr ikke at de kan hevde vegrett over min eiendom Leira. Det er derfor helt
uakseptabelt at tomtene skal ha adgang over min eiendom for å komme fram til et eventuelt
naust.
Eiendommene Leira 36/10 og Midtgård 36/18 har i henhold til skylddelingsforretninga avh.
16. mai 1947, tinglyst 7. februar 1948 vegrett over hverandres parseller.
Den 17. juni 1998 ble det avholdt jordskifterett og i denne saka ble vegretten flyttet fra
strandsonen til nåværende vegtrase, og hvor begge parter har vegrett.
Med parter menes eierne av 36/10 og 36/18, men jeg har hjemmel til grunnen som vegen går
over.
Haldor Larsen har solgt flere hyttetomter og fått et økonomisk utbytte av dette, og det ville
være helt urimelig og uakseptabel at han dessuten skulle ha juridisk rett til å påhefte min
eiendom en vegrett for disse tomtene. Det er urimelig å presse dette over på naboene som ikke
har fått noe økonomiske fordeler av disse tomesalgene

Det er riktig at den eiendommen som tomtene er fradelt fra tar den belastningen som medfører
med en eventuell vegrett, og det av den grunn rett at 36/18 tar den belastningen som en
vegrett til sjø / naust medfører.

Det vil dessuten være en stor belastning for meg og min eiendom naborettslig å ha trafikk
over min eiendom, og det vil oppstå mange juridiske problemstillinger:

1) Det første spørsmålet som oppstår er hvem som skal bruke vegen

2 ) Hvordan skal en vegrett utøves

3 ) Hvem skal vedlikeholde vegen

4 ) Hva skjer ved et salg av tomtene og naustet



Det vil dessuten være en stor verdireduksjon dersom jeg en gang eventuelt selger
eiendommen.

Trond Henriksen og Kari Henriksen har to alternativer for deres planlagte naustprosjekt, og
hvor adkomstveg kan anlegges enten over 36/18 eller 36/80.

Alternativ 1: Bygge naustet på 36/18, parsell nr. 2 ifølge skylddelingsforretninga av 16. mai
1947 — se markert med blått. Her med vegrett over 36/18.

Alternativ 2: Bygge naustet på parsellen 36/80 som er i sameie mellom Kari Henriksen og
hennes to søstre - se markert med rødt. Her med vegrett over 36/80.

Ved disse alternativene har de løst sitt vegproblem på en god måte og da en løsning som ikke
inviterer til framtidige konflikter. Begge alternativene er godt egnet til naust og støplass, og
området har vært brukt til dette formålet i uminnelige tider.

Tomtene 36/59 og 36/60 har vegrett over 36/18, men disse tomteeierne bruker ulovlig min
eiendom som adkomstveg til tomtene. Dette har de ikke avklart med meg, og dette er en
utidig og frekk måte å ta seg til rette på min eiendom. Frekkhet inviterer ikke akkurat til et
godt naboskap, og skaper grunnlag for konflikter med naboer.
Avmerking på vedlagte kart viser adkomstvegen på 36/18 fram til tomtene.

Jeg gjør kommunen oppmerksom på at denne saka kan bli gjenstand for prosess.

Med hilsen

Rol aghe Larsen

Vedlegg
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/1253 -39

Arkiv: U43

Saksbehandler:  Trine Sølberg

Dato:                 16.09.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/52 Kvænangen Teknisk utvalg 15.11.2011

Søknad om akvakultur for matfisk av laks ved lokalitet 10576 - Hjelnes i 
Jøkelfjord

Henvisning til lovverk:
Forskrift om tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) 
fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004.

Vedlegg
1 Søknad om akvakultur av matfisk på lokalitet Hjelnes i Kvænangen kommune.

Rådmannens innstilling

Kvænangen Kommune tilrår at Jøkelfjord Laks AS får innvilget søknaden om akvakultur for 
matfisk av laks, ørret og regnbueørret ihht søknaden på lokalitet10576 Hjelnes i Kvænangen 
Kommune.

Søknaden er i samsvar med kystsoneplanen for området.

Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker (17.08.2011 – 14.09.2011) på 
kommunens hjemmeside og servicekontor. I tillegg har den vært annonsert i Nordlys, Fremtid i 
Nord og Norsk Lysningsblad.

Det ar ikke kommet inn noen merknader til søknaden.

Saksopplysninger

Jøkelfjord Laks AS har søkt Troms Fylkeskommune om arealendring og utvidelse av den 
maksimale tillatte biomassen (MTB) for produksjon av matfisk for laks, ørret og regnbueørret 
på akvakulturlokaliteten 10576 Hjelnes i Jøkelfjord. Biomassen på lokaliteten søkes utvidet fra 
900 tonn MTB til 1800 tonn MTB. Lokalitetens plassering endres og flyttes i tillegg ca 100 
utover i sjøen. Anlegget omsøkes med totalt 12 bur.



Formannskapet vedtok i sak 47/2011, dispensasjon fra kommunens kystsoneplan. Jøkelfjord 
Laks AS fikk innvilget dispensasjon fra kystsoneplanen i en periode for 2 år ved lokaliteten ved 
Hjelnes.

Troms Fylkeskommune har sendt denne delen av søknaden til kommunen for behandling etter § 
8 i laksetildelingsforskriften. Denne paragrafen omhandler søknadsbehandlingen av 
akvakulturanlegg.

I henhold til forskriftens § 8 skal søkeren etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden 
legges ut til offentlig ettersyn. Søknaden ble lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret samt 
kommunens hjemmeside den 17.08.2011. Det ble også annonsert i avisene Nordlys og Fremtid i 
Nord samt Norsk Lysningsblad. Søknaden ble lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 
14.09.2011.

Det er i løpet av den offentlige ettersynsperioden ikke kommet inn en eneste merknad.

Vurdering

Kommunen skal behandle søknaden som plan- og bygningsmyndighet. Området er etter 
vedtaket i Formannskapssak 47/2011 avsatt til akvakultur. Derfor er denne søknaden i trå med 
kommunens kystsoneplan. Kommunen har ingen planer om å nedlegge midlertidig forbud i 
samsvar med plan- og bygningslovens § 13-1.

Det har i løpet av ettersynsperioden ikke kommet inn merknader til søknaden. Ut fra disse 
momenter kan ikke kommunen se at det er noe som skulle tilsi at det er arealmessige forhold til 
noe hinder for å samtykke i søknaden om akvakultur ved lokaliteten ved Hjelnes.



TROMSfylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan
Plan- og næringsetaten

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

Kvænangen kommune
Postboks 114

9161 BURFJORD

1 2 AUG 2011

iii  behandling:

Saksbehandler:

111 orientering:

Gradering:

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
11/220-16 Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
21862/11 77 78 81 52 10.08.2011

JØKELFJORD LAKS AS 942234309 - SØKNAD OM AKVAKULTUR AV MATFISK
AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET PÅ LOKÅLITET 10576 HJELNES I
KVÆNANGEN KOMMUNE - TIL BEHANDLING

Vi viser til søknad fra Jøkelfjord Laks AS datert 19.01.11, med siste tilleggsinformasjon
mottatt 08.08.11, om arealendring og utvidelse av den maksimale tillatte biomassen (MTB)
for produksjon av matfisk for laks, ørret og regnbueørret på akvakulturlokaliteten 10576
Hjelnes i Jøkelfjorden i Kvænangen kommune.

Biomassen på lokalitet Hjelnes søkes utvidet fra 900 tonn MTB til 1800 tonn MTB.
Lokalitetens plassering endres og flyttes i tillegg ca 100 m utover i sjøen. Anlegget omsøkes
med totalt 12 bur.

Det vises til søkers e-post av 27.06.11 hvor selskapet fremlegger dispensasjon fra gjeldende
kommuneplan av Kvænangen formannskap (utvalgssak 2011/47). Dette med bakgrunn i vårt
vedtak om avvisning datert 22.03.11. Kommunen innvilger midlertidig dispensasjon for en
periode på to år (til 01.06.13) i påvente av revisjon av kommunenes kystsoneplan. Søknaden
kan av dette derfor tas til behandling.

Behovet for søknaden er å utvide produksjonen på lokaliteten og utnytte kapasiteten i etablert
anlegg og resipient

Behandling: 

Før søknaden tas til behandling, 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 lan- o b nin sm di het skal høres før
søknaden sendes videre til behandlin hos andre offentli e m di eter.

Vi viser videre  tilforskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueorret
(laksetildelingsforskriften)  fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004. Denne
forskrifts § 8 omhandler søknadsbehandling, og i tredje ledd heter det bl.a. at søker etter

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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anvisnin fra kommUnen skal sør e for at søknaden le es ut til offentli etters n o at dette
kunn *øres i Norsk L snin sblad o i to aviser som er vanli lest i området.

Søknaden skal behandles i ht. krav gitt  iforskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen
av akvakultursøknader som trådte i kraft 01.09.2010.

I henhold til denne forskrift 4 andre ledd skal uttalelse fra kommunen herunder merknader
fra offentli utle in være tildelin sm ndi heten i hende senest  12 uker  etter at kommunen
mottok søknaden.

I løpet av denne perioden skal søknaden 1egges til offentlig ettersyn i 4 uker og behandles i
kommunale utvalg. I samme forskrift § 7 første ledd første punktum heter det:
"Fristoversittelse av uttalelse fra kommuner etter § 4 andre ledd medfører at saken kan
behandles uten uttalelse." Den aktuelle forskriften er å finne på Fiskeridirektoratet sine
hj emmesider: http ://www. fiskeridir.no/akvakultur/akvakulturregelverk.

Vi har nå gått igjennom søknaden og den oversendes med dette til Kvænangen
kommune for offentlig ettersyn og behandling.

Det bes opplyst om søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen jf
akvakulturloven § 15 pkt. a sammenholdt med vilkåret i samme lov § 6 b.

Dersom det er aktuelt for kommunen å nedlegge midlertidig forbud i samsvar med plan- og
bygningsloven § 13-1, bes dette vurdert og avgjort så snart som mulig og innen fristen for
uttalelse etter forskrift av 18.05.2010 nr. 708 § 4.

Dersom det er spørsmål, vennligst kontakt saksbehandler.

Med vennl. i sen

arle . e
råd 'ver

Vedlegg:
Søknad datert 19.01.2011 med siste tillegg opplysninger mottatt 08.08.11

Kopi:
Jøkelfjord Laks AS



madsskjema for akvakultur i
Søknad i henhold til lov av 17. juni

2005 nr. 79 om akvakultur (akvakultur-
loven)1). Søknadsskjemaet er felles for
fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvalt-
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.

1.1.1 Tlf.nr:

77 76 8184
1.1.4 Postadresse:
9163 Jøkelfjord

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
vei leder.

Med sikte på å redusere bedriftenes

skjemavelde, kan opplysninger som avgis

Generelle opplysninger
1.1 Søker:

Jøkelf ord Laks AS
1.1.2 Mobil:

97 96 20 08
1.1.5 E-post adresse:

arne@jokelfjordlaks.no

Bokmål

e  anlegg
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

1,1.3 Faks:

77 76 91 80
1.1.6 Organisasjonsnr, eller personnr.:

942 234 309

1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden  (Kontaktperson):

Yn ve Paulsen
1.2.1 Tlf. nr:

77622678

1.3.1 Fiskeridirektoratets region:

Troms
1.3.4 Lokalitetsnavn:

Hjellnes

1.2.2 Mobil:

91395143
1.3 Søknaden gjelder lokalitet

1.3.2 Fylke:

Troms

1.2.3 E-post adresse:

yn ve. aulsen@barlindhau .no

1.3.3 Kommune:

Kvænangen
1.3.5 Geografiske koordinater:

N 70° 03, 827 ' 021 ° 54, 207

2. Planstatus og arealbruk

2.1. Planstatus og vernetiltak:
Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven? DJa Nei o Foreligger ikke plan

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvemloven? [3Ja Nei Foreligger ikke

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturrninneloven? ElJa Nei 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: Utvide produksjonen på lokaliteten og utnytte kapasitet i etablert anlegg og
resipient.

Annen bruk/andre interesser i området: Ingen andre kjente bruksinteresser i nærområdet.

Alternativ bruk av området: I ngen. Ingen, kun bedriftens egen oppdrettsrelaterte virksomhet.

Verneinteresser ut over pkt. 2.1: Ingen særskilte for området.

2.3. Konsekvensutredning

Krever søknaden etter søkers vurdering konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven OJa 4 Nei

2.4. Supplerende opplysninger

Se vedlegg 6. Kvænangen kommune: Vedrørende søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen — Hjellnes

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

3 Søknaden gjelder
3.2 Endring

Lok. nr: 10576

Tillatelsesnr(e): Tkn -1,5 og 12

Endringen gjelder: Sett flere kryss om nødvendig

Arealbruk/utvidelse

Biomasse: 900 (tonn)

Annen størrelse Økning: 900 (tonn)

Totalt etter endring: 1800
O Tillatelse til ny innehaver på lokaliteten

Endring av art

O Annet

Omsøkt størrelse:

Tillatelsesnummer(e):
dersom deVde er tildelt, jf veileder: 	

eller
Søker andre sarnlokalisering på lokaliteten?

Ja LNei

Hvis ja, oppgi navn på søker:

Se også pkt 6.1.8

Spesifiser: Økning av MTB
3.3 Art

Laks, ørret og regnbueorret (det må også krysses av for formålet) :3.3.2 D3.3,1  1: Annen fiskeart3.3.3 0 Annen akvakulturart

fl
Kommersiell matfisk el. stamfisk

Forsøk — Forskning

Undervisning

Slaktemerd

Rekreasjon

Utstilling

Annet

Spesifiser:

Oppgi art: 	

Latinsk navn: 


Oppgi art:

Latinsk navn•

fl Settefisk

Matfisk

o Starnfisk

o Slaktemerd

kr.

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

o Rekreasjonsanlegg

O Produksjon av tidlige livsstadier av bløtdyr, kreps cg pigghuder

fl Krepsdyr, bletdyr og pgghuder til konsum

fl Annet

Spesifiser 


3.5 Tilleggsopplysninger dersom søknaden gjelder laks, ørret eller regnbueørret:

3.51 Disponible lokatiteter

Lok.nr.: 10802 Lok.navn: Dorras

Lok.nr.: 10804 Lok,navn: Karvika

Lok.nr.:10805 Lok.navn: Ytre Nappen

Lok.nr.:10808 Lok,navn: Hjellberget

Lok.nr.:13016 Loknavn: Hamnebukt

Lok.nr.: 10803 Lok.navn: Fjellbukt

Lok.nr.: 10798 Lok.navn: Svartberget

Lok.nr.: 10806 Lok.navn: Rakkenes

Lok.nr.: 15659 Lok.navn: Nøklan

3.5.2 Gjelder lokabtetsklareringen annen region enn tildeft

Ja Nei

Hvis ja, er det søkt dispensasjon i egen henvendelse ?

Ja DNei

3.6 Supplerende opplysninger
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Versjon av 25.03.08 Meldt til oppg.reg. den: 07.01.11



4. Hensyn til:
Folkehelse. Smittevern og dyrehelse. Miljø. Ferdsel og sikkerhet til sjøs

4.1 Hensyn til folkehelse. Ekstern forurensning

Avstand tll utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet),

landbruk o.l. Innenfor 5 Utslipp av desinfisert prosessvann fra lakseslakteriet ligger innenfor 5 km fra
lokaliteten.

4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse

4.2..1 Akvakutturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag i nærområdet rn.m. innenfor 5 km:

Stedsnavn og type virksomhet(er)/ lakseferende vassdrag Lakseslakteri som eies av Jøkelfjord Laks AS

4.2.2 Driftsfonn:Generasjonsadskilt drift.

4.3 Hensyn til miljø

4.3.1 Arlig planlagt produksjon: i 800tonn 4.3.2 Forventet fôrforbruk i tonn: 1900 tonn

4.3.3 Miljøtilstand

I slø: I ferskvann: Miljeundersøkelse:

B-undersøkelse (Iht, NS 9410), Klassifisering av miljøkvardet i ferskvann: Undersøkelse av biologisk rnangfold mm:

filstandsklasse: 1

C-undersøkelse (Iht. NS 9410):
Ja 0 Nei 0 Ja Nei

Ja  Nei

Aftemativ miljøundersøkelse:

JaNei

4.3.4 Strømmåling

Jf .vedlagte stremundersøkelser

Vannutskittingsstrørn:Spredningsstrørn:

cm/sekcnVsek

Bunnstrørn:

rn/sek

4.3.5 Salinitet (ved utslipp ti sjø):

Maks:

Dybde:mDybde:

Tidspunkt:Tidspunkt:

9(''e

rn

4.4 Hensyn til ferclsel og sikkerhet til sjøs

4.4.1 Minste avstand til trafikkert farled/areal:

Det er in en rutegående trafikk i området
4.4.3 Sjøkabler, vann•, avløps• og andre rørledninger: (oppgi navn på eier)

Avløpsledninger fra eksisterende lakseslakteri
tilhørende Jøkelfjord Laks AS

4.4.2 Rutegående trafikk i området: (oppgi navn på operatør)

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

Hvit Grønn

Rød0 Ingen

4.5 Supplerende opplysninger

Konklusjon fra B — undersøkelse. Sedimentparametrene tilsier tilstand 1.
Anlegget ligger i grønn sektor : Se vedlegg 1. Utsnitt av sjøkart: 10124 B 301

5. Supplerende opplysninger

Området i har god resipientkapasitet og har over tid gitt gode produksjonsresultat, en økning fra 900 til
1800 MTB er vurdert som uproblematisk .
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6. Vedlc:.=gg

6.1 Til alle søknader (Jf pkt 3.1 og 3.2)

6.1.1 I4 Kvittering for betalt gebyr 6.1.2 g2 Strømmåling

9 Annen akvakulturrelaterte
virksomheter mm

Kabler, vannledninger ol i området

Terskler med mer

Anlegget avmerket.

9 Annen akvakulturrelaterte
virksomheter mm

Kabler, vannledninger ol i området

9 Anlegget avmerket

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

Inntegnet utslipp fra kloakk,
landbruk industri ol

Kabler og vannledninger ol i
området

9 Anlegget inkl, flåter og landbase

9 Fortøyningssystem og markerings-,
opptrekksblåser

6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse (Til alle søknader som medfører ny eller endret arealbruk)

Sjøkart (M = 1 : 50 000) Kystsoneplankart e".

Anleggsskisse (ca M = 1 : 2 000)

Kystkontur

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

Fortøyningssystem med festepunkter

6.1.4 4 Undervannstopografi (se vedlegg: Olex 6.1.5

bunntopografi/ Kart N 5 serie 10124 B 303 )

6.1.6 0 Konsekvensutredning jf veileder pkt 2.3

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

Gangbroer

Flomlys/produksjonslys

Andre flytende installasjoner

Markeringslys eller lyspunkt på anlegget

Beredskapsplan (jf. Mattilsynets etableringsforskrift)

Se vedlegg 5

6.1.7 0 Spesielt vedlegg ved store lokaliteter

6.1.9 IK-system (jf. Mattilsynets etableringsforskrift)

Se vedlegg 5

6.2. Når søknaden gjelder akvakultur av fisk

6.2.1 Miljøtilstand:

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

I sjø:I ferskvann:

13-undersøkelse4C-undersøkelse

Altemativ miljoundersøkelse:

6.2.2 0 Tilsagn om akvakulturtillatelse

Til noen søknader om lokalitet hvor tillatelsesnummer ikke er tildelt

Kan bare gjelde laks mv.

Miljøundersøkelse

Undersøkelse av biologiske mangfoldet mm.

6.2.3 [:-J Melding om samdrift

Kan gjelde all fisk

6.3 Andre vedlegg

Anleggsisse med kystkontur må plottes ut i AO format for å få plass. Vi legger derfor med anlegg i 1:2000
med beskrivelse av fortøyningssystem med festepunkter fra Noomas AS . Geografisk orientering av
anlegg er tegnet innpå vedlegg 1: Kart 10124 — B303 Olex — bunntoptgrafi — kart N 5 serie med angivelse
av posisjon på rammehjørner. Posisjoner for øvrige fortøyningsliner og flåte finnes i eget vedlegg 1.

Tromsø den 19.01.2011 For Jøkelfjord Laks AS c-6
Yn e Paulsen e.f

Økers underskri ft
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VEDLEGG 1 KART

- Sjokart, M 1: 50 000

- Kystsoneplankart, M 1: 80 000

- økonomisk kart, M 1: 5 000 m/ Olex bunntopografi

- Posisioner på aniegg og fortøyninger
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Kvænangen kommune
Kommunedelplan for kystsonen

2005 - 2015

Tegnforklaring:
Retningslinjeområder

Rekefett

Gyte- OQoppvekstområde

Viktige fiskeområder

Havn

Kommuneplan/Kommunedelplan
Planens begrensning

( I,j
(

11,--

\
— 111

'

Planornråde
Grense for arealbruksområde

LNF-område

Båndlegging etter lov om naturvern - nåværende

Områder som skal reguleres etter PBL - nåværende

Vannareal for allmenn flerbruk

Ferdselsområde - nåværende

Fiskeområde - nåværende

Akvakuttur - nåværende

Frituftsområde I sjø og vassdrag - nåværende

Naturområde I sjø og vassdrag - nåværende

Samleveg - nåværende

Adkomstveg nåværende

Skipsled - nåværende

Grense for retningslinjeområde
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VklmIng av plenen
Etter Plen- og bygnIrtgsloverte §20-8.
Kommuneplenen skal tegges li gnmn ved planteggIng. forveltning op Mbygging I konurnmen
Tiltak som nevnt §§ 81, B6e, 86b og 93 mi, når Ikke annet er bastarnt, Ilike vrere I strtd med arealbruk effer
bestemeller fastlegt I endelIg arealplan. Det somme glelder andre lillak sorn ken vake el vesenillg ulernpe tor
giennornforing av planen

Plenen gjelder fomn eldre overordnecte ptener.
Godkjente reguleringspianer skal glelde follt ut

Sloområdene Innenfor Sorstraumen er vernet sorn Nesinnal LakseBord

Kvdwawn
:\ihwoina

 

 
,Vf4

A1611

---------------

— --

f6

N..ss

çI

For bltak som navnt I Plan. og
bygnIngstoverts §§ 81, 868,
88b og 93 tverksettes, ma det
foretasen filetovurdeann
med utgenpapunktI
rielkovurdertnga-skjernaet
tom er vecitegt planen

Re• 01.1eler

JØKELFJORD LAKS AS
Hjelnes, Kvaanangen kommune

\-\ Oppdrettsanlegg, plassering
Kystsoneplankart

bben

- _ I /

/

l I
 

01,

-----------

-„ _x..

I  / /

a

rlato

19.10.2010 TU YP

nr pdragsårtsvarliq

Yngve Paulsen
Sakshelund«

Ole-Hermann Strammesen

A3 - 1 : 80 000

10124 B 302

FFNFA
Havn

Frk

FRI



Hjelines : Posisjoner anlegg

Fortøyninger etter informasjon fra Nomas AS

Nordlig Østlig

Fortøyning
Anker

(A) Landfeste (L) Grader Minutter Grader Minutter

n1 A




70 3,885 21 53,702

n2 A




70 3,904 21 53,761

n3 A




70 3,942 21 53,761

n4 A




70 3,962 21 53,820

n5 A




70 3,980 21 53,870

n6 A




70 3,997 21 53,923

n7 A




70 4,018 21 53,984

ø1 A




70 4,042 21 54,564

02 A




70 4,024 21 54,615

03 A




70 3,905 21 54,580

04 A




70 3,894 21 54,589

s1




L 70 3,635 21 54,425

s2




L 70 3,633 21 54,550

s3 A




70 3,712 21 54,425

s4 A




70 3,731 21 54,482

s5 A




70 3,750 21 54,540

s6 A




70 3,769 21 54,594

s7 A




70 3,789 21 54,655

v1 A




70 3,698 21 53,711

v2 A




70 3,706 21 53,785

v3




L 70 3,695 21 53,875

v4




L 70 3,676 21 54,022

Hjørner på
anlegg






SV




70 3,789 21 53,983

NV




70 3,903 21 54,319

NØ




70 3,865 21 54,430

SØ




70 3,751 21 54,092

Strømmåler








70 3,820 21 54,168

Midt anlegg




70 3,827 21 54,207
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Dokumentnavn Dok. nr. Sign
NOOMAS FORTØYNINGSRAPPORT, NYTEK §11  KSC 1.1.1 JTL
Utgiver Utgitt Revidert Utgave Side
Da li leder 030406 050807 5 1

Fortøyningsrapport

	

Kundenavn:  Jøkelfjord Laks as  Dato:  220210

	

Kontaktperson: Arne Evensen  Lokalitet: Hjelnes  Ca. posision:  70°03.781N
21°54.1500

Anlegg:  Rammefortøyning 6x2 bur med 12stk 80m ringer. Anlegget er orientert mot 45 grader.

DIven31:1_,,TILInfo ' • He-rjr-51-4-,-,2i r+ft1J 2.1.1.14r

Vær fra N:
50  års strom mot 3600:
0.30 m/s (0.25m/s)
10 års V i nd & bolge fra
360°: v = 24 m/s, Hs
1.4 m, Tp =3.80 s

Vær fra V:
50 års strøm  mot 75-90°
: 0.50 m/s (0.55m1s)
10 års Vind & bølge fra
270°: v = 29 m/s, Hs =
1.0 m,Tp= 2.80 s Vær fra Ø:

50 års strøm  mot 270° :
0.50 m/s (0.55m/s)
10 års Vind & bolge fra
90°: v = 27 m/s, Hs =
1.0 m,Tp= 2.80 s

Dybdekoicr

KArtvidg re 	 liennteh CD-rmxfk

Ptott&I A 	 5J e :12EIP0 [011[I' Hyyr azeknapp endrer nevai

Fig.

Utarbeidet av: Asle R. Sereseth Kontroll: Frank Aage Vikedal Godk'ent:
For konstruks'on 1 240210 ARS
For kommentar FAV 240210
Revis'on Nr. Dato Utarbeid. Kontroll Godk".

Noomas as
Repsiagergaten 17

e post- posi@nonmas com
www.noornas.com
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Innholdsliste

Side 1. Kunde og lokalitet.

Side 2. Denne siden.

Side 3. Resultat, med grunnlag for design og analyse.

Side 4. Oppsummerte laster, komponenter og linebeskrivelser.

Side 6. Tabell 3 og Modell inntakt linesystem.

Side 7. Modell skadet linesystem.

Side 8. Informasjon til leverandør av komponenter og kunde.

Vedlegg til fortøyningsrapport

Arbeidsprosedyre for utlegging. IKKE MED.

Brukerhåndbok for drift og vedlikehold.

Fortøyningsanalyse vha. Con Motion.
Noomas Sertifisering as sine arkiver.

Lokalitetsklasse utført av Akvaplan-Niva as og Noomas as.
kunden sine arkiver.

KSC.1.1.4 Kontrollplan.
Se: "Til kunde og leverandør av komponenter", siste side i denne rapporten.

Noomas as
Repsiagergaten 1 7
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Resultat, med grunnlag for d3sign og analyse for Hjelnes anlegg

Formål
Analysen gjøres for å få frem lastene i fortøyningsarrangementet, slik at tverrsnittsdimensjoner og
ankerholdekraft kan fastlegges og kontrolleres med nødvendig sikkerhet mot havari, iht. NS9415:2009.

Lokalitetsklassifisering / miljedata med største sammenfallende laster
Strømmålingene er utført av Akvaplan-Niva as og bølgeberegningene er utført av Noomas as.
NS9415:2009 stiller krav til beregning for både 10-års og 50-års returperiode. Verdier og retninger som
er brukt i analysene er oppgitt i Fig. 1. Med i beregningene er strøm på 5m dyp og på 15m dyp.
Resultatene i denne rapporten er basert på 50-års verdier for strøm og 10-års verdier for bølger.
Strømverdiene mot vest var lave og det er brukt samme verdi som mot øst som følge av at strømmen
kan komme i motsatt retning med samme hastighet, konservativ betraktning.
Vindhastighetsverdien er satt lik 10 min middel ved 10moh, som representativ verdi for kastvinden ved
lmoh. Valgte lastdata og retninger er vurdert å være dekkende for de dimensjonerende lasttilfellene.

Arrangement
Fortøyningsarrangementet er utarbeidet av kunde i samarbeid med Noomas as. Totalanlegget består
av rammefortøyning 6x2 bur med plass til 12stk 80m plastringer.

Analysen er basert på at plastflytekragen innholder en sirkulær not med omkrets 80m og dybde 15msv
til bunntau. Maks notdybde 28msv. Vekt på utspiling er 2000kg.

Linelaster for intakt system er vist i fig. 2. Det er beregnet ulykkesgrensetilstand som vist i fig. 3. Det er
gjort analyse/vurderinger for progressivt brudd og vurderinger av springflotilstand med
vannstandsheving. I de tilfeller der det er avdekket svakheter i konfigurasjonen eller manglende
redundans er dette kommentert spesielt.
Linevinklene i horisontaiplanet er i analysene orientert etter spesifikasjon fra kunden. I vertikalplanet er
høyeste linevinkel, i forhold til horisontal, tilnærmet 16 grader.
Utlagt linesystem skal ikke avvike mer enn 10 % på linelengdene, og 5 grader på linevinklene, i forhold
til hva som er lagt til grunn i analysene. Se tilsendt kontrollplan, KSC 1.1.4.

Linelengder og bunnfester — generelt
Som utgangspunkt tilstrebes linelengder med 3 ganger dybden (gjelder ikke landfester).
Bunnfester skal som et minimum ha en holdekraft som er 3 ganger last i linen) av lasten i linen. Det er
viktig at ikke vinkel mellom bunn og line overstiger anbefalinger fra leverandør av bunnfester. Kontroller
brukerhåndbok fra leverandør av bunnfester.

Vertikale laster i liner
Høyeste vertikale laster i anker/anlegg er linene v1/n1: 2 0 tonn (intakt tilstand; med faktor 1.15).

Informasjon flytekrage/ brukerhåndbok:
Kapasitet i innfestingspunkt må kontrolleres opp mot krav i brukerhåndbok for gjeldende flytekrage.

Oppsummerte maks laster i fortøyningsliner ifølge analyse
De gjeldende miljølastene på lokaliteten er oppsummert fra 2 sammenfallende retninger. Det ble kjørt
flere analyser for intakte liner og en for linebrudd. Brutt line er valgt ut fra den ulykkelasten som vil få
størst konsekvens. I denne rapporten vektlegges de miljelaster og retninger som gir høyeste last i
fortøyningssystemet. Dette gir et representativt bilde av lastene i alle fortøyningslinene.

De viktigste resultatene er gjengitt nedenfor. Vind, strøm, og bølger er påsatt i retninger som angitt i
Fig. 1. Lastfaktor 1.15 (dynam isk analyse — ref. NS9415 Tabell 15) er inkludert i alle oppgitte
lastverdier, unntatt ved linebrudd hvor lastfaktoren er 1.0.

3
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NOOMAN
Fig 2:
Største linelaster — intakt lines stem inkludert lastfaktor 1.15
Vær fra VLine v3
Vær fra ØLine ø3
Minimum bruddlast finnes ved å multiplisere last med materialfaktorer fra Tabell 3.

Side 4 av 8

12,0 tonn
13,1 tonn

Fig 3:
Største linelaster — etter linebrudd/ ro ressivt brudd lastfaktor 1.0
Vær fra V - Brudd line v2 Hø este belastet line v3 16,1 tonn
Minimum bruddlast finnes ved å multiplisere last med materialfaktorer fra Tabell 3, div. med 1.5.

Kcmientkrav til leverancici* av foiliminingsutstyr

Tabeli 1. Gelder kun rammefortø nin er
Ramme — max last Kjetting til bøyer Hanefotmax Bøyer Koblingspunkt —
Lengde / bredde på ramme last. Lengde Antall og oppdrift I max last
rammen Antall / len de r. line




Hovedstrekk17,01 21stk 1,9t Samlet 5,9t Se tabell 2 18 stk  17,0t
Tverrstrekk 10,0t Se også tabell 2





50mx 50m
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Tabell 2. Krav til kom onenter i forto nin ss stem se Fi . 1
Line nr. Last i

iinen
(tonn)

Type bunnfeste Lengde
kjetting
Bunnfeste
m

Dybde
bunnfeste
m

Lengde
Tau
(m)

Kjetting
oppe i
aniegg(m)

Vinkel i liner/
vertikallaster
(grader/tonn)

nl 7,01 Anker 27.5 84 236 0 16 1,01
n2 7,01 Anker 27.5 87 237 0 16 0,91
n3 7,0t Anker 27.5 95 287 0 16 0,91
n4 7,0t Anker 27.5 102 289 0 16 0,9t
n5 7,01 Anker 27.5 108 291 0 16 0,9t
n6 7,0t Anker 27.5 112 293 0 16 0,91
n7 7,0t Anker 27.5 116 294 0 16 0,61
øl 8,6t Anker 27.5 112 293 0 16 1,01
ø2 8,6t Anker 27.5 104 290 0 16 0,81
ø3 13,11 Anker 27.5 35 112 0 10 0,81
04 10,11 Anker 27.5 35 92 0 10 0,8t
s1 8,51 Fjellbolt 27.5 0 275 0 >5 0,61
s2 8,5t Fjellbolt 27.5 0 333 0 >5 0,61
s3 8,51 Anker 27.5 40 176 0 >5 0,61
s4 8,5t Anker 27.5 50 179 0 >5 0,61
s5 8,5t Anker 27.5 40 176 0 >5 0,6t
s6 8,5t Anker 27.5 35 176 0 >5 0,6t
s7 8,5t Anker 27.5 28 174 0 >5 0,61
vl 9,91 Anker 27.5 10 214 0 >5 1,0t
v2 12,01 Anker 27.5 10 173 0 >5 0,81
v3 8,8t Fjellbolt 27.5 0 189 0 >5 0,6t
v4 6,01 Fjellbolt 27.5 0 120 0 >5 0,61

Det er tatt høyde for båtanløp og springflo med vannstandsheving på 1m i tabelien.
Minimum bruddlast finnes ved å multiplisere last med materiallaktorer fra Tabell  3.

Alle laster i tabellen inkluderer forspenning på 5000N og lastfaktor (1.15), men ikke materialfaktor (se tabell 3). Oppgitte verdier angir høyeste
linelast pr. gruppelside. Tauene som er brukt i analysen er av polypropylen med E-modul 1500 MPa. Linelastene i denne tabellen er basert på
intakt system; se under Oppsummerte maxlaster om linebrudd kan bli bestemmende for linedimensjoner.

Noomas as
Reps[age(qa:en
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Tabell 3 - Materiatfaktorer ref. 1,,;S-9415 Tabell 13 1)
Type taulkomponenter Materialfaktor

Syntetisk tau 3.0
Syntetisk tau med knute 5.0
Kjetting og kjettingkomponenter 2.0
Brukt kjetting 5.0
Koblingsplater og andre koblingspunkter av stål 1.5
Sjakler 2.0
Fjellbolter og andre bunnfester 3.0
Materialfaktoren ved linebrudd er materialfaktoren her, delt på 1.5. Komponenter i fortøyningssystemet som har
oppgitt WLL (working load limit), skal minimum ha samme WLL som maks laster i linen den blir brukt  i.

Definisjoner: m/s = meter i sekundet, Msv= meter sjøvann/dybde, Hs = signitikant bølgehøyde, Tp = pikperiode ("bølgefart") , SI =strøklengde for
vind

Laster i tabell 1 og 2 skal ganges med materialfaktor i tabell 3 for dimensjonering, + evt. tillegg for levetid
Første flyt

1L E Lmef o r toyn n g
iJ:i systz[u5 [ombinerte  miljolaster

25

te7 M 9
Lorgitudinala Ince

75 1 0 125 1 0 175 2 0 225 250 275 3 0 350

M 3 M N5 M

150T

1145
M 100

	

= 80 C.a.

M
M

2 30

M 8 bl 10 M 16

s'a

Cag:-:e9 Ca

14 21

L,!,. 22

mar-

€14 19

20

Tension
139356
127896
116437
104978
93518
82059
70599
59140
47680
30221J  

752476-P
1 13302

1842
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Modell rammefortøyning
Skadet linesystem, brudd Nne v2 miljL:r :Lr tr V

150

Tension
157946

13 5 14 8 M

44784
M 1 00 , ,,,, v" ,47.--

131622 ; -
a. 4- -6,, I -,. 


118460 i
r5 80,fr C 2 b C ' ' 4

105298 e
!-5

92136
' ..

, i
P t,

ø'45
78974

65811  2 30 Ca 1 C ' 3o
52649 .7

M  .14 1.4

22

6 C 8 Ca 10 Ca" 12

19

20
5 C 7 C 9 Ca 11

. 34ff 4 t

632§D

13163

1
-511

25751 01251 01752 02252 0275g7 350

1.1
Longitudina1,Ince
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380
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Til kunde og leverandør i km?onenter

Generelt

Leverandør av komponenter i fortøyningssystemet står selv ansvarlig for opptelling av den
enkelte komponent i sin leveranse.
Leverandør av komponent står selv ansvarlig for at komponenten, på alle måter, passer
sammen i linen.
Leverandør står selv ansvarlig for å legge til materialfaktor for sine komponenter opp mot laster
i tabell 1 og 2 etter krav i NS 9415 tabell 13
Lengder og mengder i tabell 2 er kun retningsgivende, og kan avvike noe fra den totale
leveransen.
Leverandør av komponenter i fortøyningssystemet står selv ansvarlig for gyldighet av
sertifikater samt nødvendig informasjon om drift og vedlikehold av komponenten i perioden
sertifikatet er gyldig, dvs. dimensjonerende brukstid.

Beregningsgrunnlag/ansve"
Alle miljødata som danner grunnlag for fortøyingsanalyser og samtlige beregninger er levert av
eksterne bedrifter. Noomas står ikke ansvarlig for feilaktige dimensjoneringer forårsaket av
miljødata/målinger som ikke er korrekte eller er misvisende. Det er kundens ansvar å skaffe de riktige
miljødata til analysen hvis ikke annet avtales og dokumenteres. NS9415 kap. 5 og 6.2 Ref. NYTEK § 7.
Det er anleggsinnehavers ansvar og påse at hovedkomponentene passer sammen og er montert iht.
brukermanualer, NYTEK Kap 4. § 8.

Komponenter og egenskaper
Komponenter er valgt ut fra kundens ønske om å bruke utstyr som de har erfaring med, samt krav til
materialfaktor i tabell 14 i NS9415. Alle materialparametere er hentet fra EN-NS ISO 1346 for
polypropylen. Kunde må påse at det foreligger godkjent sertifikat og manual for montering, drift og
vedlikehold fra leverandør av komponentene. Oppdretter forplikter seg til å følge brukermanualen til
komponentene. Ved bruk av koblingsskiver skal liner i lengde og sidestrekk sikres ved å koble sammen
kjettingen både i langs og tversgående retning utenom skiven. Et eventuelt svikt / brudd i skive skal
ikke kunne ha innvirkning på fortøyningssystemets sikkerhet.

Sertifikater og dokumentasjon på komponenten
Alle sertifikater, dokumentasjon og brukerhåndbøker som følger med komponentene i beskrevet
fortøyningsrapport, skal samles i en perm og oppbevares på et egnet sted for gjennomføring av
vedlikehold. Alle sertifikater, dokumentasjon og brukerhåndbøker skal legges til grunn for drift og
vedlikehold av fortøyningssystemet. Tilfredsstillende utmattingsegenskaper i tau og kjetting (NS 9415
kap. 11.6.2 og 11.6.3) må dokumenteres av leverandør.

Om sertifikater
Generelt er det nok med sertifikattype 3.1. for stål i henhold til NS-EN10204. For tau kreves
prøvingssertifikat iht kap 10.3.4 NS9415;2009. Se også brukerveiledning fra leverandører.

Kontrollplan. KSC 1.1.4
Ansvarlig utlegger plikter å montere fortøyningsutstyret iht. leverandørenes manualer og sertifikater,
samt spesifikasjoner i denne rapporten. Tilsendte kontrollplan må fylles ut og arkiveres om det ikke
forekommer avvik. Skulle avvik forekomme skal ansvarlig for den gjeldende analysen kontaktes.

Ansvarlig: Asle R. Seljeseth

Noomas as
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Sammendrag
Det er utført strømmålinger på lokalitet Hjelnes, Kvænangen kommune som grunnlag for lokalitetsundersøkelse i
henhold til krav i NS 9415:2009 og veileder for søknad om lokalitet.

Dybde Gjennomsnittstrøm Median
strøm hasti het

Makslmalstrøm Signiflkant maksimal
strøm

% målinger 5 1 cm/se

5 m 11,64 cm/sek 11,65 cm/sek 29,24 cm/sek 15,92 cm/sek 0,26 %

15 m 7,96 cm/sek 7,78 cm/sek 22,14 cm/sek 11,39 cm/sek 0,38 %

25 m 5,53 cm/sek 2,55 cm/sek 28,26 cm/sek 8,79 cm/sek 1,87 %

35 rn 3,97 cm/sek 3,77m/sek 17,88 cm/sek 6,22 cm/sek 3,99 %

45 m 3,94 cm/sek 3,75 cm/sek 11,64 cm/sek 6,11 cm/sek 3,65 %

81 m 2,19 cm/sek 0,96 cm/sek 9,22 cm/sek 3,73 cm/sek 17,83 %

Resultatene fra strømmålingen viser god og forutsigbar vannutskifting i hele vannsøylen, hvor gjennomsnittlig og
maksimal strømhastighet avtar fra 5 meters dyp ned til bunnen. Fra 5 til 45 meter er det kun inntil 4 % av målingene
som er 1 cm/s eller lavere, mens denne andelen økt til 18 % ved bunnen. Målingene ved 25 meter har tidvis vært
påvirket av fortøyninger fra anlegget, men datamaterialet ved dette dypet er revidert før det er tatt inn i rapporten.

Vannutskiftingen går i retning S med gradvis dreining mot SØ nedover i vannsøylen. Vertikale måleresultater viser
at vannet stiger med moderat økende hastighet (fra 0,5 til 1 cm/s gjennomsnittshastighet) fra ca 45 til 5 meter.
Dette er trolig en lokal effekt ved at dypere vann fra fjorden møter land på lokaliteten og stiger opp. Lokalitetens
beliggenhet og topografien i området sett i sammenheng med målingene viser at vann trolig strømmer inn i fjorden
langs land på nordsiden og ut igjen nær land innenfor lokaliteten. Dette indikerer at vannutskiftingen i hovedsak er
preget av kyststrømmen, mens tidevannet påvirker noe av frekvensen og styrken på det strømningsbildet vi ser. I
hvilken grad et av disse fenomenene har størst effekt, vil trolig variere som en følge av klimatiske forhold som
vindretning og sesongvariasjon i temperatur og saltholdighet (lagdeling).

Funnene i denne undersøkelsen viser god vannutskiftning i hele vannsøylen og høye oksygenverdier både ved 50
og 81 meter (instrumentdyp). Andre parametre som er målt, inkludert profilmålinger viser også forutsigbare og gode
forhold på lokaliteten. For hold og oppfåring av laksefisk vil det derfor være gode forhold på lokalitet Hjelnes.

Oppdragsansvarlig  Yngve Paulsen

Saksbehandler  Kåre Aas
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Kartutsnitt over lokaliteten
DIvene Turtr 1010 7 3D • Sliii,Str,l, I  tforul.hat  Dur. SMII.  <57 7 0» I R..11./1 DoLser 1432,52-C,

Dybdekoter I 2 I to j 20 00 100 Jr‘m

Kt.trtvult.; SJc0:a5vor05 PRIMAIVIC-ENC IE:hartWer111; lialzmnn ' Kanna. CD-ov,rsila ChartWorld-wrsJan,r

plotterlag .•‹ is.s.,p2oos stnw C StrWrnmidn. ! inny !F I, pros)ekt 1.11717pa  11171-~rwr I Aurn

Plassering av strømmåler på lokalitet "Hjelnes".

Diren.  Tur, Irtfe • SlepeatIch I 1-1,u1111. Ilttnn 5,111 0  4so  iLilill  11,1,-er PrInt 14,34,03

Kxunera 300  meter over vann <> »

mitterlag s» 15sup2005  Stn. C :  01701,7172cre Uley prInJekt I OnlIpp hupck.j7,7,77, I Anrora Perk,d, Flyt1

i'ruliskJerxt 7 7" 7SoItI Varatra Fr.mov.r I Dakavar I ilnym I IX on •>„,i (-11eX

3-D bunnmodell som viser lokalitet "Hjelnes" med strømmåler plassert.
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Spesifikasjons- og resultatoversikt

Generelle spesifikasjoner

RDCP 600 Seaguard RCM

Starttidspunkt 30.03.2011 15:11 30.03.2011 15:20

Sluttidspunkt 28.04.2011 12:41 27.04.2011 05:00

Gjennomsnittsdybde 49.4 m 81.0 m

Koordinater 70 03.852 N / 21 54.021 Ø 70 03.852 N / 21 54.021 Ø

Serienummer 440 485

Type måling Kontinuerlig Kontinuerlig

Måleintervall 10 Minutter 10 Minutter

Varighet 28 Dager, 21 Timer, 30 Minutter 27 Dager, 13 Timer, 40 Minutter

Antall målinger 4162 3971

Antall manglende målinger 0 0
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Datakvalitet

Variasjon i signalstyrke
[cmis]

20

1 5

1 0

5

0
% % %7 7 .s> ? 7 ? ? 	 ? v

"ir).-% -% -% -% -% -% -% -% -% -% .‹?„, -% -%
Mo..2 eve~:

Dato- klokkeslett [Gmt]

Figuren viser variasjon i signalstyrken fra celle 3 (RDCP, 5 meters dyp) i løpet av måleperioden. Verdier som
overstiger 20 cm/s indikerer at målte verdier kan være usikre.

StandardawiK

lemis]

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3
0 2  4  6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Dager

Figuren viser variasjon i signalstyrken fra bunnmålingen (Seaguard RCM, 81 meters dyp) i løpet av måleperioden.
Verdier som overstiger 20 cm/s indikerer at målte verdier kan være usikre.

10124 Jøkelfjord Laks AS, strømundersøkelser Hjelnes, april 2011 Side 6



Pitch and roll

Pitch og Roll (RDCP 600)
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
Statistikk Maks: 1.90 Middel: -1.40 Min: -4.35

Pitch

Roll

0
7.

- 1

— -2

-3

-4

-5
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Dager

Pitch og Roll (Seaguard RCM)
Antall målinger 3971
Måleperiode 30.03.2011 15:20 - 27.04.2011 05:00
Måleintervall 10 Minutter
Statistikk Maks: 1.56 Middel: -0.24 Min: -0.72

Pitch

Roll

1 5

Pitch

/
Roll

[grader]

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Dager

Figuren viser hvordan instrumentene har stått i sjøen i løpet av hele måleperioden. Her uttrykt ved antall
grader pitch an roll. Målinger hvor en eller begge av disse verdiene overstiger +/- 20 grader er utelukket fra
datamaterialet (merk at skalaene på figurene er forskjellige).

2

1

2
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Datakvaliteten på målingene som inngår i rapporten er kontrollert funnet å være innefor de grenseverdier
som er satt for instrumentet (RDCP 600 og Seaguard RCM). Ved gjennomgang av vinklene som beskriver
avbøyning i forhold til loddrett posisjon (pitch) og rotasjon i forhold til planet (roll) ble det ikke funnet
enkeltmålinger som overskred maksimalt tillatt verdi på 20 grader. Det ble heller ikke funnet at variasjonen i
signalstyrke på noe tidspunkt i måleperioden oversteg aksepterte verdier.

Denne strømmålingen er gjennomført i tilknytning til et etablert oppdrettsanlegg og riggen ble satt ut mellom
to av sidefortøyningene. Dette har medført at enkeltmålinger i dybdeområdet 22 til 28 meter er fjernet fra
datamaterialet som inngår for disse dybdene. For rapporten betyr det at målinger fra 25 meter har
gjennomgått en ekstra filtrering hvor enkeltpunkter (25 stk) som avviker vesentlig fra resterende punkter er
fjernet. Basert på erfaringer fra utstyrsleverandøren er det sannsynlig at faste installasjoner som for
eksempel fortøyninger, kan påvirke resultatene. Dette er en følge av at en eller flere av de fire strålene fra
instrumentet treffer gjenstanden som vil gi "falske" signaler tilbake.

Etter den gjennomgang som er utført på alle data, og spesielt fra 25 meters dyp, anser vi derfor at
resultatene som er tatt med i rapporten er av god kvalitet og representerer forhoidene på lokaliteten slik de
faktisk var i den aktuelle perioden.
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ResuItatoversikt

5 meter, vannutskiftningsstrøm 1 (RDCP 600, overflatereferert)

Gjennomsnittsstrøm 11.64 cm/s

Neumanns parameter 0.55

Fire hyppigst forekommende strømretningene 180°, 195°, 165°, 150°

Fire hyppigst forekommende strømhastighetene 10-15, 15-25, 8-10, 6-8

Mest vannutskiftning pr. 15 graders sektor 34606 m3/m2 på 195-210°

Minst vannutskiftning pr. 15 graders sektor 2168 m3/m2 på 330-345°

Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr. døgn 10063 m3/m2

Maks strøm — signifikant maks strøm 29.2 cm/s - 15.9 cm/s

15 meter, vannutskiftningsstrøm 2 (RDCP 600, overflatereferert)

Gjennomsnittsstrøm 7.96 cm/s

Neumanns parameter 0.53

Fire hyppigst forekommende strømretningene 150°, 165°, 180°, 195°

Fire hyppigst forekommende strømhastighetene 6-8, 8-10, 10-15, 5-6

Mest vannutskiftning pr. 15 graders sektor 23202 m3/m2 på 150-165°

Minst vannutskiftning pr. 15 graders sektor 1170 m3/m2 på 15-30°

Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr. døgn 6879 m3/m2

Maks strøm — signifikant maks strøm 22.1 cm/s - 11.4 cm/s

25 meter, spredningsstrøm 1 (RDCP 600, overflatereferert)

Gjennomsnittsstrøm 5.53 cm/s

Neumanns parameter 0.42

Fire hyppigst forekommende strømretningene 135°, 120°, 150°, 105°

Fire hyppigst forekommende strømhastighetene 6-8, 1-3, 4-5, 5-6

Mest vannutskiftning pr. 15 graders sektor 13302 m3/m2 på 135-150°

Minst vannutskiftning pr. 15 graders sektor 1187 m3/m2 på 345-360°

Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr. døgn 4834 m3/m2

Maks strøm — signifikant maks strøm 28.3 cm/s - 8.8 cm/s

35 meter, spredningsstrøm 2 (RDCP 600, overflatereferert)

Gjennomsnittsstrøm 3.97 cm/s

Neumanns parameter 0.50

Fire hyppigst forekommende strømretningene 120°, 105°, 135°, 900

Fire hyppigst forekommende strømhastighetene 1-3, 3-4, 4-5, 5-6

Mest vannutskiftning pr. 15 graders sektor 11836 m3/m2 på 120-135°

Minst vannutskiftning pr. 15 graders sektor 931 m3/m2 på 345-360°

Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr. døgn 3435 m3/m2

Maks strøm — signifikant maks strøm 17.9 cm/s - 6.2 cm/s
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45 meter, spredningsstrøm 3 (RDCP 600, instrumentreferert)

Gjennomsnittsstrøm

Neumanns parameter

Fire hyppigst forekommende strømretningene

3.94 cm/s

0.40

150°, 120°, 165°, 135°

Fire hyppigst forekommende strømhastighetene 1-3, 3-4, 4-5, 5-6

Mest vannutskiftning pr. 15 graders sektor 8111 m3/m2 på 150-165°

Minst vannutskiftning pr. 15 graders sektor 1221 m3/m2 på 315-330°

Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr. døgn 3403 m3/m2

Maks strøm — signifikant maks strøm 11.6 cm/s - 6.1 cm/s

81 meter, bunnstrøm (Seaguard RCM)




Gjennomsnittsstrøm 2.19 cm/s

Neumanns parameter 0.27

Fire hyppigst forekommende strømretningene 60°, 45°, 75°, 90°

Fire hyppigst forekommende strømhastighetene 1-3, 0-1, 3-4, 4-5

Mest vannutskiftning pr. 15 graders sektor 4427 m3/m2 på 60-75°

Minst vannutskiftning pr. 15 graders sektor 734 m31m2 på 240-255°

Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr. døgn 1892 m3/m2

Maks strøm — signifikant maks strøm 9.2 cm/s - 3.7 cm/s
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Generelle måledata

Temperatur 50 meter (RDCP 600)
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
Statistikk Maks: 2.38 Middel: 1.80 Min: 1.33

2 4

2_2

1.6

1.4

1.2
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Dager

Temperatur på 81 meter (Seaguard RCM)
Antall målinger 3971
Måleperiode 30.03.2011 15:20 - 27.04.2011 05:00
Måleintervall 10 Minutter
Statistikk Maks: 2.44 Middel: 2.01 Min: 1.52

2.5

2.4

2.3

2.2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Dager
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Salinitet på 50 meter (RDCP 600)
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
Statistikk Maks: 34.11 Middel: 33.97 Min: 33.80

34.15

34.1

34.05

33.95

33.9

33 85

33.8
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Dager

Instrumentdyp (RDCP 600)

Instrumentdyp [m]
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Oksygenmetning 50 meter

Oksygenmetning [%1

1 10

100
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Oksygenmetning 81 meter

Oksygenmetning (%)
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Horisontal strøm (RDCP 600, overflatereferert)

Dybde [m]

0
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Min horiz. current speed [cm/s] Mean horiz. current speed [cm/s]
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Vertikal strøm (RDCP 600, overflatereferert)

Dybde [rn]

10
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0.01.0 2.03_0 4.05.0

Abs. min vertical speed [cm/s] Abs. mean vertical speed [cm/s]
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Progressiv vektor (RDCP 600)
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter

5 m (overflatereferert)

15 m (overflatereferert)

25 m (overflatereferert)

35 m (overflatereferert)

3 m (instrumentreferert)

20

-20

-40

-60

-80

-100

-120

-140

Distanse

NordiSør

[1(xn]

-160
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

Distanse østiVest [km]
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Resultater

5 meter, vannutskiftningsstrøm 1 (RDCP 600, overflatereferert)

Strømhastighet
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter

30
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Strømhastighet i retning nord
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømhastighet i retning øst
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømretning
Antall måhnger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømhastighet og strømretning - distribusjon
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter

330 m30 30 330 15 30

300 60300

90270
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Maks stromhastighet [cm/slp r. 15 grader sektor Gjennomsnittlig strornhastighet [cm/s] pr. 15 grader sektor
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Relativ vannirtskiftning {%jpr. 15 grader sektor rnalinoer pr. 15 grader sektor
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Strømhastighet og strømretning - stick plot
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter

Distanse

pr. 180
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Strømstyrke / Retningsmatrise
Antall målinger
Måleperiode
Måleintervall

4162
30.03.2011
10 Minutter

15:11 - 28.04.2011 12:41

Strømhastighet (cm/s)





Totalt




1 3 4 5 6 8 10 15 25 50 75 100 100+ Sum% m /rn2%
0 0 1 5 0 2 6 12 27 4 0 0 0 0 1.4 3434 1.2

15 0 0 1 1 3 9 13 23 5 0 0 0 0 1.3 3407 1.2
30 1 2 3 1 2 7 11 33 6 0 0 0 0 1.6 4186 1.4
45 0 2 1 2 4 12 10 37 9 0 0 0 0 1.9 4932 1.7
60 0 1 3 3 2 12 18 35 4 0 0 0 0 1.9 4611 1.6
75 0 1 2 3 5 12 14 22 7 0 0 0 0 1.6 3884 1.3
90 0 3 1 3 5 6 11 33 15 0 0 0 0 1.9 5215 1.8

105 0 1 3 5 5 16 14 36 38 1 0 0 0 2.9 8603 3.0
120 1 3 2 2 5 14 18 86 46 1 0 0 0 4.3 13339 4.6
135 2 5 4 3 11 28 40 143 56 0 0 0 0 7.0 20486 7.0
150 1 5 3 8 9 32 68 208 73 0 0 0 0 9.8 28939 10.0
165 1 4 0 7 11 39 77 251 72 0 0 0 0 11.1 32620 11.2
180 1 5 4 7 13 41 85 226 100 1 0 0 0 11.6 34496 11.9
195 0 3 6 10 14 39 58 253 95 0 0 0 0 11.5 34606 11.9
210 0 3 7 3 10 41 62 181 64 1 0 0 0 8.9 26094 9.0
225 1 5 3 8 7 18 36 98 39 0 0 0 0 5.2 14749 5.1
240 0 0 2 4 4 13 24 56 30 1 0 0 0 3.2 9687 3.3
255 1 1 1 1 4 20 11 62 24 0 0 0 0 3.0 8728 3.0
270 0 1 2 3 3 6 15 47 25 0 0 0 0 2.5 7512 2.6
285 0 0 0 0 7 7 17 43 22 0 0 0 0 2.3 6963 2.4
300 0 0 3 1 2 6 9 43 12 0 0 0 0 1.8 5315 1,8
315 1 3 2 2 3 10 10 24 6 0 0 0 0 1.5 3569 1,2
330 1 1 1 1 1 0 9 20 1 0 0 0 0 0.8 2168 0,7
345 0 1 2 0 5 8 6 21 8 0 0 0 0 1.2 3226 1.1

Sum% 0.3 1.2 1.5 1.9 3.3 9.7 15.6 48.2 18.3 0.1 0.0 0.0 0.0





Oppsummering av statistiske data




Totalt Øst/Vest øst Nord/Sør Nord
Gjennomsnittlig strømhastighet (cm/s) 11.64 6.04 -0.67 8.74 -6.35
Median strømhastighet (cm/s) 11.65 5.29 -0.66 8.93 -8.22
Varianse 15.73 18.77 54.88 19.61 55.74
Standardavvik 3.97 4.33 7.41 4.43 7.47
Maks strømhastighet (cm/s) 29.24 25.38 25.38 24.64 20.44
Minste strømhastighet (cm/s) 0.52 0.00 -24.23 0.02 -24.64
Signifikant maks strømhastighet (cm/s) 15.92 11.10 7.55 13.62 2.44
Signifikant minste strømhastighet (cm/s) 7.36 1.69 -8.82 3.75 -13.42
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15 meter, vannutskiftningsstrøm 2 (RDCP 600, overflatereferert)

Strømhastighet
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømhastighet i retning nord
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømhastighet i retning øst
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Måleintervall 10 Minutter

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Dager

20

15

10

-15

-20

-25

10124 Jøkelfjord Laks AS, strømundersøkelser Hjelnes, april 2011 Side 24



Strømretning
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømhastighet og strømretning - distribusjon
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter

Maks stromhastighetlemisjpr. 15 gradef sektor Gjennomsnittlig stromhastighet [cmIslpr. 15 grad« sg:tor
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Relativ vannutskiftning pr. 15 grader sektor Antall målinger pr.15 grader sektor
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Strømhastighet og strømretning - stick plot
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømstyrke / Retningsmatrise
Antall målinger
Måleperiode
Måleintervall

4162
30.03.2011
10 Minutter

15:11 - 28.04.2011 12:41

Strømhastighet (cm/s)





Totalt




1 3 4 5 6 8 10 15 25 50 75 100 100+ Sum% m /m2%
0 0 4 2 4 5 15 12 6 4 0 0 0 0 1.2 2436 1.2

15 1 2 3 3 3 7 6 4 0 0 0 0 0 0.7 1170 0.6
30 0 3 2 4 4 12 18 14 0 0 0 0 0 1.4 2765 1.4
45 1 2 4 6 10 9 14 10 0 0 0 0 0 1.3 2479 1.2
60 0 3 5 7 2 13 17 28 1 0 0 0 0 1.8 3941 2.0
75 0 5 4 4 7 21 12 20 2 0 0 0 0 1.8 3661 1.8
90 0 2 5 8 3 14 17 22 4 0 0 0 0 1.8 3934 2.0

105 0 4 6 8 8 23 32 38 5 0 0 0 0 3.0 6460 3.3
120 2 9 9 12 14 54 48 66 2 0 0 0 0 5.2 10797 5.4
135 0 10 11 17 30 78 99 99 11 0 0 0 0 8.5 18675 9.4
150 0 12 17 27 53 126 108 123 4 0 0 0 0 11.3 23202 11.7
165 0 16 22 36 53 142 108 86 4 0 0 0 0 11.2 21515 10.8
180 2 14 18 50 58 133 91 45 2 0 0 0 0 9.9 17719 8.9
195 1 14 22 37 57 109 78 72 5 0 0 0 0 9.5 17882 9.0
210 1 14 20 27 45 89 74 66 2 0 0 0 0 8.1 15501 7.8
225 0 11 13 17 21 61 47 60 7 0 0 0 0 5.7 11570 5.8
240 1 7 7 12 17 37 42 37 9 0 0 0 0 4.1 8504 4.3
255 1 3 5 8 15 25 25 27 7 0 0 0 0 2.8 5857 2.9
270 0 3 2 8 8 33 29 26 5 0 0 0 0 2.7 5876 3.0
285 3 5 7 9 6 20 21 23 1 0 0 0 0 2.3 4366 2.2
300 2 3 3 1 7 14 16 14 1 0 0 0 0 1.5 2907 1.5
315 1 8 1 9 6 12 14 14 0 0 0 0 0 1.6 2793 1.4
330 0 4 4 2 3 11 9 9 0 0 0 0 0 1.0 1892 1.0
345 1 3 5 7 8 14 17 10 0 0 0 0 0 1.6 2864 1.4

Sum% 0.4 3.9 4.7 7.8 10.6 25.8 22.9 22.1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0





Oppsummering av statistiske data




Totalt øst/Vest øst Nord/Sør Nord
Gjennomsnittlig strømhastighet (cm/s) 7.96 4.36 -0.13 5.79 -4.19
Median strømhastighet (cm/s) 7.78 3.72 -0.11 5.70 -5.17
Varianse 9.55 10.90 29.93 9.42 25.37
Standardavvik 3.09 3.30 5.47 3.07 5.04
Maks strømhastighet (cm/s) 22.14 20.70 17.62 19.69 15.06
Minste strømhastighet (cm/s) 0.42 0.00 -20.70 0.00 -19.69
Signifikant maks strømhastighet (cm/s) 11.39 8.22 5.83 9.21 1.53
Signifikant minste strømhastighet (cm/s) 4.70 1.12 -6.14 2.47 -8.96
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25 meter, spredningsstrøm 1 (RDCP 600, overflatereferert)

Strømhastighet
Antall målinger 4097
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømhastighet i retning nord
Antall målinger 4097
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømretning
Antall målinger 4097
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømhastighet og strømretning - distribusjon
Antall målinger 4097
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Relativ vannutskiftning Ph] pr. 15 grader sektor Antall målinger. pr.15 grader sektor
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Strømhastighet og strømretning - stick plot
Antall målinger 4097
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømstyrke /

Antall målinger
Måleperiode
Måleintervall

Retningsmatrise
4097
30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
10 Minutter

Strømhastighet (cm/s)





Totalt




1 3 4 5 6 8 10 15 25 50 75 100 100+ Sum% m /m2 %

0 2 7 6 4 4 12 8 4 1 1 0 0 0 1.2 1995 1.4
15 3 16 11 6 5 5 3 2 5 0 0 0 0 1.4 1878 1.3
30 3 9 10 6 5 10 4 3 4 0 0 0 0 1.3 2010 1.4
45 2 20 9 10 13 19 6 7 0 0 0 0 0 2.1 2780 2.0
60 3 13 18 15 18 32 29 13 0 0 0 0 0 3.4 5481 3.9
75 3 19 18 22 24 52 21 19 4 1 0 0 0 4.5 7726 5.5
90 3 36 22 24 30 63 38 25 9 0 0 0 0 6.1 10930 7.8

105 3 43 29 44 43 80 44 25 2 0 0 0 0 7.6 12099 8.7
120 4 46 44 51 47 95 44 32 0 0 0 0 0 8.9 13157 9.4
135 6 59 44 52 60 101 33 30 0 0 0 0 0 9.4 13302 9.5
150 3 62 46 59 50 69 35 7 0 0 0 0 0 8.1 10389 7.4
165 4 49 63 53 56 44 15 4 2 2 0 0 0 7.1 8752 6.3
180 9 44 41 50 36 42 8 5 0 3 0 0 0 5.8 7013 5.0
195 3 38 34 57 30 35 11 5 2 0 0 0 0 5.2 6294 4.5
210 5 39 41 31 33 39 9 2 0 0 0 0 0 4.9 5600 4.0
225 5 40 19 34 26 48 17 8 1 0 0 0 0 4.8 6265 4.5
240 2 31 18 28 24 25 12 14 5 1 0 0 0 3.9 5724 4.1
255 3 27 19 22 23 25 14 12 1 0 0 0 0 3.6 4837 3.5
270 0 24 26 23 17 17 8 3 0 1 0 0 0 2.9 3659 2.6
285 2 15 17 16 17 8 5 2 0 0 0 0 0 2.0 2704 1.9
300 3 14 10 14 9 18 4 1 0 0 0 0 0 1.8 2217 1.6
315 5 13 16 10 9 7 3 2 0 0 0 0 0 1.6 1727 1.2
330 2 16 8 6 2 13 6 4 2 0 0 0 0 1.4 1949 1.4
345 1 14 6 4 3 3 6 2 1 0 0 0 0 1.0 1187 0.8

Sum% 1.9 16.9 14.0 15.6 14.3 21.0 9.3 5.6 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0





Oppsummering av statistiske data




Totalt Øst/Vest Øst Nord/Sør Nord
Gjennomsnittlig strømhastighet (cm/s) 5.53 3.70 1.20 3.36 -2.01

Median strømhastighet (cm/s) 2.55 1.56 0.62 1.47 -1.17

Varianse 9.42 8.47 20.75 6.62 13.85

Standardavvik 3.07 2.91 4.55 2.57 3.72

Maks strømhastighet (cm/s) 28.26 26.15 25.13 28.17 26.48

Minste strømhastighet (cm/s) 0.20 0.00 -26.15 0.00 -28.17

Signifikant maks strømhastighet (cm/s) 8.79 6.97 6.08 6.07 1.89

Signifikant minste strømhastighet (cm/s) 2.69 0.99 -3.70 1.02 -5.59
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35 meter, spredningsstrøm 2 (RDCP 600, overflatereferert)

Strømhastighet
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter

18

16

14

Strørnhastighet

[cmis]

12

4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Dager

0-1 1-3 3-4 4-5 5-€ 64 8-10 10-15 15-25 25-50 58-75 75-130 103-1-

Strømhastighet [cm/s1

Antall

målinger

1400

1200

1000

800

600

400

113

40
2 0 0 0

10124 Jøkelfjord Laks AS, strømundersøkelser Hjelnes, april 2011 Side 35



Strømhastighet i retning nord
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømretning
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømhastighet og strømretning - distribusjon
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter

330 20 30 330 30

300 60300

90270

120240

60

270

"et

90

240 120

210 150 210 150
180 180

Maks strornhastig h et cm/slp r. 15 grader sektor Gjennomsnittlig strømhastighet fcmislpr. 15 grader sektor




330 15 30




330




10





300





60 300





5





270





90 270




240





120 240




60030

400

200

60

90

120

210150
180

210150
180
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Strømhastighet og strømretning - stick plot
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømstyrke / Retningsmatrise
Antall målinger
Måleperiode
Måleintervall

4162
30.03.2011 15:11
10 Minutter

- 28.04.2011 12:41

Strømhastighet (cm/s)





Totalt




1 3 4 5 6 8 10 15 25 50 75 100 100+ Sum% m 1m2%

0 5 25 11 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1142 1.2

15 8 31 10 12 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1.7 1310 1.3

30 8 28 11 15 11 12 2 0 0 0 0 0 0 2.1 1977 2.0

45 3 39 15 14 23 15 5 0 0 0 0 0 0 2.7 2812 2.8

60 7 44 34 25 14 13 5 0 0 0 0 0 0 3.4 3193 3.2

75 8 57 38 47 33 36 9 2 0 0 0 0 0 5.5 5955 6.0

90 11 74 56 64 43 65 13 4 0 0 0 0 0 7.9 9026 9.1

105 9 84 82 76 63 64 21 10 2 0 0 0 0 9.9 11633 11.7

120 12 80 93 96 66 58 20 9 0 0 0 0 0 10.4 11836 11.9

135 6 90 85 76 60 63 16 8 0 0 0 0 0 9.7 11025 11.1

150 9 81 85 57 30 20 2 3 0 0 0 0 0 6.9 6527 6.6

165 11 99 48 37 27 11 2 0 0 0 0 0 0 5.6 4787 4.8

180 12 75 52 33 20 13 1 0 0 0 0 0 0 4.9 4188 4.2

195 12 77 52 36 17 7 1 0 0 0 0 0 0 4.9 4033 4,1

210 8 64 42 29 15 12 0 1 0 0 0 0 0 4.1 3575 3,6

225 7 50 30 30 13 18 5 1 0 0 0 0 0 3.7 3546 3.6

240 6 36 37 26 17 13 5 1 0 0 0 0 0 3.4 3336 3.4

255 6 39 30 18 6 9 4 0 0 0 0 0 0 2.7 2363 2.4

270 2 45 20 13 6 4 0 0 0 0 0 0 0 2.2 1698 1.7

285 1 31 14 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.4 1131 1.1

300 9 28 16 14 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1.8 1345 1.4

315 4 21 10 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1.2 938 0.9

330 2 22 12 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1.2 955 1.0

345 4 21 10 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1.2 931 0.9

Sum% 4.1 29.8 21.5 18.2 11.9 10.7 2.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0





Oppsummering av statistiske data




Totalt østIVest øst Nord/Sør Nord

Gjennomsnittlig strømhastighet (cm/s) 3.97 2.76 1.38 2.34 -1.41

Median strømhastighet (cm/s) 3.77 2.44 1.46 2.09 -1.60

Varianse 4.13 4.11 9.83 2.73 6.19

Standardavvik 2.03 2.03 3.14 1.65 2.49

Maks strømhastighet (cm/s) 17.88 16.93 16.93 11.90 7.28

Minste strømhastighet (cm/s) 0.06 0.00 -11.32 0.00 -11.90

Signifikant maks strømhastighet (cm/s) 6.22 5.08 4.76 4.24 1.32

Signifikant minste strømhastighet (cm/s) 1.94 0.76 -2.07 0.67 -3.99
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45 meter, spredningsstrøm 3 (RDCP 600, instrumentreferert)

Strømhastighet
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømhastighet i retning nord
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømretning
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømhastighet og strømretning - distribusjon
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømhastighet og strømretning - stick plot
Antall målinger 4162
Måleperiode 30.03.2011 15:11 - 28.04.2011 12:41
Måleintervall 10 Minutter
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Strømstyrke / Retningsmatrise
Antall målinger
Måleperiode
Måleintervall

4162
30.03.2011 15:11
10 Minutter

- 28.04.2011 12:41

Strømhastighet (cm/s)





Totalt




1 3 4 5 6 8 10 15 25 50 75 100 100+ Sum% m /m2 %
0 3 36 16 8 10 12 6 0 0 0 0 0 0 2.2 2138 2.2

15 5 26 16 13 8 4 0 0 0 0 0 0 0 1.7 1465 1.5
30 8 34 12 13 12 10 5 0 0 0 0 0 0 2.3 2106 2.1
45 6 31 16 13 10 10 2 0 0 0 0 0 0 2.1 1962 2.0
60 12 32 17 20 9 17 2 1 0 0 0 0 0 2.6 2507 2.5
75 2 44 38 21 16 24 6 1 0 0 0 0 0 3.7 3862 3.9
90 8 66 30 37 28 38 9 1 0 0 0 0 0 5.2 5550 5.6

105 10 72 53 48 42 34 9 1 0 0 0 0 0 6.5 6632 6.7
120 5 82 57 47 54 56 7 2 0 0 0 0 0 7.4 8064 8.2
135 6 76 50 54 52 49 9 0 0 0 0 0 0 7.1 7658 7.8
150 9 99 68 60 40 46 12 0 0 0 0 0 0 8.0 8111 8.2
165 9 94 63 66 39 22 5 0 0 0 0 0 0 7.2 6770 6.9
180 3 99 62 68 32 21 1 1 0 0 0 0 0 6.9 6491 6.6
195 9 87 50 45 39 20 1 1 0 0 0 0 0 6.1 5610 5.7
210 5 72 65 48 29 27 1 0 0 0 0 0 0 5.9 5726 5.8
225 9 73 57 41 45 40 3 0 0 0 0 0 0 6.4 6584 6.7
240 12 51 38 32 23 19 6 0 0 0 0 0 0 4.3 4186 4.3
255 7 51 28 20 13 18 1 0 0 0 0 0 0 3.3 3049 3.1
270 10 39 30 12 18 11 2 0 0 0 0 0 0 2.9 2663 2.7
285 4 30 10 15 13 5 1 0 0 0 0 0 0 1.9 1653 1.7
300 2 29 8 7 4 10 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1256 1.3
315 5 22 16 3 8 6 1 0 0 0 0 0 0 1.5 1221 1.2
330 4 19 12 12 6 8 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1370 1.4
345 3 24 19 14 8 5 3 0 0 0 0 0 0 1.8 1703 1.7

Sum% 3.7 30.9 20.0 17.2 13.4 12.3 2.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0





Oppsummering av statistiske data




Totalt Øst/Vest Øst Nord/Sør Nord

Gjennomsnittlig strømhastighet (cm/s) 3.94 2.47 0.45 2.56 -1.49

Median strømhastighet (cm/s) 3.75 2.09 0.47 2.32 -1.75
Varianse 3.62 3.43 9.33 3.03 7.37

Standardavvik 1.90 1.85 3.05 1.74 2.72

Maks strømhastighet (cm/s) 11.64 11.29 11.29 11.35 9.78

Minste strømhastighet (cm/s) 0.08 0.00 -9.68 0.00 -11.35

Signifikant maks strømhastighet (cm/s) 6.11 4.64 3.81 4.58 1.53

Signifikant minste strømhastighet (cm/s) 1.93 0.65 -2.89 0.77 -4.26
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81 meter, bunnstrøm (Seaguard RCM)

Strømhastighet
Antall målinger 3971
Måleperiode 30.03.2011 15:20 - 27.04.2011 05:00
Måleintervall 10 Minutter
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Strømhastighet i retning nord
Antall målinger 3971
Måleperiode 30.03.2011 15:20 - 27.04.2011 05:00
Måleintervall 10 Minutter
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Strømhastighet i retning øst
Antall målinger 3971
Måleperiode 30.03.2011 15:20 - 27.04.2011 05:00
Måleintervall 10 Minutter
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Strømretning
Antall målinger 3971
Måleperiode 30.03.2011 15:20 - 27.04.2011 05:00
Måleintervall 10 Minutter
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Strømhastighet og strømretning - distribusjon
Antall målinger 3971
Måleperiode 30.03.2011 15:20 - 27.04.2011 05:00
Måleintervall 10 Minutter
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Strømhastighet og strømretning - stick plot
Antall målinger 3971
Måleperiode 30.03.2011 15:20 - 27.04.2011 05:00
Måleintervall 10 Minutter
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Strømstyrke / Retningsmatrise
Antail rnålinger
Måleperiode
Måleintervall

3971
30.03.2011
10 Minutter

15:20 - 27.04.2011 05:00

Strømhastighet (cm/s)





Totalt




1 3 4 5 6 8 10 15 25 50 75 100 100+ Sum% m /m2 %
0 31 77 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3.0 1199 2.3

15 42 110 17 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4.5 2035 3.9
30 37 128 28 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0 5.3 2717 5.2
45 39 159 50 26 15 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3 4233 8.1
60 39 186 37 26 13 7 0 0 0 0 0 0 0 7.8 4427 8.5
75 32 158 43 22 10 6 0 0 0 0 0 0 0 6.8 4089 7.8
90 38 150 39 15 5 2 0 0 0 0 0 0 0 6.3 3299 6.3

105 31 126 27 9 6 4 0 0 0 0 0 0 0 5.1 2702 5.2
120 40 135 21 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 5.3 2662 5.1
135 28 123 22 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 2289 4.4
150 27 113 26 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4.7 2547 4.9
165 32 92 22 7 6 2 2 0 0 0 0 0 0 4.1 2183 4.2
180 26 83 18 8 4 6 1 0 0 0 0 0 0 3.7 2065 4.0
195 22 87 27 12 7 9 3 0 0 0 0 0 0 4.2 2727 5.2
210 21 81 14 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3.3 1718 3.3
225 18 51 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 767 1.5
240 25 44 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 734 1.4
255 21 50 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2.1 906 1.7
270 26 59 17 5 7 1 1 0 0 0 0 0 0 2.9 1554 3.0
285 28 77 16 12 5 4 3 0 0 0 0 0 0 3.7 2145 4.1
300 30 71 10 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 3.2 1627 3.1
315 29 75 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 1107 2.1
330 24 75 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2.8 1220 2.3
345 23 75 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2.7 1214 2.3

Sum% 17.9 60.1 11.8 5.3 3.0 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0





Oppsummering av statistiske data




Totalt øst/Vest øst Nord/Sør Nord
Gjennomsnittlig strømhastighet (cm/s) 2.19 1.47 0.59 1.32 -0.04
Median strømhastighet (cm/s) 0.96 0.59 0.30 0.52 0.06
Varianse 1.88 1.48 3.31 1.30 3.03
Standardavvik 1.37 1.22 1.82 1.14 1.74
Maks strømhastighet (cm/s) 9.22 8.65 7.53 8.89 6.63
Minste strømhastighet (cm/s) 0.02 0.00 -8.65 0.00 -8.89
Signifikant maks strømhastighet (cm/s) 3.73 2.85 2.49 2.56 1.70
Signifikant minste strømhastighet (cm/s) 0.92 0.38 -1.32 0.33 -1.92
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Profilmålinger på lokalitet Hjelnes mars / april 2011

Ved utsett (30.mars 2011) og opptak av strømrigg (28.april 2011) ble det gjennomført profilmålinger på
lokalitet Hjelnes. Ved hvert måletidspunkt ble det tatt tre profiler (se kartutsnitt under), til sammen seks
målinger. Det ble benyttet en CTD / STD sonde (SAIV AS, modell SD204, serienummer 314) som logger
temperatur, salinitet (konduktivitet), oksygen innhold (% metning, mg/1) og trykk.

01 ex
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j Info I 313  I,.0,,,!I,:.,i  5.111 	 000  rtv.   n.. 14,341,0S
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plotterIng ) strven : 1.11, f— Yj."-L UtslIpp Itor,», I 13.1341,

DI,erf•Info:II,•51,,,,s.tr,IlunnSrlitt It,L1,ff 21,34:12

prosfA, i litzliur Ite:pul.jerwr

t racraHr 113.1.1v.r  ,TO j

Figurene viser stasjonene hvor det ble gjennomført profilmålinger. Rød sirkel i øverste figur viser hvilke
stasjoner hvor resultatene er present. I øverste utsnitt viser røde firkanter rekkefølge og plassering på
målingene 30. mars, mens gule firkanter viser rekkefølge og plassering av målingene tatt 28. april.
Nederste kartutsnitt viser de samme stasjonene i 3D kartutsnitt.
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Resultater fra profilmålingene
Resultatene for salinitet viser trender nedover i vannsølen som er forventet for årstiden og det geografiske
området. Verdiene for salinitet er imidlertid for høye i forhold til det som er forventet. Dette skyldes trolig at
kalibreringskurven i instrumentet har forskjøvet seg etter siste kalibrering (medio mars 2011, se vedlagte
kalibreringsprotokoll). Vi har allikevel valgt å presentere resultatene for saltholdighet for å vise variasjonen i
vannsøylen.

Ved hvert måletidspunkt viser de ulike stasjonene like resultater. Derfor presenteres det her bare målinger
fra stasjonen midt på yttersiden av eksisterende anlegg (stasjon nr 1 tatt 30.mars og stasjon nr 3 tatt
28.april).

30. mars, stasjon 1

File name: Hjelnes mars2011_sal.SD2 Interval: 2 seconds
Measurement series number: 2 SD204, Serial No: 314
Data displayed from: 11:34:07 - 30.Mar-11 (No. 86) To: 11:37:55 - 30.Mar-11 (No: 20C
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28.april, stasjon 3

File name: Hjelnes april2011 interval: 2 seconds
Measurement series number: 3 SD204, Serial No: 314
Data displayed from: 13:34:50 - 28.Apr-11 (No. 299) To: 13:42:04 - 28.Apr-11 (No: 516
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Resultatene fra målingen 30. mars viser at vannsøylen fortsatt er i "vinter situasjon", hvor vannet kjøles ned
ved overflaten, blir tyngre og synker mot bunnen. Det er markert skille i alle målte parametrene ved ca. 30
meters dyp. De noe forhøyede oksygennivåene nær overflaten er en effekt av våroppblomstringen , hvor
planteplankton produserer oksygen nær overflaten.

Ved målingen 28. april viser resultatene at vannet er i ferd med å gå over i "sommer situasjon", med lettere
vann nær overflaten. Fra 8 til 10 meters dyp er det et skille i alle de målte parametrene som viser høyere
temperatur, lavere saltholdighet og høyere oksygenmetning. Det er også tendenser til nedblanding helt ned
til 50 meters dyp. Oksygenmetningen er fortsatt forhøyet nær overflaten og viser at våroppblomstringen har
vedvart mellom de to måletidspunktene.
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Figur og tabeliforfr!3ringer

Fig. 1 Temperaturdiagrammet viser hvordan temperaturen varier i løpet av måleperioden.

Fig 2 Frekvens av ulike strømhastigheter viser strømstyrke, uansett retning, i måleperioden.

Fig 3 Søylediagrammet over strømhastighetene, viser hvordan strømhastigheten fordeler seg uten hensyn
til retning i løpet av måleperioden.

Fig 4 Retningsdiagram viser fordeling av strømretninger i måleperioden.

Fig.5 Progressive vektordiagram viser hvor langt og hvordan en tenkt merket vannpartikkel som befinner
seg i strømmålerens posisjon ved målestart vil drive av sted fra dag til dag. (Kryssene i diagrammet viser
beregnet posisjon fra startpunkt ved hvert døgnskifte) Beregningen antar en idealisert situasjon der
måleinstrumentet er forankret i åpent hav uten fysiske hindringer for strømmen. (I det virkelige liv vil
vannpartikkelen før eller siden renne på land). Diagrammet gir imidlertid et inntrykk av hvor effektive
vannutskiftningen er. Dersom vannet hele tiden føres bort fra startstedet er vannutskiftingen bra. Dersom de
samme vannmasser bare driver frem og tilbake, blir utskiftingen dårlig.

Diagrammet inneholder noen beregnete verdier: "Neumannparameter" er et mål for hvor stabil
strømretningen har vært. Parameteren angir forholdet mellom lengden av den rette linje mellom
diagrammets start og endepunkt og lengden av den totale strømbanen. Jo lavere Neumannparameter desto
mer "vinglete" har den tenkte vannpartikkelen beveget seg. (Lav Neumannparameter bidrar til at
vannmassene blander seg.) Gjennomsnittsstrømmen er middelverdien av alle målte strømmer i
måleperioden. Reststrømmen (cm/s) angir effektiv strømhastighet beregnet som antall cm fra startsted til
endepunkt delt på total måletid. Rest- retningen er den tilsvarende strømpilens retning.

Fig.6 Fordelingsdiagrammet viser i hvilke sektorer strømaktiviteten stort sett foregår. Venstre kurve viser den
maksimale strømhastighet som er målt i hver 15 graders sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser
hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor.

Fig.7 Relativ fluks. Diagrammet til venstre viser den relative strømaktivitet eller vannfluks i hver sektor. Tenk
deg at vi plasserer en sirkel rundt den forankrete strømmåleren. Sirkelen deles opp i 24 sektorer som hver
dekker 15 grader. Sektor 1 dekker 0-15 grader, sektor 2 dekker 15- 30 grader, sektor 3 dekker 30- 45 grader
osv.

Strømstyrken og strømretningen vil variere i hele måleperioden, men vi tenker oss at bare en av de 24
sektorene mottar vann om gangen. Det er den sektoren som strømmålerens ror til enhver tid peker mot. I
løpet av måleperioden vil hver enkelt sektor motta en akkumulert vannmengde eller delfluks (Q1- Q24)
avhengig av hvor ofte roret peker på vedkommende sektor og hvor sterk strømmen er når pekingen foregår.
Summen av alle akkumulerte delflukser (01 + 02 + 03 + Q24) i en gitt måleperiode (som typisk varer i
2- 3 uker) kalles totalfluks. Den relative fluks i en gitt sektor er dens delfluks delt på totalfluksen.

Figuren til høyre viser hvor mange ganger roret har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. (dvs
hvor mange ganger det har skjedd en gjennomstrømning i vedkommende sektor uansett transportert
vannmengde.

Fig.8 Fyrstikkdiagram (stick diagram) Tenk deg at strømhastighetene i en gitt måleperiode representeres av knekte
fyrstikker lagt etter hverandre slik at hver enkelt fyrstikklengde tilsvarer strømhastigheten i den aktuelle måleperiode
og fyrstikkenes retning tilsvarer strømretningen. Resultatet blir fyrstikkdiagrammet på fig. 8. Diagrammet gir et godt
inntrykk av hvordan strømvektoren i en lokasjon forandrer seg i måleperioden.

Fig.9 Strøm hastighet og retningsmatrise. Viser en summert tabell med strømhastighet fordelt pr 15 garder
i kompassektorene

Fi" Statistiske data.(jf s.3) Middelverdien er gjennomsnittsverdien av alle strømmålingene. (Alle målte
hastigheter delt på antall målinger) Gjennomsnittsverdien er viktig, men den sier ingen ting om hvor mye
strømmen varierer. Vi trenger derfor en tilleggsindeks som beskriver spredningen i måleverdier.
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Strømhastigheten i et gitt øyeblikk er høyst sannsynlig enten høyere eller lavere enn middelverdien. Avviket
fra middelverdien blir følgelig enten 0 eller et negativt eller positivt tall. For å få en indeks for hvor mye
strømmen varierer i forhold til middelverdien, innføres det statistiske begrepet varians. For hver eneste målt
strømhastighet subtraheres den målte strømhastighet fra beregnet middelverdi. Resultatet blir en tallserie
med omtrent like mange positive som negative tall. Statistikerne liker ikke negative indekser, så derfor
kvadreres alle tallene. Deretter beregnes gjennomsnittet av alle kvadrerte tall. Dette kalles variansen.

Variansen er altså det gjennomsnittlige kvadrerte avvik fra middelverdien. Variansen er en sentral indeks
som inngår i de fleste statistiske beregninger. For folk flest er det imidlertid lettere å forholde seg til en
"normal" strømhastighet angitt i cm/s. Derfor beregnes også kvadratroten av variansen. Dette kalles de
standardavviket ("Standard deviation"). Standardavviket kan oppfattes som det gjennomsnittlige avviket fra
middelverdien. I praksis vil strømhastigheten i en gitt lokalitet stort sett ligge innenfor - et standardavvik fra
beregnet middelverdi. Men det forhindrer ikke at det sporadisk kan opptre både strømstille og ekstreme
strømhastigheter.

Det statistiske sammendrag viser også den største og minste strømhastighet som er målt i måleperioden.
Slike enkeltmålinger kan være tilfeldige. Det er derfor også innført begrepene "Signifikant
maksimumsstrømhastighet og "Signifikant minimumshastighet") Dette er henholdsvis gjennomsnittsverdien
av de høyeste 1/3 av alle målte hastigheter i måleperioden og av de laveste 1/3 av alle registrerte
strømhastigheter i måleperioden.
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Prinsippbeskrivelse doppler instrument

RDCP 600

Basic Description and Features
The RDCP is a 600kHz self-recording profiler, which measures current condidons st a medium ranse (depending on thescr.,ttering
condftions in each deploymens). RDCP- 600 is also a multiparameter platfonn: refer page 4 for standard and oodonal features. The
standard RDCP 600 ca.0 be deployed down ro 300m depth.

Multiple CoIumus with Surface referrecl Cells and Overlap:

RDCP 600 may be configured ro deal wirls zeveral columns (profil) amultaneousry for optimum fiect1bllity. Each column may be
set-up with individua1 cell size and cell overlap, and may fluther be defined ar being either instrumera refared or auface referred.
When a column is instrumenr referred, the disranre from fae ina'nmaent to the start of the rallmrt is kept constant; a setztng which
is usually usedin deep waters wbere rha suface is distant or when borture cmsents are ro be macitored_

Surface referred colvmr,- are dr-fi,u,d ar hal„ing
consrant disrant from the surface to the colimin. 1n
onder to achieve this, the RDCP 600 uses a hieh
accuracy prasure sensor (oprional sensor which
must beinszalled on the RDCP 600) to calculare the
distance ro zbe surface_ is tben uses Mis infornsation
to tnove the coluuns sau aud down ra hold tbe

disrance zo the surce constant. Surface neferred
calurnnS especially powerful when you are
measufmg curreurs close to dse surface or want ta
morfitor current speeds at a certain depth.

Cell overlap is a fearare zbat allows the extension of one celf to overlap its nedzhbonna- cells

(refer illuaradon to zbe rrgbt). This featureimproves illevertieslresohuion wiMout sacrificing
data quality. Another advantage is the possibility to fize tune die upper or lower cefl position
sa that measurement may be perfortued as close ta the surface or botrora ss poasible withour
facine problenss with side lobe contamirw4ion. Cell overlap may renee from 0% (no overlap)
ta 90% (adjacent cells overlap9,0%).

Dowuwards or upward looking RDCP:

The internal compass enables a downwards looking deployment as well as anupward looking;

simply select the deoloyment simation in the deployment configuration.

Vector Based Tilt Compensation with Beam Adjustm eutz

The RDCP. 600 eruploys all advanced tilt compensation aleontbra to achieve mze horizontal
cirrretumeastmements even when the instrument is tilted.Headine,pitch and roll are enatedded
into sthree-dimensional rotati012, ntatris sy'sternthat calculates the correct honzontal distance
to a specific cell for each beam, refer iflusiratioas below, nticP sco

Whgn tbe insuumesst rils, the cals in the beamtbat have a shower disrauce to the surface are
tuaved closer to the instrument,

and for tbe aner Mat have a
longer distance the opposire
occur. The advantaee of this
technalogy is not only thst the
truehorizontallayerismonitored,
il  alsoprevents anincrease infne
side lobe caused filetble zane
close to fae surface wben lite
instrument is lilred

The lik compensadon algorithm
is updated for each pmg and ROCF 600 ROCP 600

wolizs with tilts up to 20`,

AJWJERAR DATA INSTRUMENT: wwv,;sj

5dereeWte
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SEAGUARD RCM

ratialls an d. Descriptions
The ZPuisera Doppler Current Sensor (DCS) is the stan-
dard sensor on the SEA1..,TARD4 ReM. The sensor outpan
Absalute Current Speed and Direction, Speed in east and
narth direction. Ping count, and extensive readaut of
ity control parameten such as Single-ping Standard devia-
t;on, Heading. Tilt in X- and Y-direction, and Signal Strength_

The SEAGUARD« ReM Milizes the wellknown Dop-



pler Shift principle as basis far sta measurements.

	 FS:J10":.

27:0uE.Erm DCS 4520

Opnoz.al Se=r-.

C-Clamp v:ith

Icnir" 4044

suu C.:;se

Four transducers trammit shortpulses (pings) of acouslic ener-
gy along narrow bearyig_ (600, 500, 150, ar 50 pings in each re-
coniing interval). The sarnP, transducem receive backscattered
signal, from scatterer that are present in the beams, whida
are nsed for caknlation of the cmrent speed and directiou.

The scattering particles are sonnally planktan, gas hubbles,
organisms and 1am-hetes stemming from man-made acfivitv.

To minirniv.e the effect ofmarine fouling and lacal turlaulence,
the ZPulseTmDCS starts measuring the hanzontal cument inan
area of 0.4 to LO meter from the inslinriumt, see fieure above.

Comparing SEAGTJARD'RCM Trith RCM 9
The SEAGUARD* R0.1  has  been testedtogether with a R_CM

9 to compare the measurement results. The deployment was
perfonned rtarinf a weekend in a nord outu-de Bergen. The
graph below shows the absolute speed of both imtnunents.
Pink graph  is  representing the SEAGUARD' RCM, while
hlue is representing the RCM 9. The SEAGUARD9 was in
this test set to tranmit 150 ping during each recarding in-
tervel, while the R.CM 9 was set to transmit 300 ping. Al-

though the SEAGUARD* only transmifted hi1f as many pings
compared to the RCM 9, the two instruments gave very simi-
Lar resuln. Lower ping count rednces power consuniption.

0,4 -
1,0 ni—>

SEAGUARD RCM

Measuring area

1S - 2,5 m

Bearn angle= 2'

0.4 -
— 1Orn

14

Znik Ancd.,?.

Note!
ZT application reguires breaking smength

ofmore than 800 mount the  57.1-
GWIRD5ReMSTF mooring

frame 5824A. Remember to ohange the
handles.

4

0t042603 »5550(6. 50t450ti01.1.02»i aLla~55IOasSi trtla.za›:.
SSSe 1056650010.500500,125010)50

Comparision betweew data raeasared by a SEAGIIARD* Raf (prak) and
a Ral 9 (bine). The zrapkis showing abselate speed nwasared a fiord
oakide Bergen, Norway.

Vedlegg: Kalibrering av RDCP 440, RCM 485 og SD204:314
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AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Layout No: Product: RDCP SW
Circuit Diagram No: Serial No: 440

Com onent Serial No. Remarks
Main Board RDCP 5028 32
Sensor Board 4952 31 Reference Read: 390
Dis la Board 9342 482
Transceiver Head 3993 400
Transceiver Board 9107 373
Pressure Sensor 3187B 112722
Conductivi Sensor 3919A IW 1085 Tern erature from Conductivit Sensor
Ox genO tode 3835 1285
Com ass Tilt Sensor 3777 482

Visual and Mechanical Checks
1.1. Sensors fixed in correct position
1.2. Wire harness, screws and sensor plugs
1.3. Pressure sensor filled with oil
1.4. Epoxy coating intact
1.5. Zinc anode installed
1.6. 0-ring groove inspected, cleaned and greased

Pre-performance Setup
2.1. Hardware and sensors configured
2.2. Touch screen calibrated
2.3. Battery indicator calibrated
2.4. Clock adjusted to correct UTC
2.5. Measurement of quartz crystal frequency on sensor board

Performance test
3.1. Clock adjusted to correct UTC
3.2. Current draM after power up (max 240 mA) 100 mA
3.3. Cunent drain with display off (max 35 mA) 20 mA
3.4. Current draM in Power Down Mode (max 0.7 mA) 0.46 mA
3.5. Field test and data analysis
3.6. Operation of display at 0°C
3.7. Operation with test probes on transducers, -5°C to +35°C (all sensors, 16 hours, data on MMC)
3.8. MMC card operation
3.9. RS-485 installed

Windows CE License-Key : 00039-295-593-853

Date: 23 April 2010 Sign:

William Benevoli,
Calibration & Production Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 infa@aadi.no Web: http://wim.aadi.no

Fonn No. 653, No‘ 2005



Å • EST & S F ATIO S
Form No. 701. NO \ 2005

AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Product:  RDCP SW
Serial No: 440

1. Final Check prior to Shipment (point 1.2-1.6 only if sensors installed)
1.1. Zinc anode installed
1.2. Temperature readings correspond to room temperature
1.3. Conductivity Sensor reads correctly with seawater loop
1.4. Pressure Sensor gives correct reading in air
1.5. Turbidity reading increases when a reflector is placed 20cm in front of it
1.6. The Oxygen Sensor reads maximum in air
1.7. Owner information entered

	

Date: 23 April 2010 Sign:

~c‘44g, e«,w2"
William Benevoli,
Calibration & Production Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTEAS

	

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 40 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: http:/fwww.aadi.no



AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Layout No:
Circuit Diagram No:
Reference Read: 390

Fo, m No. 722, Feb 20I0

Nge I of I

Product: Sensor Board 4952
Serial No: 31
Firmware version: 06.01

Visual and Mechanical Checks:
1.1. Soldering quality
I Soldering on all components
I .3. Diodes correctly orientated
1.4. IC-circuits correctly orientated
1.5. Correct resistor values
1.6. Capacitors correctly orientated (tantalurn and electrolytic)

Initial hardware test (before molding)
2.1. Voltage with 15V external supply (10V ±0.5V)
2.2. Current with external supply (<15 mA)
2.3. Programming Fujitsu' s bootloader
2.4. Voltage (Fujitsu) (5V ±0.1)
2.5. Programming Sensor Board with last image (version)
2.6. Quiescent current (<2001.tA)
2.7. Pressure sensor test
2.8. Voltage (Texas MSP) (3.6V ±0.05V)
2.9. Voltage (Pressure Sensor) (6.5V ±0.1V)
2.10. SR10, VR22 test
2.11. Control voltage (5V ±0.2V)
2.12. PDC-4 test

Final hardware performance test (after molding)
3.1. Voltage with 15V external supply (10V ±0.5V)
3.2. Current with external supply (<15mA)
3.3. Quiescent current (<200pA)
3.4. Pressure sensor test
3.5. SR10, VR22 test
3.6. Internal bus test
3.7. Control voltage (5V ±0.2V)
3.8. PDC-4 test

Date: 23 April 2010 Sign:

(/.C6-044 ,49(4,Q(2"
William Benevoli,
Calibration & Production Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: http://www.aadi.no



C F CAT OLES
Form No. 725 Feb 2010

AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Product: Main Board RDCP 5028 Serial No: 32

Visual component check
1.1. Capacitors correctly orientated (tantalum and electrolytic)
1.2. Diodes correctly orientated
1.3. IC-circuits correctly orientated
1.4. Correct resistor values
1.5. Soldering on all components
1.6. Soldering quality

Initial hardware performance test
2.1. Current drain after bootloader start-up (max 45mA)
2.2. Voltage 3.3V (3.3V ± 0.1V)
2.3. Voltage 1.8V (1.8V ± 0.18V)
2.4. Voltage DSP3.3V (3.3V ± 0.2V)
2.5. Voltage DSP1.6V (1.6V ± 0.1V)
2.6. Bootloader start-up with hardware test (RAM and FLASH)
2.7. Load special RTC test irnage and measure RTC frequency 32772.2 Hz

Display Board perfonnance test
3.1. Current drain with display on (<150mA)
3.2. Current draM with display off (<30mA)
3.3. Current drain in sleep mode (<250uA)
3.4. Check the display colors, miscoloration is best seen on a white background
3.5. Check the touch screen operation

Final hardware performance test
4.1. Loading of last RDCP image from MMC card
4.2. Correct image start-up after power on reset (connected to PC COMM port)
4.3. Enter RTC clock frequency as measured above
4.4. Visual display check
4.5. Touch screen operation and calibration
4.6. Current drain with display connected (maximum 155mA)
4.7. Current drain with display switched off (maximum 35mA)
4.8. Current drain in Sleep Mode (max 2501.1A)
4.9. Current drain in RS-485 Sleep Mode (max 750gA)
4.10. Communication with sensor board
4.11. Communication with transceiver board
4.12. Clock setting (check new clock setting after switching power on)
4.13. RS-232 communication
4.14. Compact flash storage
4.15. MMC card storage
4.16. Keypad operation
4.17. RS-485 Communication

Date: 23 February 2010 Sign:

5A-v-e,å
Helge Soltveit, Production Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: http/NAvw.aadi.no



Å ri
AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Foi No. 77 L July 2009

Product Name: Display Board 9342 Serial No: 482

Display Board tested according to form 772

Visual component check prior to assembly in covers

	

1.1 Capacitors correctly orientated (tantalum and electrolytic)

	

1.2Diodes correctly orientated

	

1.3IC-circuits correctly orientated

	

1.4Correct resistor values

	

1.5Soldering on all components

	

1.6Soldering quality

Hardware tests

	

2.1Current drain with display on (max 230mA)

	

2.2Current drain with display off (max 30mA)

	

2.3Current drain in sleep mode (max 250uA)

	

2.4Check the display colors, rniscoloration is best seen on a white background

	

2.5Check the touch screen operation

95.000mA
12.000mA
224.000uA

Date: 24 Mars 2010 Sign:

Helge Soltveit, Production Engineer

AANDERAA DATA 1NSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: http:ilwww.aadi.no



ni NO, 662, Mar 2006

AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Layout No: Product: Transceiver Head 3993
Circuit Diagram No: Serial No: 400

Head assembly and visual check
1.1. Surface quality transducer head
1.2. 0-ring grooves on transducer head inspected and cleaned
1.3. 0-rings greased and mounted on transducer head
1.4. Transceiver housing inspected, 0-ring grooves and 0-ring surfaces cleaned
1.5. Transducer head fastened to transceiver housing, with rubber disk and orientation pins between head and

housing
1.6. Capacitor board mounted and connected to transceiver board
1.7. Transceiver head 0-ring greased and mounted
1.8. Desiccant bag placed inside housing
1.9. End plate fastened with torque wrench

Performance test
2.1. Transducer head tested according to test procedure form no. 665

Date: 16 April 2010 Sign:

Halvard Skurve, Production Engineer

AANDERAA DATA INSTRIJMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47•55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: httpiltwww.aadi.no



CATIO
Fomi 66 1. Mar 2006

AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Layout No: 1306G Product: Transceiver Board 9107
Circuit Diagram No: V-3939G Serial No: 373

Visual component check
1.1. Capacitors correctly orientated (tantalum and electrolytic)
1.2. Diodes correctly orientated
1.3. IC-circuits correctly orientated
1.4. Correct resistor values
1.5. Soldering on all cornponents
1.6. Soldering quality

Performance test
2.1. Transmitter and receiver channels tested according to test procedure (form no. 664)

Date: 5 October 2009 Sign:

Ingemar Nerhus, Production Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel, +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: http://www.aadi.no



1. •
Form No. 719. Dec 2.006

AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Product: Pressure Sensor 3187B
Serial No: 112722
Range: 0 - 700 kPa Calibration Date: 22 April 2010

This sensor is calibrated by the manufacturer and filled with oil at AADI.
The sensor's calibration has been controlled and adjusted to this instrument with an offset value using the following
equiprnent:

DIII Modd PPC3-10M Al0Ms/A1.4Mp 673
Digiquartz barometer model 745-16B 101661

Offset Value: 0

This offset is internally stored in the sensof s memory.

Date: 23 April 2010 Sign:

Rita Ramberg,Preduction Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: http://www.aadi.no



CATIO NS
AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Form No.669, .11,11y 2007

Layout No: Product: Conductivity Sensor 3919A IW
Circuit Diagram No: Serial No: 1085
Program Version: 3B18


 Visual and Mechanical Checks:

	

1.1.Soldering quality

	

1.2.Visual surface

	

1.3.Galvanic isolation between housing and electronics

Current Drain and Voltages:




2.1. RS232 average current drain at 0.5Hz sampling (max: 25mA) 25 mA




2.2. RS232 peak current drain at 0.5Hz sampling rnA




2.3. RS232 current drain in sleep (max: 18011A) !-LA




2.4. DSP voltage, (3.3 ±0.15V) 3.28 V




2.5. Excitation driver voltage, (3.3 ±0.15V) 3.31 V




2.6. Flash/RS232 driver voltage,(5 ±0.2V) 5.07 V


 Electronic perfonnance test:




3.1. Average of Receiver readings (0 ±18OrnV) -63 rnV




3.2. Standard Deviation of Receiver readings (max: 60mV) 2 mV




3.3. Cross-talk voltae witb open loop (max: 350rnV) -105 niV




3.4. Amplification (ZAmp) with lmS loop/1000 Q (1500-2200) 1682 rnV




3.5. Reading (CornpValue) with open loop/OmS (500— 2000) 1525 lsb




3.6. Reading (CompValue) with I4.286rnS loop/70Q (50000 — 60000) 53384 lsb




3.7. SRIO Output test at room temp. (output setting -100)




3.8. SRIO Output test at 0 Deg.0 (output setting -100)




Temperature cycling test:
4.1. Temperature cycling test in chamber (0-50°C)

Temperature test (2 — 35°C):
5.1. Raw data temperature drift with 14.286mS loop/702 loop

in High Range (max 500)

Pressure test (0 — 60MPa):
6.1. Raw data drift with 14.286mS702 loop in High Range (max 8)

111 lsb

Date: 26 February 2010 Sign:

Ingernar Nerhus, Production Engineer

AANDERAA DATA INSTRUNIENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 info@aadi.no Web: http://wvAv.aadi.no



Forrr No 709. Dec 2005
AANDERAA DATA 1NSTRUMENTS Png, 1 of 2

Calibratiort Date: 22 April 2010
Product: Conductivity Sensor 3919A IW Serial No: 1085

This is to certify that this product has been calibrated using the following instruments:

ASL Digital Thermometer model F250 Serial No.06792106
Platinum Resistance Thermometer Serial No.2H1072/1
Calibration Bath model FNT 321-1-40 1
Aanderaa Active Loop 24

Parameter: Temperature

Calibration points and readings:
Temperature (°C)1.163

Reading (mV)' 2.38978E+03

12.11324A 0936.079

2.04987E+031.66322E+031.30394E+03

Giving these coefficients
Index 0 1 2 3
TempCoef 1.05488E02 -7.82572E-02 2.48542E-05 -4.34132E-09

Parameter: Conductance linearization and temperature compensation

Giving these coefficients
Index
R I Coef0

Ri Coefl

R1Coef2

R1Coef3

R1Coef4

R1Coef5

R1Coef6

R1Coef7

R1Coef8

R1 Coef9

Error graph:

0 1

	

; 8.80550E00 -5.06160E-04

' 8.80550E00 y'r-5.06160E-04

3.92459E-02 4.56208E-03

	

9.17148E-02 5.04587E-03

5.21071E-02 I -4.01938E-02
7.48280E-01 , -2.05093E-02
1.88266E-01 I 9.90900E-02

1.67632E00 T1.84648E-02

6.59509E-02 j -7.31911E-02
1.15146E00 2.37762E-03

2 3
8.15809E-06 -1.51497E-07
8.15809E-06 -1.51497E-07
-2.64811E-04 4.08600E-06
-4.99690E-04 8.38396E-06
2.01888E-03 -3.13145E-05
2.89198E-03' -5.34968E-05
-4.90234E-03 7.51404E-05

-5 .31383E-03 1.06568E-04

3.65012E-03 -5.53448E-05
2.91345E-03i -6.37741E-05

0.04

0.03

0.02

0.01

0

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

• t=1 Deg.0

11111 t=12 Deg.0

t=24 Deg.0

X t=36 Deg.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel, +47 55 60 48 00 Fax. +4755 60 48 01 E-maib info@aadi.no Web: httryitwww.aadimo
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AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Calibration Date: 22 April 2010
Product: Conductivity Sensor 3919A IW

Parameter: Conductivity

Reference reading (mS/crn)
Conductance reading (mS)

Giving followirw cell coefficient

CellCoef

5.39810E+01

1.17263E+01

Form N,• 709 Dec 2005
Page 2 of 2

Serial No: 1085

4.638

Output 2

Temperature

Deg.0

-5 - 35

-5.000E+00

3.906E-02

0

Parameter: SR10/12C outputs

Output I

Parameter: Conductivity

' Notes:

mS/cm

0 - 75

0.000E+00

7.324E-02

0

0

Conductivity (mS/cm) =
Formula A + BN + CN2 + DN3

where N is SRIO raw
data reading

The output parameter at the SRIO Output 1
'can be configured to give either
1Conductivity, Salinity, Density or
Speed of sound. The SR10 Output 2 is used
!for temperature. The ranges at both outputs
lare user configurable.
rfhis table shows the configuration frorn
ifactory. Note that different scaling
coefficients must be used for different

lconfigurations.

0

ITemperature (Deg.C) =
A + BN + CN2 + DN3

, where N is SR10 raw
data reading

Parameter: SRI 0 Conductivity readings with Resistor Set 3719

Resistance (ohm) I. SRIO read.in

32+2 


93±2

422+2

905±2

2000

680

150

70

Note! Valid for the current SR10 range.
See configuration above.

Date: 22 April 2010 Sign:

L jAll) LL
Arne Instebø,
Calibration & Production Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 8ERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: htlp://www.aadi.no



TEST& 5 PE CIFIC T
Form No. 716 Nm 2005

AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Layout No: 1308E, 1299G Product: Oxygen Optode 3835
Circuit Diagram No: Serial No: 1285
Program Version: 3, Build: 11

Visual and Mechanical Checks:
1.1. 0-ring surface
1.2. Soldering quality
1.3. Visual surface
1.4. Galvanic isolation between housing and electronics

Current Drain and Voltages:
2.1. Average current drain at 0.5Hz sampling (Max: 38rnA)
2.2. CulTent drain in sleep (Max: 300gA)
2.3. Quiescent current drain from —9V (Max: 5}1A)
2.4. DSP voltage, 105.1 (3.3 ±0.15V)
2.5. Excitation driver voltage, 1C1.1 (3.3 ±0.15V)
2.6. Flash/RS232 driver voltage, 1C7.4 (5 ±0.2V)

Receiver test:
3.1. Average of Receiver readings (0 ±50mV)
3.2. Standard Deviation of Receiver readings (Max: 10mV)

Performance Test in Air, 0°C Temperature:
4.1. Amplitude measurement (Blue: 220 — 470rnV)
4.2. Phase measurement (Blue: 30 ±5)
4.3. Standard deviation of Phase measurement: (Max: 0.02°)
4.4. Temperature measurement: (700 ±300mV)
4.5. SR I 0 Output tested (Set_Output(-100))

Performance Test in Air, 20°C Temperature:
5.1. Amplitude measurement (Blue: 290 — 470mV)
5.2. Phase measurernent (Blue: 25 ±50)
5.3. Standard deviation of Phase measurement: (Max: 0.02°)
5.4. Temperature measurement: (100 ±300mV)
5.5. SR10 Output tested (Set_0utput(-100))

Performance Test in Air, 40°C Temperature:
6.1. Amplitude measurement (Blue: 320 — 500mV)
6.2. Phase measurement (Blue: 22 ±5°)
6.3. Standard deviation of Phase measurernent: (Max: 0.02°)
6.4. Temperature measurement: (-500 ±300rnV)
6.5. SRIO Output tested (Set_Output(-100))

31 mA
211
0 pik
3.30 V
3.32 V
5.08 V

-10 mV
2.23 mV

385.35 inV
34.6 °
0.008 °
580.49 mV

394.86 mV
30.9 °
0.005 °
9.26 rriV

391.42 rnV
26.2 °
0.006 °
-621.08 rnV

	

Date: 22 April 2010 Sign:

Jan Oyvind Trellevik,
Production Engineer

AANDERAADATA INSTRUMENTS AS

	

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 infoemadi.no Web: http:/~aadi.no



AANDERAA DATA INSTKIMENTS

Sensing Foil Batch No: 2408
Certificate No:

Product: Oxygen Optode 3835
Serial No: 1285
Calibration Date: 14 April 2010

Form No 622. Dec 2005
Page 1 of 2

This is to certify that this product has been calibrated using the following instruments:

Calibration Bath model FNT 321-1-40
ASL Digital Thermometer model F250 Serial: 6792/06

Parameter: Internal Temperature:

Calibration points and readings!

Temperature (°C) 0.98 11.91 23.86 35.88

Reading (rnV) , 683.16 329.42-67.40 -433.66

Giving these coefficients
Index 0 1 ? 3
TempCoef ; 2.17911E01 j -3.04733E-02 2.83623E-06 -4.13167E-09 '_

Parameter: Oxygen:

; 02 Concentration Air Saturation
Range: ; 0-500 pM ' 0 - 120%
Accuracy . ' < -±8111v1 or -±5% (whichever is greater) . +5%._ _
Resolution: < 1 1..tM < 0.4%

+
Settling Time (63%): < 25 seconds

Calibration points and readings2):
Air Saturated Water

Phase reading (°)3.32360E+01
Temperature reading (DC) 9.92738E+00
Air Pressure (hPa)1.02083E+03

Zero Solution (Na,S03)

6.59840E+01

2.07690E+01

Givinat,these coefficients
' Inclex 0 1 i 9 3

-1- - - -
, PhaseCoef , -2.75345E00 , 1.14314E00 0.00000E00 ; 0.00000E00

Valid for 0 to 2000nt (6562fi9 depth, sahnity 33 - 37ppt

The ealibration is performed in fresh water and the salinity setting is set to: I

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY TeL +47 55 60 48 00 Fax, +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadLno Web: http://www_aadLno



AANDERAA DATA 1NSTRUMENTS

Sensing Foil Batch No: 2408
Certificate No:

Form Ne 622. Dec 2005
Page 2 of 2

Product: Oxygen Optode 3835
Serial No: 1285
Calibration Date: 14 April 2010

SR10 Scaling Coefficients:

At the SR10 output the Oxygen Optode 3830 can give either absolute oxygen concentration in iMor air saturation in
%. The setting of the internal property "Output" 3), controls the selection of the unit. The coefficients for converting
SR10 raw data to engineering units are fixed.

Output = -1 Output -2

A = 0 A = 0

B = 4.883E-01 B = 1.465E-01
_

C = 0

D = 0 D = 0

Oxygen (1.11\4) = A + BN + CN2 + DN3 Oxygen (%)= A + BN + CN2 + DN3

3) The default output setting is set to -1

Date: 22 April 2010 Sign:

LL-C----
Arne Instebo,
Calibration & Production Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5651 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: http:/twww.aadi.no
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Form N. 621 Dec 2005
AANDERAA DATA 1NSTRUMENTS

Certificate No: 3853_2408_40053 Product:  02  Sensing Foil PSt3 3853
Batch No: 2408 Calibration Date: 28 August 2009

Calibration pc)ints and phase readings (degrees)




Temperature (°C)3.54,10.27




20.04 -1- 29.77




T 39.39

975.50




1 Pressure (hPa)975.50




I
975.50,




975.50
-H

975.50----i




-F





i1 0.0073.85




73.30 72.40 71.51




70.35




1.0069.93




69.05




67.66




66.33




64.94




2.0066.32 ...




65.20




63.43




61.78




60.08

02 in % 5.0057.77




56.21




53.92




51.85




49.90
of 02+N2 10.00 48.41




46.67




/44.23




42.09




40.18




20.90 37.36




35.71 I 33.51




31.66




30.07




30.00 32.23




30.72




28.76




27.12




25.73
- -

Giving these coefficients '

Index 0 1 2

CO Coefficient 5.02745E+03 j -1.69644E+02 I 3.47372E+00

Cl Coefficient -2.72133E+02 8.19642E+00 -1.68036E-01 1.54063E-03

C2 Coefficient 5.94114E+00 -1.57673E-01 3.27461E-03 -3.08870E-05

C3 Coefficient -6.03008E-02 1.39861E-03 -2.98859E-05

C4 Coefficient 2.33874E-04 -4.68676E-06 1.05069E-07

3

-3.10884E-02

-1.04908E-09

2.90209E-07

1)Ask for Form No 621S when this 02 Sensing Foil is used in Oxygen Sensor 3830 with Serial Numbers lower than
184.

Date: 4/23/2010 Sign:

Tor-Ove Kvalvaag, Calibration Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: http://www.aadi.no



Product: Compass Tilt Sensor 3777
Serial No: 482

i •
AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Layout No: 1313E
Circuit Diagram No: V-3938E
Program Version: 5, Build 1

ES JIONS
Form No. 656, Nox 20u5

Before casting:

1. Visual and Mechanicul Checks:
1.1. Soldering quality
1.2. Soldering on all cornponents
1.3. Diodes conectly orientated
1.4. IC-circuits con-ectly orientated
1.5. Correct resistor values
1.6. Capacitors correctly orientated (tantalum and electrolytic)

Performance Test:
9.1. Strap on analog (2 — 7n):
2.2. Programming DSP
2.3. CulTent while active (<20mA):
2.4. Sleep current (<10011A):
9.5. Voltage (DSP) (3.3V ±0.2):
2.6. Test Compass to PC (RS-232)
2.7. Test Compass to Sensor Board 3942

After casting:

Performance Test:
3.1. Current while active (<20mA):
3.2. Sleep current (<100gA):
3.3. Test Compass to PC (RS-232)
3.4. Test Compass to Sensor Board 3942

2.4 S2

11.6 mA
601.tA
3.31 V

11.3 mA
60 gA

4. Calibration:
4.1. Tilt measurement is compensated for temperature
4.2. Compass is ca1ibrated on jigg

Date: 23 April 2010Sign:

50-elv-ed
Helge Soltveit, Production Enaineer

AANDMAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aecli.no Web: httpdfww.v.aadi.no



IF•C•IO
Form No 727. Oet 2007

AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Layout No: Product: Seaguard RCM SW
Circuit Diagram No: Serial No: 485

Corn onent Serial No. Remarks
Main Assembl Seaguard 9340 678
Conductivit Sensor 4319A 408
Ox en o tode 4835 102

Visual and Mechanical Checks
1.1. Sensors fixed in correct position
1.2. Watertight receptacle and plugs connected
1.3. HUB connectors connected to main board
1.4. Pressure sensor filled with oil
1.5. Epoxy coating intact
1.6. Zinc anode installed
1.7. 0-ring groove inspected, cleaned and greased

Pre-performance Setup
2.1. Hardware and sensors configured
2.2. Sensors detected and displayed in configuration wizard
2.3. Analog channels configured if used
2.4. Touch screen calibrated
2.5. Battery indicator calibrated
2.6. SD card operation
2.7. S-Flash operation
2.8. USB Connection to PC(only if installed)
2.9. Clock adjusted to correct UTC
2.10. Analog switch in correct position

Performance test
3.1. Clock adjusted to UTC
3.2. Current drain after power up (max 130 mA) 97 mA
3.3. Current drain with display off (max 30 mA) 13 mA
3.4. Current drain in Power Down Mode (max 1.0 mA) 0.58 mA
3.5. Pressure test
3.6. Field test and data analysis
3.7. Operation of display at 0°C
3.8. Operation with test probes on transducers, -5°C to +35°C (all sensors, 16 hours, data on SD)

Windows CE Licens-Key : 00039-398-095-680

Date: 23 April 2010 Sign:

Rita Rarnberg,Production Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel, +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: http:thAww.aadi.no



AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Product: Seaguard  RCM SW
Serial No: 485

1. Final Check prior to Shipment: (point 1.1 — 1.9 only sensors installed)
1.1. Doppler Current Sensor is tested with Test Unit 3731
1.2. Temperature readings correspond to room temperature
1.3. Conductivity Sensor reads correct with seawater loop
1.4. Check that the pressure sensor is oil filled
1.5. Pressure Sensor gives correct reading at air pressure
1.6. Turbidity reading increases when a reflector is placed 20cm in front of it
1.7. The oxygen sensor reads maximum in air
1.8. Inspect 0-ring groove and clean and grease 0-ring
1.9. Battery in lower slot,

Type: 3988
Open loop voltage: >9.6 V
Voltage with 100 ohms load: >8.9 V

1.10. Battery in upper slot,
Type: 3988
Open loop voltage: >9.6 V
Voltage with 100 ohms load: >8.9 V

	

Date: 23 April 2010 Sign:

Rita Ramberg,Production Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

	

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: Iittp:I~w.aadi.no

Fom No. 728. Oct 2007

T S



AANDERAA DATA INSTRUMENTS P ES$URE CPTIF1C
Fomi No. 667. Spt 2009

Product: Seaguard RCM SW Certificate No: 42571162485
Serial No: 485
Date: 13.04.2010

This is to certify that this product has been pressure tested with the following instrument, and we confirm that no
irregularities were found during the test:

Autoklav 800 bar — sn: 0210005

Pressure readings:

Pressure (kPa) Pressure time (hour)

30 1

Date: 16 April 2010 Sign:

25?.1Crig..)
Henriette Bjørsvik, Production engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 info@aacii.no Web: httpliwww.aadi.no
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Form N(' 727.Oct 2007

AANDERAA DATA INSTRUMENTS

License:- No licenses are bought.

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: http://mvw.aadl.no



SPEC CA'110
Form No. 776. Jul 2008

AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Product Name: Main Assembly Seaguard 9340 Serial No: 678

Main Board Seaguard 9341 Serial No: 678
Main Board tested according to form 773

1. Visual component check prior to assembly in covers

2. Initial hardware test after bootloader and image loaded and display added
2.1 Current drain after bootloader start-up (max 70mA) .23.50mA

2.2 Current drain with image loaded (max 130mA)  93.00mA

2.3 Voltage 3.3V (3.3V ± 0.1V) 3.30V

2.4 Voltage I.25V (1 75V + 0 1W) 1.28V

2.5 Check that the SD card is detected and found in application in Control Panel

2.6 Check that the touch panel responds when the Start button is clicked

2.7 Check that the S-Flash is present in application in Control Panel

3. Hardware test with covers

3.1 Current drain with image loaded (max 130mA). mA

3.2 Voltage 3.3V (3.3V ± 0.1V). V

3.3 Check that the SD card is detected and found in application in Control Panel

3.4 Check that the touch panel responds when the Start button is clicked

3.5 Check that the S-Flash is present in application in Control Panel

3.6 Check that the USB port is working

Display Board 9342 Serial No: 476

Display Board tested according to form 772

Visual component check prior to assembly in covers

Hardware tests

2.1 Current drain with display on (max 230mA) 96.00mA

2.2 Current drain with display off (max 30mA)  12.00mA

2.3 Current drain in sleep mode (max 350pA) 	 223.000A

2.4 Check the display colors, miscoloration is best seen on a white background

2.5 Check the touch screen operation

Main assembly with Main Board and Display Board
Main assembly tested according to form 774

4. Seaguard Main assembly test
4.1 Current drain with display connected (max 130mA) 97.0mA

4.2 Visual display check

4.3 Current drain in Sleep Mode (max 350gA). 223.0gA

4.4 Clock setting (check new clock setting after switching power on)

4.5 Battery setting (check battery setting after power off)

4.6 Compact flash storage

4.7 SD card storage

4.8 USB connection to PC

4.9 R5485 connection to PC

4.10 Power spec test

4.11 Temperature test

4.12 Sensor setup test

4.13 Data collection test
Date: 23 April 2010 Sign:

Rita Ramberg,Produetion Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mall: info@aadi.no Web: fittp://www.aadi.no



AANDERAA DATA INSTRUMENTS
Forn, No.722, July 2007

Layout No: Product: Conductivity Sensor 4319A
Circuit Diagram No: Serial No: 408
Program Version: 4.3.2

Visual and Mechanical Checks:
1.1. Soldering quality
1.2. Visual surface
1.3. Galvanic isolation between housing and electronics

Current Drain and Voltages:
2.1. RS232 average current drain at 0.5Hz sampling (max: 25mA)
2.2. RS232 peak current drain at 0.5Hz sampling
2.3. RS232 current draM in sleep (rnax: 18011A)
2.4. CANBus average current drain at 0.5Hz sampling (max: 25mA)
2.5. CANBus peak current drain at 0.5Hz sampling
2.6. CANBus current drain in sleep (max: 18011A)
2.7. DSP voltage, (3.3 ±0.15V)
2.8. Excitation driver voltage, (3.3 ±0.15V)
2.9. Flash/RS232 driver voltage,(1.8 ±0.05V)

Electronic performance test:
3.1. Average of Receiver readings (0 ±400mV)
3.2. Standard Deviation of Receiver readings (max: 60mV)
3.3. Cross-talk voltage with open loop (max: 550mV)
3.4. Amplification (ZArnp) with 0.2rnS loop/5000 S-1 (1200-2000)
3.5. Reading (CompValue) with open loop/OmS (1000 — 2000)
3.6. Reading (CornpValue) with I4.286mS loop/7052 (50000 — 60000)
3.7. CANBus Output test with 1 inS loopIl 000

Temperature cycling test:
4.1. Temperature cycling test in chamber (0-50°C)

Temperature test (2 — 35°C):
5.1. Raw data temperature drift with 14.286mS loop/7052 loop

in High Range (max 500)

Pressure test (0 — 60MPa):
6.1. Raw data drift with 14.286rn5 7052 loop in High Range (max 8)

24.0 mA
182.0 mA
106 p.A
12.0 rnA
181 mA
92.0 uA
3.28 V "
3.32 V
1.81 V

166 mV
6 inV
-184 mV
1592 niV
1519 lsb
51971 lsb

13 lsb

Date: 19 February 2010 Sign:

Ingemar Nerhus, Production Engineer

AANDERAA DATA INSTRU MENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: Mfo@aadi.na Web: http://www.aadi.no
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AANDERAA DATA INSTRUMENTS Page I of 2

Calibration Date:19 April 2010
Product: Conductivity Sensor 4319A Serial No: 408

This is to certify that this product has been calibrated using the following instruments:

ASL Digital Thermometer model F250 Serial No.06792106
Platinum Resistance Thermometer Serial No.2H1072/1
Calibration Bath model FNT 321-1-40 1
Aanderaa Active Loop 24

Parameter: Temperature

Calibration points and readings:
Temperature (°C) , 1.161 12.110 24.104

' Reading (mV) ; 2.28984E+03 1.95073E+03 1.56739E+03

Giving these coefficients





Index




0 1 2
TeMpCoef




1.01169E02 -7.76080E-02 2.53615E-05

36.077

1.21442E+03

Parameter: Conductance linearization and temperature compensation

Giving these coefficients
Index

R I Coef0

R1Coef3

R1Coef4

R1Coef5

R1Coef6

R1Coef7

R1Coef8

RICocl 9

Error graph:

0.04

0.03

0.02

, 0.01

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

0 20 


0 1 2
9.01480E00




-3.08988E-05 -3.79754E-06 9.51149E-08

9.01480E00




-3.08988E-05 -3.79754E-06 '9.51149E-08
-1.48909E-02




1.86586E-04 2.13026E-05 -5.65638E-07
-1.43100E-01




6.07199E-03 -2.98554E-04 4.23840E-06

-2.64778E-01




1.49531E-03 -1.97926E-04 ;4.32380E-06
5.25298E-01




-4.14876E-02 2.02581E-03 '-2.90468E-05
6.77761E-01




-1.15304E-02 7.29680E-04 -1.32926E-05

-8.33800E-01
4-•

8.94336E-02 -4.45513E-03 '6.50467E-05

-5.17065E-01




1.44725E-02 -7.57652E-04 1.25933E-05
5.31098E-01




-6.24562E-02 3.13552E-03 i -4.63295E-05

t=1 Deg.0

t=12 Deg.0

t=24 Deg.0

X t=36 Deg.0

30 40 50 60 70 80

3
-4.60392E-09

3

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 8ERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: http://www.aadi.no



AANDERAA DATA INSTRUMENTS
Form No. xx:,. June 2007

Page 2 of 2

Calibration Date: 19 April 2010
Procluct: Conductivity Sensor 4319A Serial No: 408

Parameter: Conductivity

Refercnce reading ønS/crn) 5.24830E+01
Conductanee reading (rnS) 1.12142E+01

Giving following cell coefficient

CellCoef 4.676

Date: 19 April 2010 Sign:

LLA)‹f Lk-
Arne Instebø,
Calibration & Production Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: http:/Mww.aadi.no



AANDERAA DATA INSTRUMENTS
Funp No. 7 12, July 2008

Layout No: Prociuct: Oxygen optode 4835

Circuit Diagram No: Serial No: 102

Program Version: 102, Build: V1.23.2

Visual and Mechanical Checks:
1.1 Soldering quality
1.2 Visual surface
1.3 Galvanic isolation between housing and electronics

Current Drain and Voltages:
2.1 Average current drain at 0.5 Hz sampling (Max.: 33 mA). 2 3 . 8 mA
2.2 CANBus Current drain at 0.5 Hz sampling (Max.: 33 mA). 2 2 . 1 mA
2.3 Current drain in sleep (Max.: 180 p.A). 9 6 g.tA.
2.4 CANBus Current drain in sleep (Max.: 180 IlA) 8 8 j..t.A
2.5 DSP 10 voltage. J4.18 (3.3 ±0.15V). 3.29 	 V
2.6 DSP Core voltage, J4.17(1.8 ±0.05 V). 1 . 8 1 V
2.7 Excitation driver voltage, C4 Analog Board (4.5 ±0.15 V) 4 . 6 3 V

Performance test: Channel: BLUE RED
3.1 Average of Receiver readings (0±150mV) -4 6 . 1 mv -1 5 . 5 mv
3.2 Standard Deviation of Receiver readings (Max.: 45mV/10mV) 7 . 9 6 mv 0.74 mv
3.3 Arnplitude measurement with non- fluorescence foil (<60mV/650-1200mV) 1 0 . 4 mv 794  . 1 mv
3.4 Amplitude measurement with fluorescence foil (700-120OrnV) 857  . 3 mv 8 9 3 mv
3.5 CANBus Output test

Function test at 0°C Temperature (in air with reference foil): Channel: BLUE RED
4.1 Amplitude measurement (Blue: 150 - 500mV,Red 650-1800mV) 247.  6 mv 873 	 mv
4.2 Phase measurement (Blue: 4 ±2°,Red: 4 ±2°) 4 . 4 o 4 . 4 o

4.3 Standard deviation of Phase measurement: (Max: 0.02°) 0 . 026 	 ° 0 .013 	 0

4.4 Raw data temperature measurement: (600 ±200rnV) 7 6 9 . 3 mv

Function test at 20°C Temperature (in air with reference foil): Channel: BLUE RED
5.1 Amplitude measurement (Blue: 100 - 300mV.Red 650-1800mV) 228  . 8 mv 6 4 9 . 3 mv
5.2 Phase measurement (Blue: 5 ±2°.Red: 5 ±2°) 4 . 8 0 4 . 8 o

5.3 Standard deviation of Phase measurement: (Max: 0.02°) 0 . 023 	 o 0 .016 	 0

5.4 Raw data Temperature measurement: (0 ±200mV) -8 8 . 1 mv

Function test at 40°C Temperature (in air with reference foil): Channel: BLUE RED
6.1 Amplitude measurement (Blue: 150 - 500mV,Red 650-1800mV) 234 	 mv 601  . 1 mv
6.2 Phase measurement (Blue: 5 ±2°,Red: 5 ±2°) 5 . 1 0 5 . 2 0

6.3 Standard deviation of Phase measurement: (Max: 0.02°) 0 . 020 	 0 0 . 012  
6.4 Raw data Temperature measurement: (-400 ±200mV) mv

Pressure test :
7.1 Pressure (IW version: 20MPa, DW version 60MPa)  MPa

Date: 23 April 2010 Sign:

6.7 4IVr J -r; ef/e.:
Jan Oyvind Trellevik,
Production Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60  48  00 Fax, +47 55 60 48 01 info@aadi.no Web: http://www.aadi.no



Forn, 710 Dee 2005
AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Sensing Foil Batch No: 2408 Product: Oxygen optode 4835
Certificate No: Serial No: 102

Calibration Date: 22 April 2010

This is to certify that this product has been calibrated using the following instrurnents:

Parameter: Internal Temperature:

Calibrationpoints and readings:
Temperature (°C) 1.00 11.96 23.99 35.98




Reading (rnV) 809.00 478.35 89.50 -282.02




Giving these coefficients






Index0 1 2 3 4 5
TempCoef2.67807E01 -3.14136E-02 3.00051E-06 -4.39891E-09 0.00000E00 0.00000E00

Parameter: Oxygen:

' 02 Concentration Air Saturation
Range: 0-500 gM I) 0 - 120%_ _
AccuracyH < ±8uM or ±5% (whichever is greater) ±5%.__
Resolution: < 1 gM < 0.4%
Settling Time (63%): < 25 seconds

Calibration points and readings2):
Air Saturated Water

Phase reading (°)3.09680E+01
Temperature reading (°C)9.90365E+00
Air Pressure (hPa)1.01210E+03

Zero Solution (Na2S03)
6.22037E+01

2.05802E+01

Giving these coefficients
' Index

PhascCoef
,0
.-1.10686E00

1
"!
,1.00938E00

2

0.00000E00

i 3

0.00000E00

Valid for 0 to 2000m (6562ft) depth, salinity 33 - 37ppt

2) The calibration is pelformed infresh water and the salinity setting is set to: 0

Date: 23 April 2010 Sign:

Arne Instebo,
Calibration & Production Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5851 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: httpliwww.aadi.no



Fonn No 770. Jun 2008
AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Certificate No: 3853_2408E_40239 Product: 02 Sensing Foil PSt3 Serial No: 2408
Batch No: 2408E Calibration Date: 13 August 2009

Calibration points and phase readings

Phase Oxygen
Reading reference Index

(°)

41.935

27.421

23.771

59.830

54.045

50.128

63.133

58.940

55.912

48.748

40.954

jr- 58.086

54.872

47.386

39.487

30.668

26.652

61.747

56.782 j

53.284

45.438

37.518

28.939

25.112

60.882

55.440

51 718

43.619

35.716

31.994

27.870

62.633

Index
Temperature

(°C)

0 3.221




_

1 3.216

2 3.220

3 3.221

4 3.226

5 1226

6 3.230

7
10.099

8 10.099

9 10.093

10 10.094

11 10.105

12 10.101

13 10.103

14 19.876

15 19.885

16 19.891

17 19.886

18 19.884




- -
19 19.872

20 19.885

21 29.623

22 29.625
_




23 29.623

24 29.623

25 29.631

26 29.623

27 29.607

28 39.280

29 39.274

30 39.270

31 39.267

0.00

19.01

-- F

1

32

33

38.02

95.05

190.07 1

34

35

36

397.24 I 37




-I--




570.13




38




0.00
- I--

39

15.92




40

31.85




41




+




79.62




42

159.20




43

332.75




44




_

477.62




45

0.00




46

12.73




47

25.46




48

63.67




49

127.34




50 ! _
-T--266.21 51




I




382.01




52




±




0.00




53

10.42




54

20.84




55

52.11 I 56

104.20




57

217.81




58

312.74




59

0.00




60

8.61




61

17.23




62

43.07




63

Temperature
(°C)

39.274

39.262

	

Phase Oxygen

	

Reading reference
(°) (PM) 


34.149 86.12

	

26.130 180.03
1

	

39.270 22.631
4-

6.660 I 62.883
-I-



6.657 1 58.513

	

6.657 55.392 34.93
-----------------------------------,

	

6.658 I 48.067 87.33

	

6.665 40.220 174.63
4-

	

6.664 31.331 365.00

258.38

0.00

17.47

6.667 27.261

14.988 62.190

523.88

0.00

	

14.992 , 57.434 14.33

	

14.992 I 54.078 28.66

	

14.990 46.412 71.64

	

14.995 38.502 143.27
	 I

	

14.986 29,803 299.48
-P_

	

14.994 25.882 429.82

	

24.749 il 61.314 0.00
I 


24.755 56.111 11.58
+ -

52.501 23.15

44.528 57.89

36.617 115.77

28.180 242.01

24.441 347.38

60.356 0.00

54.743 9.52




-
50.923 19.03

42.777 47.59

34.932 95.16

26.775 198.92

23.201 285.56

	

24.757 ,

24.754
-1-

	

24.758 i

24.747

	

24.746 :

34.452

34.450

34.446

34.445

34.453

34.443

34.439

AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS

5651 BERGEN, NORWAY Tel. +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: http:/twww.aadi.no



,•r TLp F

FoilCoefB Index FoilPolyDegT

4

5

4

3

3

3

2

2

2

2

024

25

26

?7

5851 BERGEN, NORWAY Tel, +47 55 60 48 00 Fax. +47 55 60 48 01 E-mail: info@aadi.no Web: http:M~Laadi.no

Page 2 of 2

Using the following monomial degrees

4.798398E-07




0




3.837991E+03




1




-3.795527E+01




-+—

1.302677E-01




:3




0

-3.477567E-04 r11 4




2.091253E-05




5




9

-4.719620E-07




6




0

0.000000E+00




7




0.000000E+00




8




2

0.000000E+00




9




3

0.000000E+00




10
_




0.000000E+00




11




0.000000E+00




12




2

0.000000E+00




13




3




14




4




15




0




16





17




2




18 I 3




19 I 4




20




5




21 1 o






22




---
o




Sign:Date: 13 August 2009

Tor-Ove Kvalvaag, Calibration Engineer

AANDERAA DATA INSTRUMENTSAS

FoilPolyDegO

AANDERAA DATA INSTRUMENTS

Giving these coefficients

Index FoilCoefA

0 -3.274951E-06

4 1 7.192288E-04

5 -4.443087E-07

6 1.116402E+01

7 i -6.082851E-02

8 9.884746E-05

9 -3.110625E-07
1

10 -3.158066E+02

11 2.391703E+00

12 , -5.931007E-03

13 -7.263432E-06

-7.181095E-06
I— 1

2 1.913061E-03
—t 


3 -2.050029E-01



MINI STD/CTD Calibration Cedificate
Certificate no: 23

Instrument model:  SD204  Serial number: Owner: t4#1.(Å‘ Kso

Calibrated date: 26 03_/4Certificate issued date: 2d C I‘,  Env. temp (degr. C): ( j-



Calibrated by: Sensordata a.s and  SAIV A/S  Bergen Norway

Calibration procedure:
Conductivity and temperature are calibrated by setting the MINI STD/CTD instrument in raw data mode and keeping
it in three 200 1 stirred, temperature stabilised calibration baths. Raw conductivity and temperature data are recorded
with bath temperature and bath conductivity as measured by reference temperature* and conductivity** instruments.
Calibration coefficients Al, BI, Cl for temperature and A3, B3, C3, D3 for conductivity are calculated from least
square equations included in the MLNISOFT software packet. Output temperature and conductivity from calibrated
instrument must correspond with reference readings within +/- 1/100 degr. C and +/- 1/100 mmho/cm. Pressure is
calibrated by connecting to a reference DWT*** and successively generate 6 pressures from 1 bar to FS. Pressure
coefficients A2, B2, C2, D2 are calculated from least squares equations included in the instruments software.
Output CTD data must correspond to data from reference instruments within specified accuracy.

TEMPERATURE CONDUCTIVITY PRESSURE
degr. C mmho/cm dbar

Bef. cal. After cal. Reference Bef. cal. After cal. Reference Bef. cal. After cal. Reference

	

15-12.1L? 3,7q z .;137-36lo(02.

	

gct2_9 gei 2(161MY35— 100(13

	

I 91 I ciltiLi41Li7-0L 1Q
3co.4.0

500i

All calibration coefficients are shown on attached calibration sheet

WorkIng references:
Temperature. Falmouth Scientfic Model OTM S-112 S/N 1377-09JUL96 Accuracy +/- 211000 deg.0
Conductivity" Falmouth Scientfic Model OCM S-112 S/N 1354-09JUL96 Accuracy +/- 2/1000 mmholcm
Pressure***Budenberg OWT Model 280L S/N 9050Accuracy 0.01% FS 1150 bar)

10,01

[00,13

2oo"?.6

',:0013ct

1100,;‘2,

Traceable references:
Temperature:
Subreference 1:
General Oceanics ATB 1250 temp. bridge serial no 1235
(Working ref. Is controlled by subref.1 four times per year)
(Subref.1 is controlled by subref.2 twice per year)

Conductivity:
Subreference 1:
Neil Brown Cond./Temp. transfer standard mod. CT-2 serial no.3
(Working reference is controlled by subref.1 four times per year)
(Subref.1 is controlleci by subref.2 four times per year)
(Subref.2 is controlled by subref.3 four times per year)

Pressure:
Subreference:
Pressure reference at FIMAS Coastal Base Calibration Center

Control frequency: Once per year

Subreference 2:
Destilled water tripple point cell at +0.010 degr.0
Phenoxybenzene tripple point cell at +26.868 degr.0

Subreference 2:
Guildline Portasal 8410 Portable Salinometer serial no.59

Subreference 3:
Ocean Scientific International Standard Seawater

Calibrated by
Signature



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/1253 -41

Arkiv: U43

Saksbehandler:  Trine Sølberg

Dato:                 19.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/53 Kvænangen Teknisk utvalg 15.11.2011

Søknad om akvakulturtillatelse for slaktemerder for laks på lokalitet 30417 -
Slettneset i Jøkelfjord

Henvisning til lovverk:
Forskrift om tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) 
fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004

Vedlegg
1 Søknad om endring av akvakulturtillatelse for slaktemerder til laks, ørret og regnbueørret på 

lokalitet 30417 Slettneset

Rådmannens innstilling

Kvænangen Kommune tilrår at Jøkelfjord Laks AS får innvilget søknaden om akvakultur for 
matfisk av laks, ørret og regnbueørret ihht søknaden på lokalitet 30417 Slettneset.

Søknaden er i samsvar med kystsoneplanen for området.

Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker (19.09.2011 – 18.10.2011) på 
kommunens hjemmeside og servicekontor. I tillegg har den vært annonsert i Nordlys, Fremtid i 
Nord og Norsk Lysningsblad.

Det har ikke kommet inn noen merknader til søknaden.

Saksopplysninger

Jøkelfjord Laks AS har søkt Troms Fylkeskommune om arealendring på slaktelokalitet 30417 
Slettneset som er plassert i tilknytning til selskapets slakteri i Jøkelfjorden i Kvænangen 
Kommune. Lokaliteten Slettneset er klarert for en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 490 tonn 
og anlegget består i dag av to sirkulære plastmerder. Søknaden innebærer skifte av anlegg til to 



kvadratiske merder (stålanlegg). Dette medfører også endringer i fortøyningsarrangement og noe 
justert plassering av anlegget. Lokalitetens MTB søkes ikke videre utvidet.

Kommunen har tidligere uttalt seg i forhold til tiltaket og kystsoneplanen og det er i den 
forbindelse vurdert at tiltaket ikke er i strid med kystsoneplanen for Kvænangen Kommune.

Troms Fylkeskommune har sendt denne delen av søknaden til kommunen for behandling etter § 
8 i laksetildelingsforskriften. Denne paragrafen omhandler søknadsbehandlingen av 
akvakulturanlegg.

I henhold til forskriftens § 8 skal søkeren etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden 
legges ut på offentlig ettersyn. Søknaden ble lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret samt 
kommunens hjemmeside 19.09.2011. Den ble også annonsert i avisene Nordlys og Fremtid i 
Nord samt Norsk Lysningsblad. Søknaden er lagt ut med 4 ukers høringsfrist, dvs frem til 
18.10.2011.

Det er i løpet av høringsfristen ikke kommet inn en eneste merknad.

Vurdering

Kommunen skal behandle søknaden som plan- og bygningsmyndighet. Kommunen har tidligere 
uttalt seg i forhold til tiltaket og kystsoneplanen og det er i den forbindelse vurdert at tiltaket 
ikke er i strid med kystsoneplanen for Kvænangen Kommune. Kommunen har ingen planer om 
å nedlegge midlertidig forbud i samsvar med plan- og bygningslovens § 13-1.

Det har i løpet av ettersynsperioden ikke kommet inn merknader til søknaden. Ut fra disse 
momenter kan ikke kommunen se at det er noe som skulle tilsi at det er arealmessige forhold til 
noe hinder for å samtykke i søknaden om akvakultur ved Slettneset.



UTROMS

fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
Plan- og næringsetaten

KWENANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

Kvænangen kommune
Postboks 114

9161 BURFJORD

1 4 SEPT 2011
Til behandling:

Saksbehandl.,

111 orientering:

Gradoring:

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
11/1532-11 Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg Deres ref.: Dato:
24895/11 77 78 81 52 12.09.2011

JØKELFJORD LAKS AS 942234309 - SØKNAD OM ENDRING AV
AKVAKULTURTILLATELSE F OR SLAKTEMERDER TIL LAKS, ØRRET OG
REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET 30417 SLETTNESET I KVÆNANGEN
KOMMUNE - TIL BEHANDLING

Viser til vedlagte søknad fra Jøkelfjord Laks AS datert 16.06.11, med siste
tilleggsopplysninger mottatt 05.09.11, om arealendring på slaktelokalitet 30417 Slettneset
som er plassert i tilknytning til selskapets slakteri i Jøkelfjorden i Kvænangen kommune.

Lokaliteten Slettneset er klarert for en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 490 tonn og
anlegget består i dag av to sirkulære plastmerder. Søknaden innebærer skifte av anlegg til to
kvadratiske merder (stålanlegg). Dette medfører også endringer i fortøyningsarrangement og
noe justert plassering av anlegget. Lokalitetens MTB søkes ikke videre utvidet.

Viser videre til vedlagte brev fra ordfører i Kvænangen kommune datert 05.08.11 vedrørende
kommunens plansituasjon i området og avklaring rundt dette. Kommunen vurderer ikke
tiltaket å være i strid med arealplanen for Kvænangen kommune.

I forbindelse med gjennomføringen av forvaltningsrefolinen er myndigheten til å gi tilsagn
om slaktemerdtillatelse tillagt Fiskeridirektoratet, jf Laksetildelingsforskriften § 8, 2. ledd jfr
§ 22, mens klarering av lokaliteter fortsatt tilligger fylkeskommunen. Fiskeridirektoratet har i
vedlagte vedtak av 01.09.11 gitt tilsagn til Jøkelfjord Laks AS om endring av
slaktemerdanlegget. Vilkår satt i tilsagnet vil videreføres i en eventuell tillatelse.

Behandling: 

Før søknaden tas til behandling, 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 lan- o b nin sm ndi het skal høres før
søknaden sendes videre til behandlin hos andre offentli e m ndi eter.

Vi viser videre  tilforskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret
(laksetildelingsforskriften)  fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004. Denne

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no



2

forskrifts § 8 omhandler søknadsbehandling, og i tredje ledd heter det bl.a. at søker etter
anvisnin fra kommunen skal sør e for at søknaden le es ut til offentli etters o at dette
kunn •øres i Norsk L snin sblad o i to aviser som er vanli lest i området. Vi viser også til
vårt informasjonsskriv datert 10.06.10 til kommunene i Troms om behandlingen av
akvakultursøknader.

Søknaden skal behandles i ht. krav gitt  iforskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen
av akvakultursøknader  som trådte i kraft 01.09.2010.

I henhold til denne forskrift 4 andre ledd skal uttalelse fra kommunen herunder merknader
fra offentli utle in være tildelin sm di heten i hende senest  12 uker  etter at kommunen
mottok søknaden.

I løpet av denne perioden skal søknaden legges til offentIig ettersyn i 4 uker og behandles i
kommunale utvalg. I samme forskrift § 7 første ledd første punktum heter det:
"Fristoversittelse av uttalelse fra kommuner etter § 4 andre ledd medfører at saken kan
behandles uten uttalelse."  Den aktuelle forskriften er å finne på Fiskeridirektoratet sine
hjemmesider: http ://www. fiskeridir.no/akvakultur/akvakulturregelverk.

Vi har nå gått igjennom søknaden og den oversendes med dette til Kvænangen
kommune for offentlig ettersyn og behandling.

Det bes opplyst om søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen jf
akvakulturloven § 15 pkt. a sammenholdt med vilkåret i samme lov § 6 b.

Dersom det er aktuelt for kommunen å nedlegge midlertidig forbud i samsvar med plan- og
bygningsloven § 13-1, bes dette vurdert og avgjort så snart som mulig og innen fristen for
uttalelse etter forskrift av 18.05.2010 nr. 708 § 4.

Dersom det er spørsmål, vennligst kontakt saksbehandler.

Med vennlig hilsen

Jar .
r° giver

Vedlegg:
Søknad datert 16.06.2011 med vedlegg
Tilsagn fra Fiskeridirektoratet datert 01.09.11

Kopi:
Jøkelfjord laks AS
Barlindhaug Consult AS



Bokmål
Snadssi;jema for al;va::ultur i flylende anlegg

Søknad i henhold til lov av 17. juni
2005 nr. 79 om akvakultur (akvakultur-
loven». Søknadsskjemaet er felles for
fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvalt-
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.

1.1.1 Tlf.nr:

77 76 8184
1.1.4 Postadresse:

9163 Jøkelfjord

Opplysingene kreves med hjemmel i
akvakultur-, mat-, forurensning-, naturvem,
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:

Jøkelf ord Laks AS
1.1.2 Mobil:

97 96 20 08
1.1.5 E-post adresse:

arne@jokelfjordlaks.no

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

1.1.3 Faks:

77 76 91 80
1.1.6 OrganIsasionsnr. eller personnr.:

942 234 309

1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (Kontaktperson):

Yn ve Paulsen
1.2.1 Tlf. nr: 1.2.2 Mobil:

77622678 91395143
1.3 Søknaden gjelder lokalitet

1.3.1 Fiskeridirektoratets region: 1.3,2 Fylke: 1.3.3 Kommune:

Troms Troms Kvænan en
1.3,4 Lokalitetsnavn: 1,3,5 Geografiske koordinater:

Slettneset, - slaktelokalitet Jøkelfjord Midtpkt. anlegg: N 700 03, 729 ' 0 021 ° 52, 520

2. Planstatus og arealbruk

2.1. Planstatus og vernetiltak:

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 vernetiltak etter kulturminneloven?

DJa
DJa

DJa

Nei
Nei

Nei

O Foreligger ikke plan

o Foreligger ikke

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: Eksisterende lokalitet, søknad vedr. nytt merdanlegg.

Annen bruk/andre Interesser i området:Ingen andre kjente bruksinteresser i nærområdet.

Alternativ bruk av området: Ingen. Ingen, kun bedriftens egen oppdrettsrelaterte virksomhet.

Vemeinteresser ut over pkt. 2.1: Ingen særskilte for området.

2.3. Konsekvensutredning

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

2.4. Supplerende opplysninger

1.2.3 E-post adresse:

yngve. aulsen@barlindhau .no

Side 1 av 4 Flytende anlegg
Versjon av 25.03.08 Meldt til oppg.reg. den: 07.01.11



3 Søknaden gjelder

3.2 El Endring

Lok. nr: 30417

Tillatelsesnr(e):T KN0018

Endringen gjelder: Sett fiere kryss om nødvendig
Arealbrui</utvidelse

Siomasse:490 (tonn)

3.1 0 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):
dersom det/de er tildelt, jf veileder: 	

ellerSøker andre samlokalisering på lokaliteten?

D Ja Nei

Hvis ja, oppgi navn på soker:

Se også pkt 6.1.8

Annen storrelse økning: (tonn)

Totalt etter endring:490 tonn
Tillatelse til ny innehaver på lokaliteten
Endring av art
Annet

Spesifiser: Nytt merdanlegg
3.3 Art

3.3.1 ø Laks, ørret og regnbueorret (det må også krysses av for formålet) : 3.3.2 Annen fiskeart 3.3.3 D Annen akvakulturart

Kommersiell matfisk el. stamfisk Rekreasjon Oppgi art: 	
Forsøk — Forskning Utstilling Oppgi art: 	

Undervisning El Annet Latinsk navn: 

Slaktemerd Spesifiser: Latinsk navn. 


Settefisk
Matfisk
Stamtisk
Slaktemerd

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

Rekreasjonsanlegg
Produksjon av tidlige livsstadier av bløtdyr, kreps og pigghuder
Krepsdyr, bløtdyr og pigghuder til konsum
Annet

Spesifiser 


3.5 Tilleggsopplysninger dersom søknaden gjelder laks, ørret eller regnbueørret:

3.5.1 Disponible lokaliteter

Lok.nr.: 10802
Lok.nr.: 10804
Lok.nr.:10805
Lok.nr.:10576
Lok.nr.:13016
Lok.nr.: 10803
Lok.nr.: 10798
Lok.nr.: 10806
Lokmr.: 15659

Lok.navn: Dorras
Lok.navn: Karvika
Lok.navn: Ytre Nappen
Lokmavn: Hjellnes
Lok.navn: Hamnebukt
Lok.navn: Fjell  bukt
Lok.navn: Svartberget
Lok.navn: Rakkenes
Lok.navn:,Nøklan

3.5.2 Gtelder lokalitetsklareringen annen region enn tiklett

Ja 13Nei

Hvis ja, er det søkt dispensasjon i egen henvendelse ?
Ja EjNei

3.6 Supplerende opplysninger

Side 2 av 4 Flytende anlegg
Versjon av 25.03.08 Meldt til oppg.reg. den: 07.01.11



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.: Utslipp fra eksisterende lakseslakteri. Renset iht forskrifter.

4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse

4.2..1 Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseferende vassdrag i nærområdet m.m. innenfor 5 km:

Stedsnavn og type virksomhet(er)/ lakseferende vassdrag : Ingen

4.2..2 Driftsform:Slaktemerder

4.3 Hensyn til miljø

4.3.1 Arlig planlagt produksjon: 4.3.2 Forventet fårforbruk i tonn:

4.3.3 Miljotilstand

I sio: 1 ferskvann: Miljoundersøkelse:
B-undersokelse (Iht. NS 9410),

tilstandsklasse:

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


Vannutskiftingsstrem: Spredningsstrøm:

cm/sek cm/sek 


4.3.5 Salinitet (ved utslipp til sjø):

Maks: ca. 33 *) Min:

Dybde: m Dybde:

Tldspunkt: Tidspunkt:

Alternativ miljeundersøkeIse:
D Ja Nei

4.3.4 Strømmåling

Jf .vedlagte strømundersøkelser

 ,13

Bunnstrøm:

m/sek

Klassifisedng av miljekvalitet i ferskvann: Undersøkelse av biologisk mangfold mm:

Ja ONei Ja Nei

4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til siøs

4.4.1 Minste avstand til trafikkert farlediareal: 4.4.2 Rutegående trafikk i området: (oppgi navn på operatør)

Det er in en rute ående trafikk i området
4.4.3 Sjokabler, vann-, avlops- og andre rørledninger: (oppgi navn på eier) 4.4.4 Anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra (yr og lykter:

Ingen.
[] Hvit Grønn

Rød 0 Ingen

4.5 Supplerende opplysninger

Konklusjon fra B — undersøkelse. Sedimentparametrene tilsier middeltilstand 1.
Anlegget ligger ikke nær seilingsled: Se vedlegg, - Utsnitt av sjøkart: 10124 B 201
*) Salinitet ikke målt v/strømmålingene, men tidligere målinger viser rundt 33 offlo

5. Supplerende opplysninger

Side 3 av 4 Flytende anlegg
Versjon av 25.03.08 Meldt til oppg.reg. den: 07.01.11



6. Vedlegg

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

6.1.1 u Kvittering for betalt gebyr 6.1.2 C,4 Strømmåling

6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse (Til alle søknader som medfører ny eller endret arealbruk)

Sjøkart (M = 1 : 50 000)

Annen akvakulturrelaterte
virksomheter mm

Kabler, vannledninger ol i området

Terskler med mer

Anlegget avmerket,

Kystsoneplankart

Annen akvakulturrelaterte
virksomheter mm

Kabler, vannledninger ol i området

Anlegget avrnerket

11/1-5 serie (tidl. økonomisk kartverk
(M = 1 : 5 000)

Inntegnet utslipp fra kloakk,
landbruk industri ol

Kabler og vannledninger ol i
området

Anlegget inkl. flåter og landbase

Fortøyningssystem og markerings-,
opptrekksblåser

Anleggsskisse (ca M = 1 : 2 000)

Kystkontur

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

Fortøyningssystem med festepunkter

6.1.4 (3 Undervannstopograli (Se vedlegg: Olex
bunntopografi/ Kart N 5 serie 10124 — B 203

6.1.6 0 Konsekvensutredning 11 veileder pkt 2.3

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

Gangbroer

Flomlys/produksjonslys

Andre flytende installasjoner

Markeringslys eller lyspunkt på anlegget

6.1.5 . „Z1 BeredskapspIan (jf. Mattilsynets etableringsforskrift)

Se vedlegg 5

6.1.7 0 Spesielt vedlegg ved store lokaliteter

6.1.9 S IK-system (jf. Mattilsynets etableringsforskrift)

Se vedlegg 6

6.2. Når søknaden gjelder akvakultur av fisk

6.2.1 Miljøtilstand:

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

I sjø:I ferskvann:

B-undersøkelser.<C-undersøkelse
Altemativ miljøundersøkelse:

6.2.2 0 TIlsagn om akvakulturtillatelse
Til noen søknader om lokalitet hvor tillatelsesnummer ikke er tildelt
Kan bare gjelde laks mv.

Milieundersøkelse

Undersøkelse av biologiske mangfoldet mm:

o
6,2,3 13 Melding om samdrift

Kan gjelde all fisk

6.3 Andre vedlegg

Anleggsisse med kystkontur må plottes ut i A0 format for å få plass. En vedlegger derfor tegning av
anlegg i M = 1:2000 med beskrivelse av fortøyningssystem. Geografisk orientering av anlegg er tegnet
innpå vedlegg 1: Kart 10124 — B203 Olex — bunntoptgrafi — kart N 5 serie med angivelse av posisjon på
rammehjørner. Posisjoner for øvrige fortøyningsliner finnes i eget vedlegg 1.

e
,
PauYn

aTromsø den 16.06.2011 For Jøkelfjord Laks AS i4r(1
sen e.

Økers underskri ft

Side 4 av 4 Flytende anlegg
Versjon av 25.03.08 Meldt til oppg.reg. den: 07.01.11



VEDLEGG 1 KART

- Sjøkart, M 1: 50 000

- Kystsoneplankart, M 1: 80 000

- Økonomisk kart, M 1: 5 000 mi Olex bunntopografi

- Posisjoner på anlegg og fortøyninger
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11. Gjelder

JØKELFJORD LAKS AS
Stettenes, Kvænangen kommune

Ventemerder m/ fortøyning
Sjøkart 1 : 50 000

-E3FHRI—IrlDHFILIS Barendhaup Consult AS

Pantbal.8164,11241Tiorn.
TeWo« 779 22600
Taietax 770 220339

67

Oara 5gn

Dale 570 961,

10.06.2011 TLi YP

Oppdrapinsrar119

Yngve Paulsen
5.ø15.4ler
Øyvind Nilsen

1131.31akh

A3 - 1 :50 000
regr,r

na.

10124 B 501
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Kvænangen kommune
Kornmunedelplan for kystsonen

2005 - 2015

Tegnforklaring:
RetningslMje0Mråder

Rekefett
Gyte- og oppvekstområde
VIldige fiskeområder
Havn

Kommuneplan/Kommunedelplan
Planens begrensnIng
Planområde
Grense for arealbruksområde
LNF-område
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Båndlegging etter lov om naturvern - nåværende
Ormåder som skal reguleres etter P131. - nåværende

FFNFA r 	 j Vannareal for allmenn flerbruk
Havn L .. L ] Ferdselsområde - nåværende
Fik Fiskeområde - nåværende

r- Akvakultur - nåværende
FRI Friluftsområde I sjø og vassdrag - nåværende

r Naturområde I sjø og vassdrag - nåværende
Samleveg - nåværende
Adkomstveg - nåværende

41̀6856;19v"4%'9,..

...... . SkIpsled - nåværende
Grense for retningslInjeområde

1InknIng av plonon
Ettar Plan- og bygningsrovens § 20-8:

Tatek sern navnt §§81,118e, eSbeg 93 må når Ocke annet er bestemt, ildra velre I strld med arealbruk eaor
Kommuneplanon akal.W9905 tO grunn vad pdardogging, forvaltnIng og ulbygging kommunon,

bestemelser fastlagt I endellg erealplan, Del sarnme glerder andro dItak som kan varre to vesentlig utempa tor
gjennomtertng av oranen.

Far tetak som nevnt I Pran- ogPlanen rbelder toran eldro overordeede planer. bygnIngstoveno §§ 81, 86a,Godlgente reguteringsplaner skol gjoldo fullt ut
866 og 93 tverksettes, må det
toretas en nulkevurderingoonlrådeno innentor Sørstraumen er vemot som Narkonal Leksetord.
Med utgangspunkt t
risikovurderings.skjemeet
som er vedlagt planen,

Per tjnld, 05,Sign

Oata Sv Knfr

10.06.2011 TLi YP

Opr.alsansOlf  if

Yngve Paulsen
Saksbeh.ler

Øyvind Ksen

M71e,to111

A3 - 1 : 80 000

10124 B 502
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JØKELFJORD LAKS AS
Slettenes, Kværiangen kommune

Ventemerder rn/fortøyning
Kystsoneplankart

-Elflf=1L1r1C2HRUE
--\

Balfadhaug Conadt AS

Nsetbakx 6184. 9201 Tf
Tebta«770 22600
Talotax 770 22111211
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JØKELKIORD LAKS AS
Slettenes, Kvaanangen kommune
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Olex bunntopografi / Kart N5 serie
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Anlegg




Breddegrad Breddeminuti Lengdegrad Lengdeminutt
midpunkt




70 3,7290 21 52,5200

hjørner 101 70 3,7180 21 52,5580




103 70 3,7259 21 52,4712




203 70 3,7407 21 52,4828




201 70 3,7328 21 52,5696

Ankerpunkt s3 70 3,7081 21 52,5502




s2 70 3,7168 21 52,5105




si 70 3,7207 21 52,4671




v3 70 3,7339 21 52,3844




v2 70 3,7495 21 52,3869




vi 70 3,7579 21 52,3990




n1 70 3,7886 21 52,5204




n2 70 3,7846 21 52,5638




n3 70 3,7806 21 52,6072




ol 70 3,7273 21 52,7011




02 70 3,7208 21 52,7006




03 70 3,7060 21 52,6890



VEDLEGG 2 ANLEGGSUTFORMING

Anleggets utforming, M 1: 1 000

Detaljer fortøyning



57 meter
Anker

Ankerline

Ventemerd
24x24 m

FjeLlboLt

0

ttahl Sign

Oat. Sign Knir.

10.062011 TU YP

Oppdra9saturarIig

eVentemerder m/ fortøyning Yngv Pautsen

ØyvindANLEGGSKISSE
Nilsen

R,V Gjeldtr

JØKELFJORD LAKS AS
Slettenes, Kvænangen kommune

A3 - 1 : 1 000
Tgfl

sA*r.-faRFlunDHFlus Barthdhatig Coneult AS
Pnatimka (1164,132111Tffl.
Tolefarcne 22800 10124 B 504Tedel.171122555



VEDLEGG 3 STRØMMÅLINGER



Jøkelfjord Laks AS
Strømundersøkelser
06.12.2010-11.01.2011
Slakteri Jøkelfjord Laks AS, Kvænangen
kommune, Troms
Dtvezse  Stavr Infa 3ETTC3 Sla k Hanthet Barn Salti

In—bannIcalkulerin
am ior--/600 ,» Relleff Bokivei Priat

"F"ti;iik  iropyiåå. 


7043.726 N
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Dokumentets statusDato for siste utskrift

o Foreløpig versjonDato for ferdigstilling 14.01.2011
Endelig versjonAntall sider totalt 11

o Unndratt offentlighet OPplag

Oppdragsgiver
Jøkeifjord Laks AS

Kontaktperson: Arne Evensen
Dokument type R SLO_Strømmålinger_ver_2.doc

Tittel Strømundersøkelser slaktelokalitet Jøkelfjord, Kvænangen kommune

Prosjektnr / akt 1012445

Filplassering e:\10124joki\dokumenterNstrømmålinger\strømmålinger 20111slakteri
jøkelfjord jan 2011 \strømrapport slaktelokalitet jøkelfiord jan2011.docx

Sammendrag
Det er utført strømmålinger på slaktelokalitet I Jøkelflord, Kvænangen kommune som grunnlag for
lokalitetsundersøkelse i henhold til krav i NS 9415:2009.

D de G ennomsnittstram Maksimalstrom % målin er 5 cm/sek

5 m 2,6 cm/sek 14,4 cm/sek 17,1 %

Resultatene fra strømmålingen viser at det er god vannutskiftIng på lokaliteten, hvor inntll 17,1 % av målingene er 1
cm/s eller lavere. Hastighet på vannet er I hovedsak jevn med korte innslag av høyere strøm. Det er registrert
høyest hastighet i perioden ved årsskiftet, noe som sarnmenfaller med nymåne. Ut fra datamaterialet er det
vanskelig å se om det er noen direkte sammenheng mellom strømstyrke og månefasen. Vannutskiftingen går I
retning V/NV med en mIndre andel mot Ø, og er i samsvar med topograflen på lokaliteten.

Dette sett i sammenheng med målingene viser at vann trolig strømmer inn I på motsatt side av fjorden, altemativt
langs dypeste område I *Jrden, og ut igjen nær overflaten ved slakteriet. Vannutskiffingen vil derfor i hovedsak
være preget av kyststrømmen, mens tidevannet påvirker noe av frekvensen og styrken på det strømningsbildet vi
ser. I hvilken grad et av disse fenomenene har størst effekt, vil variere som en følge av klimatiske forhold som
vindretning og sesongvariasjon i temperatur og saltholdighet (lagdeling).

Oppdragsansvarlig
Saksbehandler

Yngve Paulsen
Kåre Aas

REVISJONSSTATUS
Rev Dato Beskrivelse Utf Kntr Godkjent
01 14.01.2011 Strømmålinger vl KAa YP YP

.t.
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Figur og tabellforklaringer 10
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Kartutsnitt over lokaliteten

Plassering av strømmåler ved ventemerd i Jøkelfjord.

0.0011  1104ser200 mola

FOrlselt Ilik

70°03.726 N
21°52.577 Ø

Antrasr  S.ster
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3-D bunnmodell som viser plassering av strømmåler på lokalitet.

Obeix. 
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Spesifikasjonso og resultatoversikt

Tekst
Tidsrom for registreringer

D bde å målestedet. Ca.
Koordinat
Måler e - nummer
T e målin
Frekvens vari et*4
% stTøm mindre enn 1 cm/sek.(ca)
G'ennomsnittsstrøm
Rest strøm
Neumanns arameter
De 4 hyppigst forekommende retningene strømmen beveger seg mot (grader) *1

De 4 hyppigst forekommende strømhastighetene (cm /sek) *1

Mest vannutskiftning retning / 15 graders sektor.*2

Minst vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.*2

Gjennomsnittlig total vannutskifining per døgn. Alle retninger
Maksimum strøm — signifikant maksimum strøm (cm/sek) *3

5  meter
06.12.2010-11,01.2011

14,5 meter
70 03.726 N / 21 52.577 Ø
SD6000 - nr1188
Kontinuerli
2 min/10 min - 36 dø
17.1 %
2.6
1.1
0.419
285, 270, 300, 90

1-3, 3-4, 0-1, 4-5
21266m ved 270-285 grader.
591m3/m2/dø
498m ved 0-15 grader.
14m3/m2/dø
2262m /døgn
14.4 - 4.2

*1: gruppert i synkende rekkefølge *2: vann som passerer gjennom hver loddrett plassert kvadratmeter.
*3: gjennomsnittet av 1/3 målingene som viser høyest verdi. *4: måleren måler hvert x minutt, hvert y minutt gir
måleren et gjennomsnitt av verdiene for 5 målinger.

Data kvalitet
Datakvaliteten på målingene som inngår i rapporten er kontrollert uten at det er funnet
resultater som kan antas å være feil. Instrumentet (SD 6000) ble funksjonstestet og kalibrert før
utsett (se vedlegg). Registreringer tatt før og etter at instrumentet var i posisjon på lokaliteten,
er ikke tatt med i datagrunnlaget som er presentert i rapporten. Vi anser derfor at resultatene
som er presentert er av god kvalitet og representerer forholdene på lokaliteten slik de faktisk
var i den aktuelle perioden.
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5 meter
TEMPERATURE
File name: strømmåling ventemerd jan2011.SD6 Ref. number 1188
Series number 1 Interval time: 10 Minutes
Number of measurements in data set: 5135
Data displayed from: 21:11 - 06.Dec-10 To: 12:51 - 11.Jan-11

Days

CURRENT SP EED
File name: strømmåling ventemerd jan2011.SD6 Ref. number 1188
Series number: 1 Interval time: 10 Minutes
Number of measurements in data set: 5135
Data displayed from: 21:11 - 06.Dec-10 To: 12:51 - 11.Jan-11

15.0
Current speed (cm/s)

5.4
Temperature (°C)

II

„ ...
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0

. ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Days
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CURRENT SPEED BAR CHART
File name: strømmåling ventemerd jan2011.SD6 Ref. number 1188
Series number: 1 Interval time: 10 Minutes
Number of measurements in data set: 5135
Data displayed from: 21:11 - 06.Dec-10 To: 12:51 - 11.Jan-11

2800
Number of measurements

2600

2400 -

2200 -

2000

1800

1600 -

1400

1200

1000

800 -

600 -

400 -

200

0-1 1L3 3:4 4-5 5-6 6:8 8-10 10:15 15:25 25:50 50:75 75-100

errl/s

CURRENT DIRECTION BAR CHART
File name: strømmåling ventemerd jan2011.SD6 Ref. number 1188
Series number. 1 Interval time: 10 Minutes
Number of measurements in data set: 5135
Data displayed from: 21:11 - 06.Dec-10 To: 12:51 - 11.Jan-11

Number of measurements
1100

1000-

900

800

700

600 -

500

400 -

300

200

100

0 15 30 45 60 75 90 105 120 185 150 155 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345

Deg
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PROGRESSIVE VECTOR
File name: strømmåling ventemerd jan2011.S06 Ref. number: 1188
Series number: 1 Intenral time: 10 Minutes
Number of measurements in data set: 5135
Data displayed from: 21:11 - 06.Dec-10 To: 12:51 - 11.Jan-11

Neumann parameter: 0.419
Average speed: 2.6 cm/s

km N

Rest speed: 1.1 cm/s
Rest direction: 289 deg.

16 -
15
14
13 -
12






11 X





10
9
8




X X X X
7






6






5






4






3






2






1 -






0






X

X x

-32 -30 -28 -26 -24 -212 -20 -18 -1'6 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

km E

CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM
File name: strømmåling ventemerd jan2011.SD6 Ref. number: 1188
Series number: 1 IntervaI time: 10 Minutes
Number of measurements in data set: 5135
Data displayed from: 21:11 - 06.Dec-10 To: 12:51 - 11.Jan-11

2 4 6 8 1 14 3

Maximum wiocity (cm/s) Mean veiocity (cm/s)
per 15 deg sector per 15 deg sector
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CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM
File name: strømmåling ventemerd jan2011.SD6 Ref. number: 1188
Series number: 1 IntervaI time: 10 Minutes
Number of measurements in data set: 5135
Data displayed from: 21:11 - 06.Dec-10 To: 12:51 - 11.Jan-11

10 15 26 25 400 600 800 1000

Relative water flux (%) Number of measurements
per 15 deg sector per 15 deg sector

STICK DIAGRAM
File name: strømmåling ventemerd jan2011.SD6 Ref. number: 1188
Series number 1 Interval time: 10 Minutes
Number of measurements in data set: 5135
Data displayed from: 21:11 - 06,Dec-10 To: 12:51 - 11.Jan-11

Current speed (cm/s)

15.0 -

10.0 -

5.0

0.0

-10.0

-15.0 •

12 14 16 19 21 23 26 26 30 32 36

Days
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CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX
File name: strømmåling ventemerd jan2011.SD6
Series number 1
Number of measurements in data set: 5135
Data displayed from: 21:11 06.Dec-10 To: 12:51

- -
3

I

0 31 27
15 28 35
30 451 34

	

44 501 8
601 40 91-1 18

, 75.! 132
90 ! 27: 187k 5-1

	

105 172 _
1-2-01 28 142_
135 ! 20 101 4

	

150 .18 67 2

	

165 12 49 1
.180, _ 13' 60:,

	

_195.', 6 -46-, 1

	

2101 35 2

	

225 14 59 1
2401 15
2551 41 142 27,
270 ; 78 420 279 162 61 37_
285' 93 397 333 115 63 43

	

300 99 227 -6-0- 4

	

315 58,, 84 -1.3 2 2 0
o o o
o 	 o.

1Sum%i17.1 53.1 17.4 6.5 2.8 1.9 0.7

Ref. number. 1188
Intental time: 10 Minutes

- 11.Jan- 11

Total flow
5 100 Sum%1 m3/m2 %

1 1 498 0.61
1.3 612 0.8!
1.61 6731 0.8
2.01 1007 1.2

4.9 5100,
. 5000 6.1 ;

4.7 3326 4.1 (
3.5 2221 2.7
2.4 1447.:. 1.81

1.2 ;
1.5_ 84.2.

,0.9 503: 0 61
to 0.71

1.4. 824 1 0
2.0 13101 1.61

2992 3,7,
20.4 21266 26.11
20,6 20917.

7.81 5-233
2.23.31 1814

2.2 1061,
el 	 0 1.2 568

.5 0.0 0.0 0.0 0.0

6.4 1

1 3

STATISTICAL SUMMARY

Total East / west North / south

Mean current speed (cm/s) 2.6 2.3 0.9

Variance (cm/s)2 2.378 2.693 0.413

Standard deviation (cm(s) 1.542 1.641 0.643

Mean standard deviation 0.583 0.708 0.684

Maximum current velocity 14.4




Minimum current velocity 0.0




Significant max velocity 4.2




Significant min velocity 1.2
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Figur og tabellforklaringer

Fig. Temperaturdiagrammet viser hvordan temperaturen varier i løpet av måleperioden.

Fig 2 Frekvens av ulike stromhastigheter viser strømstyrke, uansett retning, i måleperioden.

Fig 3 Soylediagrammet over stromhastighetene, viser hvordan strømhastigheten fordeler seg
uten hensyn til retning i løpet av måleperioden.

Fig  4 Retningsdiagram viser fordeling av strømretninger i måleperioden.

Fig3 Progressive vektordiagram viser hvor langt og hvordan en tenkt merket vannpartikkel
som befinner seg i strømmålerens posisjon ved målestart vil drive av sted fra dag til dag.
(Kryssene i diagrammet viser beregnet posisjon fra startpunkt ved hvert døgnskifte)
Beregningen antar en idealisert situasjon der måleinstrumentet er forankret i åpent hav uten
fysiske hindringer for strømmen. (I det virkelige liv vil vannpartikkelen før eller siden renne på
land). Diagrammet gir imidlertid et inntrykk av hvor effektive vannutskiftningen er. Dersom
vannet hele tiden føres bort fra startstedet er vannutskiftingen bra. Dersom de samme
vannmasser bare driver frem og tilbake, blir utskiffingen dårlig.

Diagrammet inneholder noen beregnete verdier: "Neumannparameter" er et mål for hvor stabil
strømretningen har vært. Parameteren angir forholdet mellom lengden av den rette linje mellom
diagammets start og endepunkt og lengden av den totale strømbanen. Jo lavere
Neumannparameter desto mer "vinglete" har den tenkte vannpartikkelen beveget seg. (Lav
Neumannparameter bidrar til at vannmassene blander seg.) Gjennomsnitsstrømmen er
middelverdien av alle målte strømmer i måleperioden. Reststrømmen (cm/s) angir effektiv
strømhastighet beregnet som antall cm fra startsted til endepunkt delt på total måletid. Rest-
retningen er den tilsvarende strømpilens retning.

Fig.6 Fordelingsdiagrammet viser i hvilke sektorer strømaktiviteten stort sett foregår. Venstre
kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15 graders sektor i løpet av
måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor.

Fig.7 Relativ fluks.  Diagrammet til venstre viser den relative strømaktivitet eller vannfluks i
hver sektor. Tenk deg at vi plasserer en sirkel rundt den forankrete strømmåleren. Sirkelen
deles opp i 24 sektorer som hver dekker 15 grader. Sektor 1 dekker 0-15 grader, sektor 2
dekker 15- 30 grader, sektor 3 dekker 30- 45 grader osv.

Strømstyrken og strømretningen vil variere i hele måleperioden, men vi tenker oss at bare en av
de 24 sektorene mottar vann om gangen. Det er den sektoren som strømmålerens ror til enhver
tid peker mot. I løpet av måleperioden vil hver enkelt sektor motta en akkumulert vannmengde
eller delfiuks (Q1- Q24) avhengig av hvor ofte roret peker på vedkommende sektor og hvor
sterk strømmen er når pekingen foregår. Summen av alle akkumulerte delfiukser (Ql + Q2 +
43 + Q24) i en gitt måleperiode (som typisk varer i 2- 3 uker) kalles totalfluks. Den
relative fluks i en gitt sektor er dens delfluks delt på totalfluksen.

Figuren til høyre viser hvor mange ganger roret har pekt på hver enkelt sektor i løpet av
måleperioden. (dvs hvor mange ganger det har skjedd en gjennomstrømning i vedkommende
sektor uansett transportert vannmengde.
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Fig.8 Fyrstikkdiagram (stick diagram) Tenk deg at strøtnhastighetene i en gitt måleperiode
representeres av avbrukkete fyrstikker lagt etter hverandre slik at hver enkelt fyrstikklengde
tilsvarer strømhastigheten i den aktuelle måleperiode og fyrstikkenes retning tilsvarer
strømretningen. Resultatet blir fyrstikkdiagrammet på fig. 8. Diagrammet gir et godt inntrykk
av hvordan strømvektoren i en lokasjon forandrer seg i måleperioden.

Fig.9 Strøm hastighet og retningsmatrise. Viser en summert tabell med strømhastighet fordelt
pr 15 garder i kompassektorene

FigiO Statistiske data.(jf s.3) Middelverdien er gjennomsnittsverdien av alle strømmålingene.
(Alle målte hastigheter delt på antall målinger) Gjennomsnittsverdien er viktig, men den sier
ingen ting om hvor mye strømmen varierer. Vi trenger derfor en tilleggsindeks som beskriver
spredningen i måleverdier.

Strømhastigheten i et gitt øyeblikk er høyst sannsynlig enten høyere eller lavere enn
middelverdien. Avviket fra middelverdien blir følgelig enten 0 eller et negativt eller positivt
tall. For å få en indeks for hvor mye strømmen varierer i forhold til middelverdien, innføres det
statistiske begrepet varians. For hver eneste målt strømhastighet subtraheres den målte
strømhastighet fra beregnet middelverdi. Resultatet blir en tallserie med omtrent like mange
positive som negative tall. Statistikeme liker ikke negative indekser, så derfor kvadreres alle
tallene. Deretter beregnes gjennomsnittet av alle kvadrerte tall. Dette kalles variansen.

Variansen er altså det gjennomsnittlige kvadrerte avvik fra middelverdien. Variansen er en
sentral indeks som inngår i de fleste statistiske beregninger. For folk flest er det imidlertid
lettere å forholde seg til en "normal" strømhastighet angitt i cm/s. Derfor beregnes også
kvadratroten av variansen. Dette kalles de standardavviket ("Standard deviation").
Standardavviket kan oppfattes som det gjennomsnittlige avviket fra middelverdien. I praksis vil
strømhastigheten i en gitt lokalitet stort sett ligge innenfor +/ - et standardavvik fra beregnet
middelverdi. Men det forhindrer ikke at det sporadisk kan opptre både strømstille og ekstreme
strømhastigheter.

Det statistiske sammendrag viser også den største og minste strømhastighet som er målt i
måleperioden. Slike enkeltmålinger kan være tilfeldige. Det er derfor også innført begrepene
"Signifikant maksimumstrømhastighet og "Signifikant minimumshastighet") Dette er
henholdsvis gjennomsnittsverdien av de høyeste 1/3 av alle målte hastigheter i måleperioden og
av de laveste 1/3 av alle registrerte strømhastigheter i måleperioden.

Vedlegg
Skjema nr 9.2.1 SD 6000-strømmålere. Kalibrering og funksjonstest.
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SKJEMA NR 9.2.1 SD 6000-strommålere. Kalibrering og funksjonstest

Utført funksjonstest og kalibrering

SD 6000 Instrument nr 11,gQ
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Propell Kompass Kompass A vik
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Bakgrunn
Barlindhaug Consult AS har etter avtale med Jøkelfjord Laks AS gjennomført MOM-B
undersøkelse ved ventemerdlokaliteten i Jøkelfjord, Kvænangen kommune. Lokaliteten er
under utredning for etablering av nye ventemerder og denne undersøkelsen vil inngå som
underlag ved søknad om endring i anleggsplasseringen.

Metodikk

MOM er et system som brukes til å regulere miljøvirkningene fra oppdrettsanlegg etter
bæreevnen i området. MOM står for Modellering — Overvåkning — Matfiskanlegg.
Overvåkningsprogrammet er hjemlet i akvakulturdriftsforskriften og beskrevet nærmere i Norsk
Standard NS 9410.

Overvåkingsprogrammet består av to typer undersøkelser; B og C. En B-undersøkelse er en
kartlegging av sedimentets tilstand under anlegget gjennom en undersøkelse av en rekke
sedimentvariabler. Disse gis så poeng og vurderes samlet ved hjelp av skjema og diagram for å
kategorisere sedimentets i forhold til ulike tilstandsklasser: 1, 2, 3 eller 4. Sluttvurderingen av
sedimentet ved undersøkelsen bestemmes av kombinasjonen av verdiene fra de forskjellige
parametrene. På bakgrunn av klassifiseringen avgjøres hvilket overvåkingsprogram som skal
gjennomføres i henhold til akvakulturdriftsforskriften, jf tabell 1.

Tabell 1. Hyppighet for A- og B-undersøkelser på lokaliteten i forhold til påvist lokalitetstilstand

Lokatitetstilstand Overvåkningsnivå, B- undersøkelse

1 — meget god hvert 2. år

2 - god hvert år

3 - dårtig hver 6. måned

4 — meget dårlig Senest etter to måneder gjøres en utvidet B- undersøkelse med
ekstra målepunkter og kjemiske analyser av sedimentet

Barlindhaug Consult AS
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Resultat
Resultatene fra klassifiseringen er vist i tabell 2 nedenfor. Utfyit prøveskjema er vist i vedlegg.

Tabell 2. Resultat for klassifisering av lokaliteten (nærsonen)

Parametere Tilstand

Gruppe 1, Faunaundersøkelse A
Gruppe 2, Kjemiske undersøkelser, pH/Eh 1
Gruppe 3, Sensorisk undersøkelse 1
Helhetsvurdering, tilstand 1

Prøvene viste at stasjonene hadde en hard bunntype bestående av skjellsand. En slik bunntype
i sammenheng med at det ble funnet dyr på 9 av 10 stasjoner, indikerer at lokaliteten har god
vannutskifting og dermed er godt egnet for lagring av fisk til slakting.

Vurderinger

Helhetstilstand etter MOM -  B  undersøkelsen gir tilstandsklasse 1, som er beste tilstandsklasse.
Dette er en ventemerdlokalitet og er dermed ikke underlagt videre oppfølging etter NS 9410.

Barlindhaug Consult AS
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Vedlegg 1. Prøvetakingsskjema

CONSULT

ProveskJema, 13.1

Prosjekt nr

Dato

Jøkelljord Laks AS

Ventemerder Jekelfjord

Firma: 10124

LokalItet: 30.05.2011

0,00Korr. Sum (0.22) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tnstand (prøve) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LOKALITETENS MIDDELTILSTAND 1 SIgnaluc

Parameter ProvonumMar

4 5. .

0 0 0

pH Målt verdi 7.6 8 8 8 8 8.1 8.1 8.1 8.2 8.1

Eh (mV) Målt verdi 128 117 114 113 112 110 109 106 110 140

plus ref. potanstal 342 331 328 327 326 324 323 320 324 354

pEllEh Poeng (tIllegg D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.00

0000000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Merkaad: ved tom gaabb

Gassbobler Ja (4)/ Nei (0)

Farge Lysigrå (0)

Brunisort (2)

Ingen (0)

Noe (2)

Sterk (4)

Fast (0)

Istens Myk (2)

Las (4)

v < % (0)

Grabbvolum % 5 v < % (1)

(v) v % (2)

t < 2 an (0)

lamykkelse 2st<8 cm (1)

t28cm (2)

Sum

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

mw mw mm am am am mw wm am am am
1 1 1  1 1 1 1 1 1 1

Titstand  (Gruppp.li 1

-•

TIfatanil.(GruWe'l)

. Indeks

Tlterd jrupri's I)

0 0 0

0 0 0

Barlindhaug Consult AS



MOM-B UNDERSØKELSE, VENTEMERDER JØKaFJORD, KVÆNANGEN KOMMUNE 6

ONSULT1

Firma: Jøkelfjord Laks AS Skjema for prøvetakningspunkt, 13.2

Lokalitet: Ventemerder Jøkelfjord Prosjekt nr 10124 Dato: 30.05.2011

reryetakIngseted (nummer) I 2 3 4 5 6 7 8

YP (m) 5 11 17 14 15 16 14 15

11 forsok på provetakIng 1 1 1 1 1 1 I 1

9 10 11 12 13 14 15

13 17 0 0 0 0 0

2 1





Bunntype: 5k lisand x x x x x x x x x x

Sandlgrus

Lelre

Mudde

Steinbunn

Fjellbunn

Pig huder Få Få Få Få

Krepsdyr Få Få Få

—131øtdyr Få Få Få Få Få Få Få Få Få

Mark Få Få Få Få Få Få Få

Mulecocsros fullginose

yr,fra anleg nstallasjon

For/fekaller

f3egglatoa

pontan boblIng

Bobling (ved provetaking)

SoblIng (1prøve)

Grahh areal: 250 crn2 * Få/Mange/En art domlnerer.** Antat Individer noteres

SKJEMA FOR KONTROLBETINGELSER




Sjgy.ann
Temperatur 7.1

pil 8.0

Eh (n1Y) 137

Serilinent pt-ikuffer
7.1 14.7

Ref. elektrodo, pM.enslal (mV:) 214

. t. 2...
SIgnatuo: C —
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Vedlegg 2. Olex kart

Figur 1. Kart over lokaliteten som viser plassering av stasjonene. Fargene på punktene viser middeiverdi gruppe Il og
III Øf Prøveskjema B.1, vedlegg 1) for hver stasjon. Grønn gir tilstand 1, blå tilstand 2, gul tilstand 3 og rød
tilstand 4.

	 ZDmeter 	 I 0-Hardhet Bemt SnIttDITerse Tater Inte 3D Sle

iNy rnidt

Kartvuls  selkarcveritet irPRIMMUIC•ENC ch wdI Ba1 f crtemen 1 Cllemerelki J	 Charffraitl.,~

Plotterlag » J 13s222031Stre,x.n C  Stultaintstem thy  jr-1~  Utslippj Impektiooer I Azincra Perkidel
Olex
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DIverse TararInfa j 3D Slepestrek J Hardhst flann Sold el60 < ass,  Ratistr Doksas 16:37:384:,›

Dibeled'aiikas:er
Get  siandsad

1.10•kid  Akilv
J1312~11 1

1.4inY I
Ttlhakt Settablv Eisptat 


Kantera 60 meter evervann 2.c_s_Ld >I »1
ficitterlag Æ J  1..2O51 inspek4anar~

1~3• r _5•.>

Figur 2. Topografisk bunnkart med prøvestasjoner inntegnet.

Vedlegg 3. Provestasjoner, posisjon og dybde

Tabell 3: Posisjon og dybde for prøvestasjonene som inngår I undersøkelsen

Stasjon nr. Nordlig bredde østlig lafi-g—de Dybde (meter)
1 70003.730 021°52.453 5
2 70°03.732 021052.479 11
3 70003.747 021052.482 17
4 70°03.736 021°52.513 14
5 70°03.737 021°52.526 15
6 70°03.734 021052.560 16
7 70003.726 021°52.558 14
8 70°03,724 021°52.575 15
9 70003.719 021°52.561 13
10 70°03.747 021°52.469 17

Olex

Barlindhaug Consult AS
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BEREDSKAPCFLAN

HENSIKT
Bidra til å begrense rØmming samt sikre fiskehelse og miljø og effektivt samle opp fisk ved
masse-dØd..

GJENNOMFØRING
1. Handtering av levende fisk og drift av lokaliteter.
Arbeidsoppgavene omhandler lokalitetene, HJELLENES, YTRE-NAPPEN,
HAMNEBUKT, SLAKTERIET, SVARTBERGET,
KARVIKA, DORRAS, FJELLBUKT, NØKLAN, RAKKENES OG HJELLBERGET
Slike arbeidsoppgaver kan være; mottak av smolt, avlusing, sortering, sleping av fisk,
brønnbåtbesøk, utsett av not, overlining av fisk, notskifte og fortregning av fisk. Riktig
montering og vedlikehold av forautomater er viktig for å unngå rømming For å ivareta fisken,
samt hindre skader på utstyr og rømming må disse arbeidsoperasjonene utføres riktig og med
forsiktighet. Før arbeidet starter skal vi forsikre oss om at været tillater oss å gjøre jobben, at
nødvendig utstyr er på plass, bemanningen er tilstrekkelig og at alle kjenner til rutiner og
beredskapsplan. I etterkant av slike arbeidsoperasjoner skal det ved misstake om skader på not
umiddelbart foretas dykkerinspeksjon og utbedring av eventuell skade. Etter utsett av ny not, i
forbindelse med smoltutsett eller notskifte skal det foretas inspeksjon med dykker. Jøkelfjord
Laks har avtale med Manta ltd om fast dykkerinspeksjon etter egen prosedyre. All
dykkeraktivitet journalføres.
Tilsyn av anlegg med fisk skal utføres minst en gang om dagen, såfremt værforholdene
tillater det. Alle ansatte skal under daglig drift følge med fiskens appetitt og atferd.
Uregelmessigheter skal journalføres og ledelsen skal varsles. Synkende appetitt kan bla tyde
på rømming, sykdom, alge/manetpåvirkning, eller predatorer. Predatorer som besøker fisken
kan også forårsake hull i not.Alle ansatte skal følge brukerhåndbøker for nøter, flyteringer og
fortøyning og gjennomføre inspeksjoner etter fastsatte plan. Uregelmessigheter rettes om
mulig opp straks, dersom dette ikke kan gjøres varsles ledelsen umiddelbart og det skrives
avvik. Alle lokaliteter skal i den mørke årstiden være merket med blinkende lys. Ansvar alle.
Ledelsen har ansvar for at alle lokaliteter med fisk har gyldig dugelighetsbevis jfr NS 9415

2.Rømming og havari
Når det meldes om uvær skal pågående arbeidsoperasjoner som for eksempel notskifte etc.
avsluttes og fortøyninger, merder og nøter skal monteres etter pIan. Ved melding om uvær
skal båter fortøyes i fast fortøyning. Om mulig forestås inspeksjoner fra båt ved anlegg, eller
fra land under uvær. Umiddelbart etter uvær, såfremt været tillater det, skal samtlige
lokaliteter kontrolleres for skader. Eventuelle feil rettes straks opp. Kontrollen skal
joumalføres av ansvarIig røkter. Jfr våre brukerhåndbøker.
Ved havari  varsles driftsleder/daglig leder matfisk umiddelbart. Det iverksettes straks arbeid
med å utbedre skade eller begrense skade, ansvar alle. Dykkerselskapet Manta ltd kontaktes
og dykking iverksettes straks været tillater, ansvar driftsleder/daglig leder. Daglig
leder/driftsleder har ansvar for at adm. dir. varsles.
Rømming  Dersom du får kjennskap til eller mistanke om at fisk har rømt, skal du straks
melde fra til ledelsen. Dette gjelder uavhengig av om fisken har unnsluppet egne eller andres
produksjonsenheter. Det skal straks foretas gjenfangst etter fisk som er rømt.
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Gjenfangsplikten begrenses til sjøområdet inntil 500 m fra installasjoner og opphører når det
er åpenbart at den rømte fisken ikke lenger befinner seg i dette området. Ansvar alle.
Ledelsen har ansvar for å melde oppstart og avslutning av gjenfangstfiske til
Fiskeridirektoratets regionkontor og Fylkesmannens miljøvernavdeling i Troms.
Gjenfangstfiske drives etter retningslinjer gitt av Fiskeridirektoratet. Lokale fiskebåter kan
engasjeres for å hjelpe til med arbeidet. Egne garn settes straks ut i umiddelbar nærhet av
anlegget(maks 500 meter). Adm.dir. vurderer behovet for å kontakte forsikringsselskap både
ved havari og rømming.
All kontakt med media håndteres av adm dir eller på ordre fra ham.

Masse-død. Dersom dødeligheten er høyere enn normalt eller det er akutt dødelighet skal
deler av beredskapsplanen iverksettes. Driftsleder/daglig leder og egen veterinær skal varsles,
ansvar alle. Driftsleder/daglig leder vurderer situasjonen i samråd med egen veterinær og
gjennomfører raskt følgende:

1.Kontakt Mattilsynet. Dersom Mattilsynet og oppdretter kommer frem til at
Dødeligheten kan ha andre årsaker enn sykdom, iverksettes punkt 2 og 3.

2.Ring beredskapstelefonen 03415.
3.Ta en eller flere vannprøver.

Vannprøver sendes til ; Sintef Fiskeri og havbruk, Brattørkaia 17 B 7010 TRONDHEIM
Tlf 98222477 Fax 93270701

Avtal med Sintef om forsendelse og legg ved Skjema for vannprøver.

Det kan være flere årsaker til at oppdrettsflsk dør, ikke bare sykdom. Planktonalger og
maneter er ofte årsak til massedød av fisk i oppdrettsanlegg. Ved høy dødelighet er det viktig
at ftsken får ro, driftsleder/daglig leder skal vurdere foringsstopp og nødslakting.
Dødfiskopptaket intensiveres, dersom dødelighet er begrenset til enkeltmerder søkes disse
isolert eller slaktet ut. For å styrke kapasiteten på opptak av dødfisk kontaktes Knut Hansen
for innleie av brønnbåt. Eget slakteri alarmeres for å styrke mottakskapasiteten på land og
evnt planlegging av utslakting. Dersom eget slakteri ikke kan brukes vil Jøkelfjord Laks
forsøke å få slaktet fisken ved følgende anlegg ; Aurora Lerøy på Skjervøy eller ved Nord-
Troms Slakteridrift på Svennsby. Dersom et større antall svimere må destrueres gjøres det i
samråd med vår veterinær. Det kan være aktuelt å destruere levende fisk i brønnbåt ved
overdosering av benzocain. Jøkelfjord Laks vil også søke bistand hos Akva-Ren til
massedestruksjon og mottak av slik fisk. Ansvar ledelsen.

Driftsleder/daglig leder skal sørge for at mengde dødfisk i nota sjekkes, enten ved bruk av
kamera eller dykker. I samråd med veterinær utarbeider ledelsen en plan for å begrense
eventuell srnitte. Hygienekrav og utveksling av personell og utstyr mellom lokaliteter
innskjerpes straks. Akva Ren varsles slik at beredskapen på mottak av død fisk styrkes.
Ansvar ledelsen.
Ved massedød varsler adm dir eget forsikringsselskap

3. Gjenfangst etter rømming
Gjenfangst iverksettes på ordre fra driftsleder eller driftssjef.
Har man rnistanke eller registrerer rømming skal gjenfangst straks iverksettes. Gjenfangst har
som målsetting å redusere omfanget av rømmingen. Samtidig med at anlegget sikres starter
gjenfangst etter retningslinjer fra Fiskeridirektoratet. Garnstørrelse skal være tilpasset
fiskestørrelsen til enhver tid. Garna er på landbasene i Badderen og i Jøkelfjord. Nødvendig
utstyr som ekstra nøter, tau verk, kjetting og anker er også lagret her. Etter misstanke om
rømming skal dykkerselskap straks kontaktes slik at samtlige nøter blir kontrollert. Det skal
vurderes om rømmingen er av en slik karakter at ytterligere kapasitet til gjenfangst må
etableres. Dersom så er tilfelle har vi avtale med f1g. fiskere om å stille med bruk til side 3



Disposisjon og deltagelse i gjenfangsten
Øystein Jensen tlf 77 76 68 61 mobil 959 66925 MS ØYÅD.
Synnøve Mathiassen mobil 486 06 062 MS SVANEN
Per 0. Isaksen tlf 77 76 89 40 mobil 95181461 MS OTTARSON.
Skjervøy vg skole tlf 77777800 mobil Terje Bolstad mobil 48001611
All gjenfangst skal føresi Gjenfangstprotokoll, husk å gi skjemaet til fiskerne som deltar i
gjenfangst.

Varsling
Ved rømming eller misstanke om rømming skal driftsleder/driftssjef varsles. Han varsler
Fiskeridirektoratets Regionkontor og Fylkesmannens Miljøvernavdeling enten pr tlf eller
elektronisk.
Gjenfangstfiske gjøres etter instruks fra Fiskeridirektoratets regionkontor.
All rømming skal rapporteres på skjema; Melding om rømming del 1 og 2, del 1 skal sendes
regionkontoret straks rømming er oppdaget enten pr fax eller elektronisk. Del 2 skal sendes
senest en uke etter at merder med rømming er kontrollert og skadeomfanget er avklart. Ansvar
driftsleder/daglig leder.

Garnbruk til gjenfangst
Jøkelfjord Laks har 52 stk garn på lager tilpasset fiskestørrelsen i anlegget til en hver tid.
30mm 12 stk
40mm 2 stk
45mm 11 stk
50mm 2 stk
60mm 2 stk

-63mm 20 stk
65rnm 3 stk

Fiskerne det er gjort avtale med disponerer til sammen 300 garn. Ytterligere garnbruk kan
skaffes fra Refa frøystad group avdeling Finnsnes, Skjervøy trålverksted, Skjervøy eller Nofi
Tromsø.

6. Opplæring og revidering
Bedriften skal ha dokumenterte prosedyrer for arbeidsoperasjoner der det er fare for rørnming.
Alle ansatte skal ha fått opplæring i prosedyrene og kjenne til faren for rømming forbundet
med slikt arbeid.
Arbeidsoperasjoner forbundet med fare for rømming:

-Utsett av not
-Notskifte
-Fortregning av fisk
-Brønnbåtbesøk
-Sleping av fisk

Alle ansatte skal ha en gjennomgang av beredskapsplanen og kjenne til innholdet.
Beredskapsplanen skal revideres 1 gang pr år og alle ansatte skal gjøres kjent med vesentlige
endringer. Ansvar for opplæring og revidering, driftsleder matfisk Side 4



Vedlegg:
a.SICema "Meldin om r mmin del-lo -2
b.Sk'ema "Re istrerin av "enfan st"
c.SICema "Vann r ver"

d.Teleonliste varsiling
Jøkelfjord laks
Adm.dir Arne Evensen 97962008
Slakteriet adm 77769184
Slakteriet Robert 90777969
Driftsjef matfisk Trond Johnsen 41444468
Drifleder matfisk Alf S. Nilsen 40499271
Lokalitetsleder Karl H Solheim 40624944
Lokalitetsleder Kurt A Jonassen 95144342

Fiskeridirektoratet region Troms
E-Post: ostmottak@fiskeridir.no
Postadresse:Postboks 185 Sentrun, 5804 BERGEN
Sentralbord 77641600/03495 fax 77632394
Forespørsler Britt Pettersen 46818239
Frode Mikalsen 41687814
Ernst Bolle 90688044
Jarle Pedersen 46843172
Fiskerikontoret Skjervøy 77777260 fax 77760001
øystein Skallebø 97083035
Svein Solberg 99236091
Beredskapstelefon
Fiskeridir. Beredskapsportalen 03415

Brønnbåt
Knut Hansen 98452800

Gjenfangstfiske
MS Ottarson95181461
MS øyåd95966925
MS Svanen48606062
MS Skårungen v T Bolstad48001611

Forsikring
Vesta v/Hans Strand77643855

Veterinær
Aud Elisabeth Brøderud97146658

Dykkerinspeksjon
Manta ltd
Reidar Mathisen47289086
S teinar Bach91364509

fax 77643811

Mattilsynet
Mattilsynet ostmottak@mattils net.no Side 5



Tlf Mattilsynet
Postadresse mattilsynet

06040/99562174
Postboks 383
2381 BRUMUNDAL

Fax 23 21 68 01

Side 6
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LOVER OG FORSK
Lovdata.no
Fiskeridir.no
Mattilsynet.no

MÅL OG PLANLEGGING
Tiltakspian og måloppnåelse

ORGANISERING
Organisasjonskart
Ansvarsfordeling
Journalføring
KUNNSKAP OG FE UGHETER
Kompetanseoversikt
Kvittering på gjennomført opplæring

RISIKOKARTLEGGING
Risiko anal se roduks'on
Risiko sykdom
Risiko lokaliteter

PROSEDYRER OG INSTRUKSER
Montering drift og ettersyn forautomater
Opplining av not/fortregning av fisk
Notskifte, utsett av ny not splitting av fisk
Brønnbåtbesøk
Sortering av fisk
Mottak av smolt
Levering av fisk til slakteri (brønnbåt)
Sleping
Dødfiskhåndtering
Avlivning av fisk
Undervannskontroll av nøter

PLANER
Beredskapsplan
Plan for bekjempelse av lakselus



AVVIKSYSTEMET
Avviksbehandling
Avviksmelding
Handlingsplan

REVISJONER
Systemrevisjon
Skjema systemrevisjon



TILTAKSPLAN MÅLOPPNÅELSE

HMS:
Internkontrollen skal øke vår oppmerksomhet på faktorer som er knyttet til helse, miljø
og sikkerhet i bedriften

Systematisk gjennomgang av både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljø skal gi
oss nyttig informasjon som skal danne grunnlag for handlingsplaner og forbedringstiltak.
Arbeidet skal følges opp av systematiske gjennomganger hvert år for å kartlegge effekten
av igangsette forbedringstiltak og for fastlegging av reviderte handlingsplaner.
Oppfølging av internkontrollsystemet vil være en kontinuerlig prosess som forutsetter
medvirkning fra alle ansatte.

HMS arbeidet skal gjennomføres etter forutsetningene i forskrift om internkontroll.

IK-AKVA:
De ansatte skal involveres.

- Det skal utføres risikokartlegging.

Vi skal ha på plass et forbedrings/avviksystem.

NYTEK dokumentasjonen skal være på plass

Alle ansatte skal få opplæring i rutiner rundt notskift.

Sikre god vanngjennomstrømning ved å holde nøtene rene

Fisketetthet skal være tilpasset lokalitet med hensyn på vannkvalitet og driftsform og ikke
overstige 25 kg/m3 reelt volum i merd.

Undersøkelser av bunn i hennhold til NS 9410. (MOM undersøkelser)
Oversikt over foretatte og planlagte undersøkelser skal føres.
Legemidler skal håndteres med særlig aktsomhet for å unngå utslipp til miljøet.
Jøkelfjord Laks skal være tilknyttet godkjent fiskehelsetjeneste og det skal minimum
avlegges 6 besøk pr lokalitet pr år.

ØKONOMI:
Dødelighet skal være < 10% for hele perioden. Måles ved utslakting.

Superior kvalitet skal være større enn > 90%. Måles ved utslakting

Fårfaktor skal forbedres og være < 1.10. Måles ved generasjonsutslakting.



IK-AKVA JØKELFJORD LAKS

Prosedyre
Opplining av notlfartrengning av 1isk 10.02.2010

Formål
Bidra til riktig handtering av not slik at skader på not, utstyr og fisk unngås. At operasjonen utføres
aktsomt og riktig vil også begrense rømming.

Omfang
Gjelder all håndtering av fisk i nøter på samtlige lokaliteter hos Jøkelfjord laks.

Ansvar og myndighet
Alle røktere skal kjenne til gjeldende innstruks vdre håndtering a fisk i nøter. Driftsleder skal gi
opplæring til nyansatte. Ansvarshavende røkter skal vite om faren for rømming ved håndtering av
fisk og kjenne til gjeldende beredskapsplan.

Gjennomføring
Ved enkelte arbeidsoperasjoner er det nødvendig å fortrenge fisken i nota, for eksempel ved
pumping av fisk Inn i brønnbåt. Dersom enikke tømmer nota for fisk skal notIoddene ikke Irnes.
Alle opphatertau kanda heves 6-7 m og festes i toppringen, deretter lines nota jamt opp ved at
dyptrådene følges. Dersom nota skal tømmes for fisk kan samtlige todd og dødfiskhoven fjernes
Forå unngå stor belastning på nota skal første opphaler bare heves 6-7 rn tauets ende festes i
flyteringen når kasteblokk brukes. Dett e for å unngå skade på toppringen.
Det første loddet tas opp til slutt. Nota lines jamt opp og henges over toppringen, for å unngå
unødtg stress på fisken skal den ikke fortrenges unødig. Ved levering til brønnbåt kan avkastnot
eller kulelin benyttes. På nye nøter er godkjennte løftepunkt merket med grønn plast.
Avkastnot Før nota tas I bruk skal den vær kontrollert og eventuelle hull bøtt. Nota kan settes ut
ved bruk av kran. Etter at avkast er tatt brukes brønnbåtens vinsj til å ta inn blytelna i begge ender
og i midten.(tauet gjennom snørpe-ringene).
Avkastnota tørkes ved bruk av kran, slakk lin hales inn for hånd kombinert med bruk av kran. Det
er viktig at linet er stramt under pumping slik at den ikke suges inn,fortreng dog ikke mer fisk enn
nødvendig.
Kulelin For å tømme en not for fisk kan kulelin benyttes. Dersom det er mye fIsk som skal
pumpes inn skal avkastnot brukes først. Ved bruk av kulelin må alle lodd og dødfiskhoven fjernes.
Tauet til hovloddet skjøtes med en knute som Ikke går gjennom bunnringen ved bruk av kran og
vinsj i kombinasjon kan loddet heves over kulelinet. Kulelinet settes ut rundt ringen under
haneføttene, tres under begge røme og ut gjennom to rekkstøtter. Endene på tauet tas om bord
I brønnbåten og vinsjes forsiktig inn Ved å bruke arbeidsbåtens kran /vinsj og kasteblokk heves
hovloddet over kulelinet og ved deretter å senke loddet vil fisken automatisk fortrenges I nota.
Følg med at opphalertau Ikke hektes opp i kutellnet. Om nødvendig slås tauene løs fra ringen.
For å unngå dette problemet skal nota være hat opp mest mulig før kulelinet vinsjes inn. Slakt
notlin har en tendens til lettere å beare fast i kulelin Etter endt arbeldsoperasjon skal nota henges
opp etter plan eller fjernes fra ringen.

Merk:ved denne arbeidsoperasjonen er det fare for rømming, dersom det er misstanke om
rømmIng iverksettes beredskapsplan.

Referanser
Beredskapsplan
Brønnbåtbesøk



Jøkelfjord Laks

Prosedyre
Notskifte, utsett av  ny  not/splitting av fisk. 10.02.2010

Fo rmå I
Sikre god gjennomstrømning av vann og at fisketettheten holdes under 25 kg pr kubikk, stik at fisken
får optimale vekstforhold. At operasjonen utføres og utføres riktig vil begrense ramming.

Omfang
Gjelder all flyteringer med fisk på samtlige lokaliteter hos Jøkelfjord Laks.

Ansvar og Myndighet
Alle røktere har ansvar for å følge med fisketetthet og begroing av neter driftsleder skal varsles
ved for høy tetthet eller mye groe på nøter. Driftsleder har ansvar for å iverksette notskifte eller
splitting av fisk og har ansvar for at godkjennt not benyttes.

Gjennomføring
Nota skal normalt skiftes hver vår eller når visuell kontroll indikerer mye groe og dårlig vanngjennom-
strømmning. Splitting av fisk skal foretas før tettheten overstiger 25 kg pr kubil k.
Før ny not settes i sjøen skal det kontrolleres at den er uten skader. Notas -Id noteres og driftsleder
skal sjekke at det er gjennomførl strekktest som viser at nota oppfyller de styrkekrav som er satt
NS 9415 Dersom reparasjoner er foretatt skal verksted være godkjent av leverandøren. Not-

sertifikatet skal foreligge for ny not eller være forlenget for gammel not. Notskifte skal joumal-



med dato, merd nr og not-id, ansvar alle røktere.
Ny not settes ut og festes etter plan, dvs. nota festes ned i ytre ring hvor belastningen skal tas opp.
Etterstramming av disse tauene er viktig ettersom tau og notlin tøyes etter belastning. Hoppenett
festes med tau til rekkstøtte uten større belastning dog så høyt at fisk Ikke hopper over. På den nye
nota skal det monteres notIodd i alle innfestingstau. Opphalertau skal knytes rundt rekkstøtte nede
på ringen. Det skal sjekkes at tauet har tilstrekkelig slakk. Hovlodd skal monteres og det skal sjekkes
at denne ikke hektes opp i notlodd. Dersom loddet til dødfiskhoven settes ut før hovloddene
monteres unngår en dette. Beregn godt rnonn ved kutting av tauet, da nota vil sige etter bruk.
På alle neter med fisk skal det monteres dødfiskhov og fuglenett.
Sammensying av not 1 Denne metoden brukes ved skifte av not hvor samme flytekrage beholdes
NotIodd fjernes etter prosedyre for opplining av not og innfestingstau nede på ringen løsnes.
Dødfiskhoven fjernes, notIoddene tas først opp der nøtene sys sammen.Ny not legges dobbelt mellon
gammel not og ringen ca 50 % sys sammen og forsterkes ca med en favnes mellomrom.
Fjern de siste notIoddene knyt opp topp og bunntelne, fest opphaler midt på sammensyingen.
Forsterk innfesteingen på begge sider der sammensyingen ender og gjør enden godt fast i toppringer
Senk sammensyingen og la fisken svømme over.Start med å ta inn gammel not ved at
sammensyingen kuttes og ny not henges opp.Jobb deg fremover med båt og kran, når du rekker
til motsatt side med kranen legges opphenget not i båten og du staret å ta inn denne siden.
Det er viktig å følge med på at fisk ikke går inn i slakt notlin, følg med og ta inn slakk!
Etter at begge sider på gammel not er tatt opp tas notlinet i midten inn ved at linet mantles av ved bru
av kork og løftes svært forsiktig inn med kran i flere operasjoner.
Til sist heves hoppenettet og all sying kuttes. Den nye nota monteres etter plan.

Sammensying av not 2 I Denne metoden brukes fc r å splitte fisk ved stor tetthet evnt. For å flytte
all fisk fra en flytekrage til en annen med ny not (notskifte). For eksempel oversvømming av fisk fra
not/ring til 80 not/ring. NotIodd og hov fjernes på gammel not, på sidene kan en vurdere å beholde I



ny ring legges oppå gammel ring, og festes forsvarlig. Før den nye nota settes ut festes et løftetau
midt på nota. 4 m fra festepunktet monteres blåser på hver side litt nede på dyptråden for å holde
godt oppe fra havflata. Ca 2 m fra blåsene monteres løftetau på øverste telne Nota settes ut og
strammes opp diametralt tvers over ringen. Løftetauene i hver ende strammes godt til hver side.
Løftetauet i krane strammes også opp slik at nota kommer godt opp fra havflata. Slak lin fra den
nye nota tres under begge ringer og fordeles jamt på begge sider av ringen med gammel not.
Dette linet sys fast til den gamle nota og syingen forsterkes hver favne med tykkere tråd.
Midt på sammensylngen monteres det et lodd og en opphaler. I endene av syingen
monteres det tau for å holde nota oppe og kunne senke den slik at fisk lettere går over.
Den sammensydde delen senkes og fisken kan nå svømme over i den nye nota. Etter at ønsket
mengde har svømmt over heves den sammensydde delen. Dersom all fisk skal svømme over må
fisken i den gamle nota fortrenges helt ved at denne tas inn med kran.Det er en fordel å ha to båter
tilgjengelig ved notskifte. Dersom en bruker bare en båt må festetauet som skal holde nota oppe
på midten strammes godt til toppringen slik at båten frigis til inntak av gammel not.Dersom nota
skal tømmes helt knyites topp og burintelne sammen
1 bakkant av den gamle nota dette vil lette arbeidet med å tørke ut fisken ved inntak av nota.
Når all fisk er svømmt over tas sammensyingen opp og kuttes. Gammel not tas inn og ny not
trekkes over til den nye ringen og festes etter plan. Deretter fortøyes ny ring etter plan.
Bruk av skjørt Denne metoden brukes for å splitte I fisk ved stor tetthet. Ringene fortøyes sammen
nærmest mulig hverandre. Den nye nota kan straks monteres etter plan i den delen som ikke sys
fast i skjørtet. Skjørtet sys sammen I ny og gammel not. Det festes et lite lodd på midten og
og sammensyingen senkes slik at fisk kan svømme over. Fisken må få god tid til å svømme over
Det er vanskelig å dele over fisk jamt uten å tørke den gamle nota nod ved at lodd heves og notlin
tas opp. Etter at tistrekkelig mengde fisk har svømmt over tas sammensyingen opp og skjørtet
kuttes fra og begge nøter og flytekrager monteres etter plan.

Merk:ved denne arbeidsoperasjonen er det fare for rømming, dersom det er misstanke om
rømming skal beredeskapsplan iverksettes.

Referanser
Beredskapsplan
Opplining av not



1K-AKVA Jøkelfjord Laks 10.02.10.

Prosedyre: Brønnbåtbesøk.

Formål: Hindre skader på anlegg og nøter ved båtanløp.

Omfang: Gjelder alle lokaliteter ved Jøkelfjord Laks AS

Ansvar og  myndighet: Alle røktere har ansvar for at prosedyren følges ved
brønnbåtbesøk. Driftsleder eller lokalitetsleder skal forvisse seg om at båten er godkjent for
føring av laksefisk, at vask og desinfiseringsprosedyrer er fulgt, at båten har tilstrekkelig
kapasitet til å utføre arbeidsoperasjonen og at nødvendig bemanning og utstyr er på plass.
Dersom fisk skal flyttes til slakteri er driftsleder/lokalitetsleder ansvarlig for varsling av
slakteri.

Gjennomforing: Hull i not som følge av brønnbåtbesøk er en av de hyppigste årsaker til
rømming. Det er derfor særdeles viktig at det vises forsiktighet ved bruk av brønnbåt. Bruk av
brønnbåt kan være aktuelt ved mottak av smolt, føring av slaktefisk, sortering og flytting av
fisk. Før brønnbåt bestilles må driftsleder forvisse seg om at båten har nødvendig godkjenning
og kapasitet. Før båten tas inn skal værforholdene vurderes, det skal normalt ikke arbeides
med brønnbåt dersom det er høy sjø ved flytekragene. Brønnbåter større enn 1000 kbm. skal
ikke brukes. Fortøyning flytekrager og nøter skal være etter plan før båten tas inn. Dersom
båten ikke har vært på lokaliteten før skal vi ha mann om bord ved innlosing. Er båten kjent
på lokaliteten holder det at vi har telefonisk kontakt. Båten fortøyes til flytekragen ved godt
vær og lite straum på lokaliteten. Under dårlige forhold skal båten fortøyes i
rammeforetøyningen. Det skal også vurderes om værforholdene er for dårlig for å ta inn
brønnbåt. All bruk av brønnbåt skal journalføres. Alle arbeidsoperasjoner hvor brønnbåt skal
brukes skal være nøye planlagt. Utstyr som avkastnot og kulelin må være klargjort på forhånd.
Alle røktere skal være i stand til å vurdere å utføre bruk av kulelin og avkastnot. Når bruk av
brønnbåt er avtalt skal røktere informeres og fisken skal være sultet min. 48 timer før arbeidet
iverksettes. Ved sortering skal sjøtemperatur vurderes, sortering skal normalt foregå ved
temperatur mellom 6,0-14,0 og helst på stigende temperatur.

Merk:Ved denne arbeidsoperasjonen er det fare for rømming, dersom det er misstanke
om rømming iverksettes beredskapsplan.

Referanse
Beredskapsplan
Opplining av not



In-AENA Jøkelfjord Laks 10.02.2010

Prosedyre: Sortering av fisk.

Formål: Redusere biomasse ved ta ut den største og markedstilpassede fisken med
minimalt stressnivå.

Omfang: Gjelder all sortering av fisk ved Jøkelfjord LaksAS

Ansvar og myndighet: Lokalitetsansvarlig. Alle ansatte som er med under sortering

Prinsipper:

1. Passiv sortering med sorteringsmaskin på båt. "Passiv" betyr at fisken blir sortert.

Gjennomføring:
Fisk sorteres kun unntaksvis ved Jøkelfjord Laks AS.

Svelting  i  forkant 48 timer.

Passiv sortering:
Dersom passiv sortering må benyttes brukes orkastnot og / eller kulelin på samme
måte som ved levering av rnatfisk.
Fisken blir pumpet over i sorteringsmaskin på brønnbåten. Småfisk går tilbake til
nabomerd foran eller bak. Stor fisk går til brønn om bord eller i nabomerd.
Sjekk at slanger / slangertrase er heile og forsvarlig festa, sorteringsmaskin glatt og fri
for skarpe kanter og kontroller at det er nok vatn i slangane / røra for å unngå skader,
dødelighet og rømming av fisk.
All fisk som går gjennom maskinen blir talt skal resultat loggføres
Mottak av brønnbåt i henhold til egen prosedyre for "Brønnbåtbesøk".

Referanse
Brønnbåtbesøk
Opplining av not fortregning av fisk.



IK-AKVA Jøkelfjord Laks 10.02.2010

Prosedyre:  Mottak av smolt.

Formål:  Få smolt av god kvalitet minimalisere stress / unngå sykdom, skade og
dødelighet på smolt samt unngå rømming.

Omfang:  Gjelder alt mottak av smolt på Jøkelfjord Laks AS

Ansvar og myndighet:  Driftsleder og lokalitesansvarlig. Alle ansatte som er med ved
motak av smolt

Gjennomføring:

Være klar med not som passer størrelsen på smolten, sjekk med smoltieverandør i god
tid før utsett (Utsett av not i henhold av egen prosedyre).

— Fisken skal være smoltisfisert og sjøvannskiar.
Fisken skal være vaksinert med de komponentene Jøkelfjord Laks AS krev i avtale
med veterinær, myndigheter og kunder.
Fisken skal ha veterinærsertifikat
Sporingssertifikat skal følge smolten.
Fisken skal sveltast minimum 2 dager

— Smolteverandør og transportør skal ha gode prosedyrer for skånsom behandling av
fisken under lasting / lossing.
Bruk brønnbåt som er vasket og desinfisert til transport av smolt.

— Om mulig unngå transport i dårlig vær, ugunstige temperaturer og høg fisketetthet i
brønn
Ankomst av brønnbåt til matfiskanlegget i henhold til prosedyren Mottak av
brønnbåter, forbåter og serviee / arbeidsbåter.

— Lossing bør skje i dagslys
Sjekke brønnbåtens frakt- og desinfiseringslogg

— Sjekke at losseslanger / rør er lange nok, i god stand, har ingen skarpe kanter osv.
— Sjekke at fisken oppfører seg normalt og kontrollerer generelle kvalitetsparameter

(dødelighet, sykdomstegn ,skader, deformiteter, , korpulens osv.) før, ved og etter
overføring av fisken fra brønn til not.
Eventuelt plukk opp svimarar og følg fisken nøye dagene etter utsett.

Referanser
Brønnbåtbesøk
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Prosedyre
Notskifte, utsett av ny not/splitting av fisk. 10.02.2010

Formål
Sikre god gjennomstrømning av vann og at fisketettheten holdes under 25 kg pr kubikk, slik at fisken
får optimale vekstforhold. At operasjonen utføres og utføres riktig vil begrense rømming.

Omfang
Gjelder all flyterirtger med fisk på samtllge lokaliteter hos Jøkelfjord Laks.

Ansvar og Myndighet
Alle røktere har ansvar for å følge med fisketetthet og begroing av nøter driftsleder skal varsles
ved for høy tetthet eller mye groe på nøter. Driftsleder har ansvar for å iverksette notskifte eller
splitting av fisk og har ansvar for at godkjennt not benyttes.

Gjennomføring
Nota skal normalt skiftes hver vår eller når visuell kontroll indikerer mye groe og dårlig vanngjennom-
strømmning. Splitting av fisk skal foretas før tettheten overstiger 25 kg pr kubil k.
Før ny not settes i sjøen skal det kontrolleres at den er uten skader. Notas -Id noteres og driftsleder
skal sjekke at det er gjennomført strekktest som viser at nota oppfyller de styrkekrav som er satt
I NS 9415 Dersom reparasjoner er foretatt skal verksted være godkjent av leverandøren. Not-
sertifikatet skal foreligge for ny not eller være forlenget for gammel not. Notskifte skal journal-



med dato, merd nr og not-id, ansvar alle røktere.
Ny not settes ut og festes etter plan, dvs. nota festes ned I ytre ring hvor belastningen skal tas opp.
EtterstrammIng av disse tauene er viktig ettersom tau og notlin tøyes etter belastning. Hoppenett
festes med tau til rekkstøtte uten større belastning dog så høyt at fisk ikke hopper over. På den nye
nota skal det monteres notIodd i alle innfestingstau. Opphaiertau skal knytes rundt rekkstøtte nede
på ringen. Det skal sjekkes at tauet har tilstrekkelig slakk. Hovlodd skal monteres og det skal sjekke
at denne ikke hektes opp i notIodd. Dersom loddet til dødfiskhoven settes ut før hovloddene
monteres unngår en dette. Beregn godt monn ved kutting av tauet, da nota vil sige etter bruk.
På alle nøter med fisk skal det monteres dødfiskhov og fuglenett.
Sammensying av not 1 Denne metoden brukes ved skifte av not hvor samme flytekrage beholdes
NotIodd fjernes etter prosedyre for opplining av not og innfestingstau nede på ringen løsnes.
Dødfiskhoven fjernes, notIoddene tas først opp der nøtene sys sammen.Ny not legges dobbelt mellon
gammel not og ringen ca 50 % sys sammen og forsterkes ca med en favnes mellomrom.
Fjern de siste notIoddene knyt opp topp og bunntelne, fest opphaler midt på sammensyingen.
Forsterk innfesteingen på begge sider der sammensyingen ender og gjør enden godt fast I toppringer
Senk sammensyingen og la fisken svømme over.Start med å ta inn gammel not ved at
sammensyingen kuttes og ny not henges opp. Jobb deg fremover med båt og kran, når du rekker
til motsatt side med kranen legges opphenget not I båten og du staret å ta inn denne siden.
Det er viktig å følge med på at fisk ikke går inn i slakt notlin, følg med og ta inn slakk!
Etter at begge sider på gammel not er tatt opp tas notlinet i midten inn ved at linet mantles av ved bru
av kork og løftes svært forsiktig inn med kran i flere operasjoner.
Til sist heves hoppenettet og all sying kuttes. Den nye nota monteres etter plan.

Sammensying av not 2 1Denne metoden brukes fc r å splitte fisk ved stor tetthet evnt. For å flytte
all fisk fra en flytekrage til en annen med ny not (notskifte). For eksempel oversvømming av fisk fra 6
not/ring til 80 not/ring. NotIodd og hov fjernes på gammel not, på sidene kan en vurdere å beholde



notIodd dersom lokaliteten er eksponert for straum. Ringene dras sammen maksknalt ved at
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Prosedyre

Sleping av merde med fisk og merdeskifte ved slakteriet

Formål

Unngå skade på fisk og materiell, samt unngå at fisk rømmer.

Omfang

Prosedyren skal brukes ved all sleping av merder med eller uten fisk.

Ansvar og myndighet

Alle røktere og personell som deltar i merdeskifte ved slakteriet.

Gjennomføring

Ved planlegging av slep skal fisken minimum sultes 48 timer før slepet starter. Det skal også

sjekkes at vær og straumforhold tillater sleping. Senk fortøynings systemet ned ved å

montere et tau på ca 8 meter mellom pontong å kjettingen. Sjekk notdybda og hvor dypt

fortøynings systemet ligger. Hev nota om nødvendig ved å løfte på lodd tauene. "magebeltet

på noten festes til ringen. Slakklinet festes over topp ringen. Dødfisk hoven tas opp. Dersom

fisken skal til slakteriet tas hoven av og tauet til loddet tres igjennom nota og festes til

flytekragen med et 8 tall, eden låses. Merden bukseres ut av fortøyningssystemet med båt.

Under bukseringen skal det være en mann på merden som følger med på at ikke not lodd

hekter seg fast. Det festes slep til merden i hanefot koblet til indre og ytre rør i 8- tall, enden

låses. Jfr "Brukerhåndbok HRS- Flytekrage" side 8. Der skal også gå hanefot ned til fremste

lodd får og sikre at noten skal ha god fasong og at ikke fisken fortrenges unødig under slepet.

Dersom to merder skal slepes sammen, skal den første merden ha tau tvers over merden i

slepe retning for å hindre deformering. Merdene skal kobles sammen med to parallelle tau.

Festet til innerring og ytterring. Det skal ikke slepes mer enn to merder fisk sammen. Slepet

startes forsiktig og turtallet øker til normal slepe hastighet. Maks turtall er 1600 omd. Pr

motor. Det skal undervels kontrolleres av fisken følger godt. I den mørke årstiden skal

merden utsyres med blinkende lys. Slepebåten skal føre signal om at slep pågår. Det skal ikke

startes slep med en mye grodd not. Slepebåt skal ha telefonisk kontakt med folk på land slik

at assistanse kan tilkalles. Ansvarlig skipper skal være kjent i farvannet, kunne bruke



nødvendig navigasjons utstyr og ha forvist seg om at sikkert seilings leide brukes spesielt

med hensyn til dybde og garnbruk i leia. Det skal brukes ekkolodd under slepet og det skal

være god margin fra noten til bunnen. Ved inntak av not til slakteriet eller ved mere bytte

ved slakteriet skal not med fisk ikke henge dypere enn 7,5 meter. Ved denne opprasjon skal

det være en mann på meden som følger med på at ikke lodd tau og lin henger seg fast.

Driftsleder ved slakteriet er ansvarlig for at det minimum en gang pr år foretas kontroll og

eventuelt opprensking med dykkere eller ROW. I perioder med mye uvær skal en dersom en

har mistanke om utvasking i steinfyllingen foreta ytterligere kontroll Dersom fremmed-

legemer oppdages skal disse straks fjernes før merde skifte eller innsleping av fisk. Journal

for dykking og ROW kontroll skai arkiveres på slakteriet av driftsleder slakteri. Prosedyren for

sleping av fisk og merde skifte ved slakteriet oppbevares i samme perm, og alle som deltar

skal kjenne til prosedyren og faren for rømming samt kjenne til bedriftens beredskapsplan

ved rømming. Ansvar: Driftsleder slakteri. Ansvarlig for IK-akva ved Jøkelfjord Laks er

revisjon og at endringer av prosedyren gjennomgås med driftsleder slakteri.

Referanser

Beredskapsplan

Brukerhåndbok HRS Flytekrage

Journal dykking/ ROW kontroll
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Prosedyre:  Levering av fisk til slakteri m/brønnbåt

Formål:  Unngå skader og dødelighet, minimalisere stress for å sikre en best mulig
produktkvalitet. Unngå rømming.

Omfang:  Gjelder all matfisklevering ved Jøkelfjord Laks AS

Ansvar og myndighet:  Driftsleder og lokalitesansvarlig. Alle ansatte som er med ved
levering av fisk.

Prinsipper:  Orkastenot
Kulelin
Brønnbåt

Gjennomføring:

Før levering skal fisken sveltast at tarmen er fri for for og mest mulig fri for enzymer
og bakterier. Sveltetid avhenger av temperatur men skal være minimum 70
døgngrader.
Ta opp dødfiskhov.
Orkastenot:

— Bruk orkastenot når det er meir enn brønnbåten har kapasitet til å ta og når det gjeld
deluttak av fisk.
Sett ut orkastnot med kran fra arbeidsbåt.
Sjekk at strømmen ikke går hard med / mot så det kan oppstå situasjoner som gir
skade på fisk.

— Sett ut nota og dra forsiktig framover ca 213 av merden og dra boten framover
samtidig som ein snurper forsiktig med brønnbåtens vinsjer.
Når noten er snurpet opp, henges botn / side opp på rekkverk.
Start å tørke not / trenge fisken med egen kran og brønnbåtens kran.
Kulelin
Bruk kulelin når brønnbåten har kapasitet til å ta all fisken, og nota skal tømmes for
fisk.

— Tørk opp not rundt hele merden, la det være djupast der brønnbåten ligg og laster.
— Kulelinet setes ut bak nota klar av loddtau.

Dra kulelinet forsktig framover ved bruk av brønnbåtens vinsjer. Hev loddet til
dødfiskhoven over kulelinet ved bruk av arbeidsbåtens han og kasteblokk
Tørk opp slakk not, så ein unngår poser / lommer som fisken kan skade seg 1.

Brønnbåt:
Før brønnbåt bestilles varsles slakteri. Ansvarlig for mottak varsles når båten går.
Sjekk på forehand kor brønnbåten kjem fra om den har gått med sjuk fisk eller i
områder med sjuk fisk.

— Ankomst av brønnbåt til matfiskanlegget i henhold til prosedyren "Brønnbåtbesøk"
Brønnbåter større enn 1000 kbm skal ikke brukes.

— Pass på att loddtau er oppstrakt og at nota står rett på den sida som brønnbåten skal
laste.



Sjekk frakt- og desinfiseringslogg til brønbåten.
Lasting skjer med pumping / hevert. Sjekk at utstyret er egna og i god stand.
Ved pumping / hevert blir fisken talt ombord i brønnbåten.
Rapport fra brønnbåt og slakteri blir arkivert og journalført.

Arbeidssikkerhet:
Ansatte som er med på levering av matfisk skal bruke verneutstyr i henhold til egen prosedyre
Bruk av kran.



Dødfiskhåndtering Jøkelfjord Laks AS

Formål:  Hindre sykdom- og smittespredning og oppfølging av fiskebestanden. Sikrer
godt miljø. Forebygge predatorangrep / notskade / rømming.

Omfang:  Gjelder alt dødfiskhandtering ved Jøkelfjord Laks  AS

Ansvar og myndighet:  Alle ansatte som handtere dødfisk

Gjennomføring:
Dødfisk skal plukkes hver dag såfremt været tillater det, også svimere skal plukkes og
avvlives. Fisken legges i tett conteiner, Hansker som brukes ved håndtering av dødfisk
skal  ikke  brukes i håndtering av fiskefor.All plukking av dødfisk skal journalføres på
merdnivå. Ved dødelighet i en merd over 0,15 % pr uke skal årsaken kartlegges.
Forholdet registreres i journal driftsleder varsles og egen veterinær kontaktes. I samråd
med egen veterinær varsles også mattilsynet og deler av beredskapsplanen iverksettes.
I samråd med egen veterinær innskjerpes driftsrutinene. Dersom det er misstanke om
smittsomme sykdommer skal enkeltmerder søkes isolert. Eget personell og båt skal
brukes på smittet lokalitet slik at smitte ikke spres. Utstyr og båter vaskes og
desinfiseres etter bruk på smittede lokaliteter. Plukking av dødfisk intensiveres og
mottakskapasiteten styrkes på land. Kontakt Akvaren for beredskap og egnet utstyr.
Alle enkeltmerder på smittet lokalitet utstyres med egne dødfiskhover.
Ved mottak av smolt skal alle merder være utstyrt med dødfiskhover til opptak av
dødfisk og svimere. Siden dødeligheten kan være stor ved mottak av smolt skal egen
veterinær holdes løpende orientert om hvordan dødeligheten utvikler seg.
All dødfisk skal straks etter opptak ensileres og pumpes i egen tank. Dødfisken
kvernes til en bløt masse og det pumpes maursyre inn i kverna. Det er tilstrekkelig
med 2-3 % maursyre for å oppnå PH 4.(100kg fisk — 3 liter syre) Bruk hansker og
vernebriller ved kverning. Ingen røkter skal være i kontakt med rein maursyre da syra
tilsettes i et lukket system. Tankene resirkuleres min, hver mnd. Og  PH kontrolleres.
Levering av ensilasje skjer via Akva Ren eller andre godkjente mottakere. Dødfisk
som har vært medisinert ensileres i egen tank.

Arbeidssikkerhet:
> Ansatte som handtere dødfisk eller ensilasje skal bruke vemeutstyr i henhold til

prosedyrene Håndtering av kjemiske stoffer, , Verneutstyr, , Avfallsbehandling og
datablad
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Versjon nr: 1 Revisjonsdato: 15.05.06 Antall sider: I

Prosedyre
Avliving av fisk

Formål
På en effektiv måte avlive fisk uten å paføre fisken unødige lidelser.

Omfang
All fisk som tas opp på Jøkelfjord Laks sine matfiskanlegg skal avlives etter denne metode.

Ansvar og Myndighet
Alle ansatte som tar opp svimere eller fisk til prøvetaking.

Gjennomføring
Fisk som tas opp skal umiddelbart slås i hodet med en stump gjenstand slik at fiskens hjerne
skades så mye at den ikke kan føle smerte.

Referanser



PLAN FOR FØREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV LAKSELUS OG RESISTENTE
LAKSELUSPOPULASJONAR.

Jøkelfjord Laks AS skal i samråd med fiskehelsetjenesta og omkringliggjande anlegg verta samde
om avlusingsmiddel som skal nyttast til ei kvar tid, med sikte på å unngå resistentutvikling.

Jøkelfjordlaks AS er med i nettverkselskapet Salmon Group AS der vi saman har utvikla ein eigen
resept for å ivareta fisken si heise og velferd. Det siste er at me no i periodar nyttar eit fôr som
gjev eit betre ytre forsvar enn tidlegare, noko som gjev dokumentert mindre lusepåslag.
I tillegg vil me til ei kvar tid vurdera dei ulike ffirleverandørane sin eigne funksjonelle produkt
som også har synt seg å ha same effekt.

Vi vil løpande vurdera om vi skal ta i bruk leppefisk på våre lokalitetar.

Me vil til ei kvar tid vurdera effekten av dei ulike medikamenta/virkestoff med teijing før og etter
avlusing, og evaluera badebehandlinga.

Effekt av leppefisk er størst i sommerhalvåret.
Tilgang og avgang (dødelighet) må verta registret. Leppefisken må ha skjul og godt stell for å
kunna gjera ein god jobb.

Det skal teljast lus  kvar veke  ved temperatur 10° C eller høgare, og kvar 14. dag ved temp. frå 4 °
— 10°C.
Det skal teljast i halvparten av merdane i anlegg med meir enn tre merdar. I le et av to tel ar
skal disse anl a ha t lt alle merdane. Anlegg med tre eller færre merdar skal telja i alle
merdane kvar gang.
Det skal tas ut 10 tilfeldi e fisk r merd ved telling.
Under 4 grader skal det ikke telles lus.

Tiltaksgrense:
1.jan.— 31.aug.: 0,5 voksne holus (med el uten eggstreng) eller 3 lus totalt (bevegelige inkl voksne
holus).
1, sept. — 31.des.: 1,0 voksne holus eller 5 lus totalt.
Temperatur og salinitet skal registreres ved lusetelling og noteres til senere bruk.
Jøkelfjord Laks AS til ei kvar tid samarbeida med fiskehelsetenesta og eventuelle naboanlegg om best
mogleg metode for å gjennomføra og overhalda fristar ved felles avlusing.

Jøkelfjord Laks AS vil brakklegga min.2 mnd på kvar lokalitet, i samsvar med plan for den aktuelle sona .
Planen vil løpande verta samordna med fiskehelsetenesta og andre nærliggande soner og anlegg.

Jøkelfjord Laks AS vil ha særlig fokus retta mot lavast mulig lusenivå under utvandringsperioden
for smolten.

Jøkelfjord oktober 2009.

Jøkeltjord Laks AS

sign.



Kartlegging av potensielle farer, bekjemping og forebygging av
disse hos Jøkelfjord Laks A/S.

Forebyggende tiltak for å unngå sykdom/smitte.

Jøkelfjord Laks produserer slaktefisk som i all hovedsak leveres for eksport. Smolt kjøpes i
hovedsak fra Jøkelsmolt og Jøkelfjord Edelfisk som er en del av konsernet. Dette betyr at vi i
konsernet har fokus på å produsere en frisk og god smolt som gir gode resultater i sjø.
Vår virksomhet opererer i et avgrenset geografisk område som fører til kort avstand mellom
smoltproduksjon og sjøanlegg. Sjøanleggene er lokalisert i Kvænangen innenfor et begrenset
område.

Generelt: Anleggene skal til enhver tid være ryddig og rent. Klargjøring av anlegg før
smoltmottak foretas etter egne prosedyrer som innebærer brakklegging og vask/desinfisering
av anlegget før utsett. Dette sikrer at evt. smitte i anlegget før smoltmottak
reduseres/elimineres.

Alle lokaliteter skal brakklegges minimum 2 måneder etter generasjonsskifte.

Smoltmottak: Smolt mottas fra brønnbåt. All smolt vi mottar er vaksinert. Med
smoitleveransene følger også dokumentasjon på smolten med oversikt over hvilke vaksiner
som er benyttet.

Brønnbåt: Jøkelfjord Laks krever desinfisert brønnbåt for smolttransport. Som hovedregel
benyttes avtale gjennom Knut Hansen hvor brønnbåt chartres for å gå med smolt i periodene
for smoltutsett. Sertifikat skal foreligge fra brønnbåt om desinfisering.

DagIig drift:Ved mottak av ny smolt skal aIIe merder være utstyrt med dødfiskhov til opptak
av dødfisk og svimere, dette for å hindre at smitte dras fra merd til merd. Under håndtering av
dødfisk skal egne hansker brukes slik at smitte ikke dras med til fiskeforet. Dødfisk samles I
egen tett container. Fortrinnsvis skal en unngå å røkte flere lokaliteter med samme båt.
Dersom dette likevel må gjøres spyl reint dekket og utstyr. Desinfiser om mulig hansker og
støvler. Dersom en har høy dødelighet på enkeltiokaliteter uten å ha registrert smitte skal
denne lokaliteten røktes med egen båt, og personellet skal bruke egen bekledning for denne
lokaliteten. Etter røkting skal båtdekket og event. utstyr vaskes og desinfiseres.

Sykdommer som vi er utsatt for:

IPN

Smittevei: kan komme hvor som helst fra, er sannsynligvis konstant tilstede i vassdrag hvor
smolt produseres. Mest sansynlig en sykdom som er smittet før den kommer i sjø. Derfor er
bekjempelse av denne sykdommen relatert til settefiskanlegg.

I vårt settefiskanlegg vil vi bekjempe IPN  på følgende måte:
Hindre utbrudd ved å sørge for at fisken i anlegget har optimale forhold og får optimalt fôr
under produksjonen, Sørge for at fisken har vann med god vannkvalitet.



Overvåking av vannkvalitet
Gi fisken så stabile forhold som mulig

- sørge for at stresspåvirkninger blir få og skånsomme

ILA

Per i dag er det ikke aktuelt med vaksine for ILA. De tilltak som Mattilsynet setter i verk med
smittesoner vil fungere. Smitteveien til ILA kan være flere — både horisontal og vertikal
smitte kan være relaistisk. Ved smitte gjennom rogn må rogn testes. Vi vet p.t. for lite rundt
disse forhold. Vi baserer smitteveiene å være gjennom vannmasser/båtanløp (for, smolt).
Det vil således være viktig at båter er rene ved ankornst.

HSMB
Dette er en forholdsvis ny sykdom i vår region. Tilltakene for å unngå denne sykdommen er
tle samme som gjelder for ILA.

Tiltak som er beskrevet i dokumentet "Tiltaksplan og måloppnåelse" skal gjennomføres for å
forebygge sykdomsutbrudd.

Det blir stilt krav fra til brønnbåtleverandør, rognleverandør som sikrer at stamfisk er uten
smittestoff av typen BKD, ILA og PD. Slik dokumentasjon skal medfølge rognieveransen og
kontrolleres av ansvarlig personell ved Jøkelfjord LaksAS. Smolttransportør skal forevise
desinfiseringspapirer.

Veterinær blir kontaktet ved all transport av fisk, ved mistanke orn sjukdom, ved forøket
dødelighet og ved produksjonsproblemer som uforklarlig nedsatt appetitt. Veterinær tar ut
prøver av fisk ved mistanke om sjukdom. Utgreiing av sykdom skal være i tråd med krava til
risikobasert helsekontroll som akvakulturforskriften med vedlegg krev.

Vi vil for alle fiskegrupper følge disse fra rogn til slakt. Dette for i ettertid å kunne sjekke om
vi bør legge om rutiner dersom vi får sykdom på fisk. Dette gjelder både egne driftsrutiner
samt rutiner for inntransport, generelle båtanløp osv.



Journalføring og rapportering

Det skal foreligge en driftsjournal som skal oppvebares på akvakulturanlegget i minst
4 år (driftsforskriften § 36).

Journalføring på lokalitetsnivå(driftsforeskriften § 37)

Krav til o I snin er Re istrert Ansvar
a) Nummer på produksjonsenhet knyttet til konsesjonsnummer og Mercatus Driftssjef
innehaver av konses.on
b) Tids unkt for brakkle in Mercatus Driftssjef
c) Rømmingstilfeller: rømmingsårsak, rømmingstidspunkt, art, antall Loggbok Driftsleder
rømte fisk, deres gj.snitt vekt, helsestatus og at rømming er meldt
Fiskeridirektoratets re ionkontor oa tids unkt for dette
d) Fangster tatt under gjenfangstaksjoner: antall fisk, størrelse- Loggbok Driftsleder
fordelin , samlet vekt o artsfordelin .
e) Kjemikalieforbruk: kjemikalietype, produktnavn, mengde og Lokalitets ansvarlig
forbruksperiode Loggbok

f) Legemiddelforbruk: legemiddeltype, produktnavn, mengde og Driftssjef
forbruksperiode og tilbakeholdelsestid.

Mercatus
g) Levering av dødfisk: kvantum levert, leveringstidspunkt og Loggbok Driftssjef
mottaker.

Journalføring på produksjonsenhetsnivå(driftsforeskriften § 38)

Krav til o I snin er Re istrert Ansvar
Utsett av fisk: dato, art, antall fisk, årsklasse o o rinnelse Mercatus Driftsleder
Utslaktinaskvantum:dato,art, antall fisk,slaktevekt o slaktetilstand Mercatus driftsleder
Uttak av levende fisk: dato,art, antall og kvantum. Ved flytting av Mercatus driftsleder

fisk skal det journalføres til hvilket akvakulturanlegg fisken er flyttet
til

reelt volum Mercatus Driftsleder
Fiskens helse-og velferdsstatus: antall helsekontroller, antall Egen penn

obduserte fisk, prøveuttak, undersøkelser, diagnoser, skader Driftsleder
behandlinger, samt kjente eller sannsynlige årsaker til skader og

roduks'onss kdommer.
Relevante arametere for vannkvalitet oa vannkvalitetstiltak Lo bok Lok.ansvarli

g)Resultater etter foretatte miljøundersøkelser:kart(1:5000), det Driftssjef
tografiske bunnkartet, anleggskartet der prøvetakningsstedene er Egne rapporter
avmerket o sk.ema for o summerin av undersøkelsen o
h) angrep av predatorer, alger eller maneter og eventuelle Loggbok Lokalitets ansvarlig

*ennomførete tiltak.



Daglige journalføring på produksjonsenhetsnivå(driftsforeskriften § 38)

Krav til o 1 snin er Re istrert Ansvar
beholdnina av fisk: art, antall fisk o årsklasse Mercatus driftsleder
Biomasse o runnlaaet for bere nina av biomasse Mercatus driftsleder
Ta : art, antall fisk, kvantum o årsak, o E en liste Lok.ansvarli
fôrforbruk i kilo og fôrty e E en liste Lok.ansvarlig

Rapportering
Det sendes månedlige rapporter i Fiskeridirektoratet/Mattilsynet via Altin i hennhold til
driftsforeskriften § 40 ansvarlig for dette er: Arne Evensen
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Reidun Ytter ård In ebri tsen

Fra:  Jarle Magnar Pedersen
Sendt:  16. august 2011 09:21
Til:  8055 DokumentsentedArkiv
Emne:  VS: Prøvingsrapport fra TosLab AS
Vedlegg:  2011-02154V1.PDF

Reg på 11/1532

Jarle

	 Opprinnelig melding 

Fra: Arne Evensen mailto:arne 'okelf'ordlaks.no
Sendt: 15. august 2011 15:22
Til: Jarle Magnar Pedersen
Kopi: 'Yngve Paulsen'
Emne: VS: Prøvingsrapport fra TosLab AS

Hei Jarle
Her får du nye analysesvar på sjøvann.
Da regner eg med at søknaden er komplett.

Med vennlig hilsen

Arne Evensen
Jøkelfjord Laks AS
Mobil: +47 97 96 20 08

i
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Jøkelfjord Laks AS
Att: R.obert
9163 JØKELFJORD

Dato: 15.08.2011
Prøve ID: 2011-2154
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ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 12.08.11 Analyseperiode: 12.08.11 - 15.08.11

2011-2154-1 F5N) Sjøvann Tatt ut: 11.08.11

Merket: Sjøvann vad slaktelokalitet

Parameter Metode Resultat Enhet Grenseverdi

Koliforme bakterier NS 4788 0 CFU/100 ml 0

F5N) Kvalitetsforskritt for fisk og fiskevarer

Vegard Tennes
Laboratoriesjef

Kopi til
Jøkelfjord Laks AS, Robert (E-mail)

Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver. Denne rapporten må ikke kopieres delvis men bare i sin helhet. Side 1 av 1
Prøvetaking er ikke akkreditert. Måleusikkerhet er ikke beregnet for mikrobiologi. Måleusikkerhet fås oppgitt ved henvendelse til laboratoriet,

TosLab AS Sjølundveien 3, Postboks 2064, N-9266 Tromsø 1 Tel: 77 62 43 601Fax: 77 62 43 611 www.toslab.no 1 post@toslab.no 1 Foretagsregisteret: NO 980 508 870 MVA



Fra: Jarle Magnar Pedersen [/0=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=EXCHANGE
ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=JARLE.PEDERSEN]
Til: 8055 Dokumentsenter/Arkiv [/0=TROMS
FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=Dokumentsenteret]
Kopi:
Sendt: 09.08.2011 09:58:30
Emne: VS: Arealendring slaktelokalitet slettneset - kommunal avgjørelse arealspørsmål sjø
Vedlegg: image001.jpg; Slettneset.doc
div class=WordSectionl>
Reg på 11/1532

Mvh

jarle

Fra: Arne Evensen [mailto:arne@jokelfjordlaks.no]

Sendt: 8. august 2011 08:55
Til: Jarle Magnar Pedersen
Emne: VS: Arealendring slaktelokalitet slettneset - kommunal avgjørelse arealspørsmål sjø

Hei Jarle

Her kjem uttalelse fra Kvænangen Kommune ang Sletneset.

Ber om at du videre sender søknaden for Hjelnes og Sletneset snarest slik at vi kan annonsere den i pressen

for videre behandling.

mange takker.

Med vennlig hilsen

Arne Evensen

Jøkelfjord Laks AS

Mobil: +47 97 96 20 08

Jøkelfjord
Laks



Kvænangen kommune
916 Burfiord

Burfjord 05.08.2011

Jøkelfjord Laks ved Arne Evensen

Avklaring på arealspørsmål vedr. slaktelokalitet Slettnes

Viser til telefonsamtaler om temaet, og e-post mottatt 1.august.
Den følgende avklaring er laget av ordfører uten forutgående saksbehandling av
administrasjonen, men vil likevel være bindende som kommunens syn i denne fasen av saken.
Det forutsettes at kommunen senere i saksgangen vil kunne komme med uttalelser i saken.

Juridisk Problemstilling

Kommunen har vedtaksmyndighet i forhold til plan- og bygningsloven, og vil måtte vurdere
hvorvidt et omsøkt tiltak er i strid med gjeldende arealplaner, før det kan behandles etter
akvakulturloven. Spørsmålet er om den omsøkte arealendringen på slaktelokaliteten, medfører en
slik motstrid med gjeldende planverk. Utgangspunktet blir derfor en tolkaing av gjeldende
arealplanlkystsoneplan, i henhold til det omsøkte tiltaket.

Historikk og fakta

Det vises i sin helhet til e-postutvekslingen mellom Fylkeskommunen og Jøkelfi ord Laks for en
beskrivelse av tiltaket og hjemmelsgrunnlaget for søknadsprosessen. Kvænangen kommune er
meget klar over de foreliggende svakheter i planverket, og har i disse dager ute på anbud et
oppdrag om gjennomgang av en kystsoneplan tilpasset dagens virkelighet og lovverk.
Dette vil på litt sikt, medføre en opprydding og forbedring av planverket som ansees som helt
nødvendig.

Slik saken er beskrevet, er ikke den reelle situasjonen omkring slakterivirksomheten i Jøkelfi ord
gjenspeilet i den vedtatte kystsoneplanen. Det fremstår likevel som et ubestridelig faktum, at
dagens slakteri med tilhørende arealbehov ligger der det ligger, og at denne virksomheten var
godt kjent også i 2005, da kystsoneplanen sist ble vedtatt. I dette tilfellet vil derfor tekstdelen
og avmerkingen på kartet, fremstå som en åpenbar feilaktig beskrivelse av terrenget. Dermed
medfører dette en tilsynelatende motstrid mellom arealplanen og oppdrettsvirksomheten.



Vurdering

Det er ingenting ut fra ordførers kjennskap til saken som tilsier at det har vært omstridt at
slakteriet i seg selv erplassert der det ligger, eller som tilsier at virksomheten ikke kan utvikles
videre innenfor det aktuelle området.
Kommunen vuxlerer det derfor slik at manglende samsvar mellom arealplanen og
slakterivirksomheten er en historisk følgefeil, som ikke kan sees å ha betydning for det omsøkte
tiltaket. Den videre saksbehandling etter akvakulturloven, vil derfor måtte avgjøre det konkrete
tiltakets berettigelse, med de endringer som er foreslått. Kommunens vurdering, blir etter dette at
det omsøkte tiltaket ikke er i strid med gjeldende arealplan.

Vennlig hilsen

Kvænangen kommune

John Helland
Ordfører



FISKERIDIREKTORATET
(;- Kyst- og havbruksavdelingen

TROMS FYLKESKOMMUNE
S.nr. — Dok.nr

Saksbehandler: Anne Mette

Telefon: 46812998

Seksjon: ForvaItningsseksjonen

Vår referanse: 11/10286

Deres referanse:

Vår dato: 01.

Deres dato:

0 5 SEPT 201.1
Ark.kodeKvf fl L/9.

I-
Saksb.

Jøkelfjord LaksAS

9163 JØKELFJORD

Att:
`«RtAk

T-KN-18 JOKELFJORD LAKS AS 942234309 TILSAGN OM ENDRING AV AREAL
FOR SLAKTEMERD PÅ LOKALITET 30417 SLETTNESET I KVÆNANGEN
KOMMUNE

Vi viser til Deres søknad datert 16.06.2011 om endring av arealbruk for T-KN-18. Søknaden
ble oversendt hit fra Troms fylkeskommune 9.08.2011.

Eksisterende tillatelse T-KN-18 er tildelt Jøkelfjord Laks AS og gir adgang til å oppbevare
inntil 490 tonn biomasse av laks, ørret og regnbueørret. Tillatelsen er gitt til to sirkler med
fortøyninger.

Søknaden
Det søkes om å endre anlegget til et stålanlegg med to kvadratiske merder, og flere og mer
omfattende fortøyninger. Søknaden innebærer også noe forskyvning ved kaien.
Arealøkningen det er søkt om, innebærer på denne måten en utvidelse av lokaliteten i
forlengelse av gitt klarering.
Det søkes ikke om økt biomasse.
Kvænangen kommune ved ordføreren har i brev datert 5.08.2011 konkludert med at det
omsøkte tiltaket ikke er i strid med gjeldende arealplan.

Rettslig grunnlag for behandling av søknaden
Laksetildelingsforskriften § 8, første ledd gir fy1keskommunen kompetanse til å klarere
lokaliteter etter kapittel 6. Annet ledd sIår fast at søknad om tillatelse etter kapittel 5 skal
sendes til Fiskeridirektoratet for behandling. Dersom Fiskeridirektoratet gir tilsagn om
tillatelse, skal tilsagnet sendes til Fylkeskommunen som så foretar en klarering av lokaliteten
etter kapittel 6.

I følge § 22, tredje ledd, skal akvakultur i slaktemerd brukes til kortvarig oppbevaring ved
slakteriet av slakteklar fisk.

§ 23 stiller generelle vilkår for tiIdeling og fornyelse.
Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til akvakultur av matfisk til særlige formål etter en faglig
vurdering. Varighet av tillatelse til særlige foijnål fastsettes etter en konkret behovsvurdering.
Tillatelse gis midlertidig for inntil 10 år av gangen [...].

Postadresse: Postboks 185 - Senkum 5804 BERGEN Besoksadresse: Strandgelen 229 Telefon: 03495 Telefaks: 55238090
OrganIsasjonsnr: 971 203420 Epostadresm postrnotfakgfiskeridir.no Internett: wmtdskendirno



§ 25 oppstiller særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til slaktemerd.
Tillatelse kan kun gis til godkjent slakteri for oppbevaring av slakteklar fisk. Det sti1les krav
om at oppbevaring skjer i umiddelbar nærhet til angjeldende slakteri.

Fiskeridirektoratets vurdering av søknaden
Søknaden gjelder endring av det eksisterende anlegget. Det søkes ikke om endret biomasse.
Slaktemerdanlegget ligger i umiddelbar nærhet til slakteriet og vilkårene for øvrig er oppfylt.

Vedtak
Fiskeridirektoratet gir tilsagn om at Jøkelfjord Laks AS kan endre slaktemerdanlegget som
omsøkt.

En f6rutsetning for tilsagnet er at fylkeskommunen kan klarere endringen av anlegget
samsv'ar ined søknaden.

Vilkår
tillatelsen gjelder oppbevaring av slakteklar fisk av laks, ørret og regnbueørret. Det er
ikke tillatt å ffire fisken i anlegget.
Fisken skal kun holdes i anlegget kort tid i påvente av slaktekapasitet, jf.
laksetildelingsforskriften § 22. Vi viser også til driftsforskriften § 54 første ledd.
Tillatelsen er begrenset i tid til 10 år fra tillatelsestidspunktet, jf.
laksetildelingsforskriften § 23 første ledd. Det er anledning til å søke om forlengelse,
jf. laksetildelingsforskriften § 23 annet ledd og fristen for å søke om forlengelse.

Klagerett
Det er anledning til å klage over vedtaket, se om dette i vedlagte orientering (.1/.).

medhold av forvaltningsloven § 27 b setter vi som vilkår for å reise søksmål at klageretten er
benyttet.

Vi vil be Troms fylkeskommune om å fortsette saksbehandlingen og skrive ut
tillatelsesdokument dersom lokaliteten kan klareres med gjeldende vilkår.

Med hilsen

L\--e
ise Kvinns and

seksj onssjef
(

Anne Mette Haugan ------
seniorrådgiver

2



Kopi til:
Troms Fylkeskommune Plan- og næringsetaten 9296 TROMSØ
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/2698 -2

Arkiv: 1943/42/1

Saksbehandler:  Trine Sølberg

Dato:                 04.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/54 Kvænangen Teknisk utvalg 15.11.2011

Søknad om deling av grunneiendom 1943/42/1 - Spildra

Henvisning til lovverk:
Lov om jord (LOV 1995-05-12 nr 23)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (LOV 2008-06-27-71)
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) FOR 2001-12-04 nr 1372

Vedlegg
1 Søknadsskjema
2 Oversiktskart
3 Kart 1:3000

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 26 avslås søknaden til Kåre Hansen om fradeling av 
en ubebygd tomt på eiendommen gnr 42 bnr 1 i Kvænangen Kommune.

Tomten ligger nært inntil drikkevannskilden til naboeiendommen og en aktivitet i nærheten av 
denne kan føre til forurensning av drikkevannet. Kommunen har lagt vekt på at høringsinstansen 
ha anbefalt at kommunen legger vekt på at ”føre var” prinsippet må få betydning i denne saken.

Saksopplysninger

Kåre Hansen søker om tillatelse til fradeling av en ubebygd tomt på ca 1 dekar på eiendommen 
gnr 42 bnr 1 på Spildra. Tomten skal benyttes til fritidsformål.

Eiendommen ligger på Spildra ca 1 km fra Dunvik. Eiendommen er på ca 2100 dekar og i 
henhold til Skog og landskap består eiendommen av 21 dekar dyrka jord, ca 1200 dekar ”skog”
og ca 880 dekar anna areal. Tomten som søkes fradelt ligger helt oppe ved veien som går over til 
nordsiden av øya. Arealet som søkes fradelt er stort sett skogkledd.

Området tomten ligger i er i kommuneplanens arealdel betegnet som LNF (Landbruk-Natur-
Friluft) område A. Dette er områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og 



fritidsbebyggelse kan tillates. Kategoriene som ble satt i den vedtatte kommuneplanen i 1995 
kan i dag kun brukes som veiledende.

I forbindelse med søknaden om deling ble det sendt ut nabovarsel. Innen fristen mottok 
kommunen en merknad til søknaden. Dette er fra naboeiendommen. Her påpekes det at den 
omsøkte tomten ligger rett ovenfor hans drikkevannskilde og vanntilsiget til denne brønnen er 
delvis fra grunn samt overflatevann. På det nærmeste er avstanden fra tomten til brønnen ca 10 
meter og lengste avstand ca 35 meter. Hele den omsøkte tomten har en svak helling ned mot 
brønnen. I merknaden gjøres kommunen oppmerksom på disse fakta samt at naboeiendommen 
ikke vil komme til å godta oppføring av spikertelt/hytte ol på tomten ettersom det i stor grad vil 
kunne føre til forurensning av drikkevannskilden på hans eiendom.

I plan- og bygningslovens § 26 heter det at ”Opprettelse av ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan 
gjelde i mer enn 10 år, jf lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende 
eiendomsgrenser, ikke må gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne 
lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke 
gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form 
eller plassering etter reglene i denne lov.”

Formålet med tomten er fritid. Kommunen har dialog med kjøper av tomten og det opplyses at 
man ønsker å flytte campingvognen hit med spikertelt. Det skal også settes opp et utedo. De er 
villige til å sette opp et forbrenningstoalett for å unngå forurensning. Det opplyses at det heller 
ikke skal legges inn vann slik at det kun blir snakk om utslipp av gråvann (vaskevann).

Søknaden ble sendt på høring til Mattilsynet som har ansvar for evt forbud mot forurensning av 
vannforsyningssystemer. Søknaden er ikke sendt på høring til andre instanser da man først ville 
få avklart nabomerknadene i forhold til drikkevannskilden. Mattilsynet skriver i et brev til 
kommunen den 11.10.11 ”I forbindelse med utedo er det snakk om forbrenningstoalett. Det er 
lite forurensning med forbrenningstoalett der alt blir forbrent. Men mange forbrenningstoalett 
skiller ut vannfasen i en tank som må tømmes. Skal en sikre forurensningen fra et utedo, må man 
være sikker på at forbrenningstoalettet samler opp og forbrenner absolutt alt. Om 
forurensingsfaren fra gråvann i forbindelse med hytte uten innlagt vann kan dette absolutt 
utgjøre en forurensningsfare. Geografi og grunnforhold vil forsterke eller forminske 
forurensningsfaren. Om det er fjellgrunn vil 40 meter avstand gi liten reduksjon i 
forurensningsfaren, og ubetydelig reduksjon dersom det er stor belastning. Det som det er god 
sandgrunn, sandbanke og brønnen er godt sikra, kan 40 meter avstand fra tomt til brønn gi 
ganske bra reduksjon av forurensningsfaren. Men skrinn jord gir dårlig sikring mot 
forurensning. Det er vanskelig å vite hvor mye hytta vil bli brukt i fremtiden og hvor stor 
forurensningsfaren vil bli. I slike saker bør ”føre var” prinsippet få betydning. Det er også 
viktig p å ta hensyn til den forurensningsfaren en byggeprosess kan medføre. I 
drikkevannsforskriften er det klart uttrykt forbud mot forurensing av drikkevann. Eksisterende 
vannkilder må tas hensyn til i forhold til nye prosjekt.”

Forskrift om vannforsyning og drikkevann har til formål å sikre forsyning av drikkevann i 
tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke 
inneholder helseskadelig forurensing av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende. I 
forskriftens § 4 heter det at ”Det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og internt 
fordelingsnett dersom dette kan medføre fare for forurensing av drikkevannet. Det lokale 
Mattilsynet kan forby eller sette vilkår for aktiviteter, som forurenser eller kan medføre fare for 
forurensing av drikkevann….”



Vurdering

Søknaden har kun blitt sendt på høring til Mattilsynet som har myndighet i forhold til evt 
forurensing av drikkevannskilder. De har anbefalt kommunen å innta en ”føre var” holdning til 
søknaden om fradeling av tomt. Tomten ligger i nærheten av en privat drikkevannskilde og tiltak 
på denne tomten kan føre til forurensning av drikkevannet. Det antydes at det er vanskelig å vite 
hvor stor en forurensningsfare kan bli og derfor må ”føre var” prinsippet få betydning. I forhold 
til dette momentet i plan- og bygningsloven vil en tomt i nærheten av en privat drikkevannskilde 
være et moment som gjør at tomten blir ”uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form 
eller plassering…”

Kommunen ønsker å følge Mattilsynets anbefalninger om at ”føre var” prinsippet bør få 
betydning når det kan være fare for forurensning av drikkevannskilden. En tomt som blir fradelt 
kan også fritt selges til hvem som helst og bruken av tomten kan bli såpass stor at faren for 
forurensning på sikt kan øke. Alternativt vil være å påføre selger/kjøper å foreta 
grunnundersøkelser, noe som er ganske kostnadskrevende.



SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

Søknaden/rekvisisjonen framsettes i medhold av plan- og bygningslovens § 93 h) - jf. kap Xl og XII, og
matrikkellovens kap 3 og 7.

Kommunens stempel og saksnummer

Rekvisisjon av oppmålingsforretning:

EJ Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved godkjenning

11] Utsettelse av oppmålingsforretning til dato

Oppretting av ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning er en gebyrbelagt tjeneste som kreves inn forskuddsvis

Kvænangen Kommune

9161 Surfjord

Tlf 77 77 88 00

Faks 77 77 88 07

e-post:

ostribkvanan en.kommune.no
www.kva nan en. ko rn rn u n e. no

Gnr. Bnr. Eiendomsadresse

1 
 gi
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7fibehandling:

Saksbehandler:

TII olientedng:

Alternativ:
Alternativene er:
1. Fradeling av tomt/parsell med oppmålingsforretning

Gradering:

Eventuell merknad.
2. Fradeling av tilleggsparsell med oppmålingsforretning
3 Fradeling av anleggselendom (volum)
4. ArealoverførIng

$

Selvstendig tomt/bruksenhet: JA NEI Dersom svaret er NEI, angi gårds- og bruksnummer på
eiendommen tilleggsarealet skal legges til

Tilleggsparsell til eiendommen:

ø$ c

1-Femmelshaver — bruk blokkbokstaver

0. 00008-08

AdressePostnri-sted

Ehrsl-fPMSviEm 3(blifTJ 1-tS
Underskrift

ec,e90

H'emmelshaver — bruk blokkbokstaver

Underskrift

Kemmelshaver — bruk blokkbokstaver

Underskrift

Adresse

Adresse

Dato Telefon Merknader

Postnri-sted

Dato Telefon Merknader

Postnr/-sted

Dato Telefon Merknader

Eventuell kontaktperson Adresse Postnr/-sted Telefon

Side I av 2



Parsell
nr. (merk

å kart

Formål Areal i m2 AntallNavn og adresse på evt kjøper/fester
Nolum i m3 parseller

A

tg o

Alternativ:

Annet

Alternativer:
Arealbruken I kommune)plan eller kommunedelplan
Arealbruken i regulerings- eller bebyggelsesplan
Bygge - og deleforbud I 100-metersbeltet langs sjøen - § 17-2
Annet

Angi begrunnelse her eller bruk eget ark

tt .

Europa-, riks- eller fylkesveg fl Kommunal veg Privat veg n Avkjørselstillatelse gitt fl JA

Anlegge ny avkjørsel [2 Utvidet bruk av eksisterende fl Kun gangatkomst fl JA

00

Vannforsyning tilknyttes offentlig nett: 1:11 JA NEI

Beskriv vannforsyning:

Hvis Nei, beskriv vann- og
avløpsløsningen nærmere

Avløp tilknyttes offentlig nett: fl JA NEI

Beskriv avlopslosning:

Side 2 av 2
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/5325 -12

Arkiv: 1943/1/2

Saksbehandler:  Trine Sølberg

Dato:                 27.09.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/55 Kvænangen Teknisk utvalg 15.11.2011

Søknad om deling av grunneiendom 1943/1/2 - Seglvik

Henvisning til lovverk:
LOV 2008-06-27 nr 71 (Lov om planlegging- og byggesaksbehandling)

Vedlegg
1 Søknad
2 Oversiktskart
3 Kart

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-8 og 19-2 avslås søknaden fra Jan O Larsen m/fl 
om fradeling av en ubebygd parsell på eiendommen gnr 1 bnr 2 i Seglvik.

Tomten ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjø og en fradeling vil føre til privatisering av et 
område som er tilgjengelig for allmennheten. En vil ved en slik fradeling åpne opp for videre 
bebyggelse utenfor den eksisterende bebyggelsen i området. 

Kommunen kan ikke se at fordelene i dette tilfellet er større enn ulempene i forhold til evt å 
dispensere fra kommuneplanens arealdel og § 1-8.

Saksopplysninger

Jan O Larsen m/fl søker om tillatelse til fradeling av en ubebygd tomt på rundt 4 dekar på 
eiendommen gnr 1 bnr 2 i Seglvik. Tomten skal benyttes til fritidsformål.

Eiendommen ligger i Seglvik helt ytterst i Kvænangsfjorden. Eiendommen er på totalt ca 1.070 
dekar og i henhold til Skog og landskap består eiendommen av 2 dekar overflatedyrka jord, 4 
dekar gjødsla beite, ca 100 dekar skog og ca 964 dekar annet areal. Tomten som søkes fradelt 
ligger ca 350 meter sørøst for gammelmoloen i Seglvik og ca 70 meter sørøst for den siste 
bebyggelsen i dette området. Det går ikke vei ut til tomten, men det går en sti utover forbi 
tomten. Tomten består av lyng og har også tidligere vært benyttet til beite.



Området tomten ligger i er i kommuneplanens arealdel betegnet som et LNF-område A. Dette er 
områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Kategoriene 
som ble satt i den vedtatte kommuneplanen i 1995 kan i dag kun brukes som veiledende. 

I plan- og bygningslovens § 26 heter det at ”Opprettelse av ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan 
gjelde i mer enn 10 år, jf lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende 
eiendomsgrenser, ikke må gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne 
lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke 
gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form 
eller plassering etter reglene i denne lov.”

Tomten ligger i et LNF-område og det er derfor nødvendig med dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Tomten ligger også innenfor plan- og bygningslovens § 1-8 (”I 100-
metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.”)

Kommunen kan ihht plan- og bygningslovens § 19-2 ”varig eller midlertidig dispensasjon fra 
bestemmelser fastsatt i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven eller forskrifter til loven skal det legges 
særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø og tilgjengelighet.”

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I 
naturmangfoldslovens § 1 heter det: ”Lovens formål er at naturen og den biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.”

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: ”Målet er at 
mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det 
artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er 
også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses rimelige.”

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 
følgende: ”Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.”

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og 
vurderingene skal fremgå i framstillingen av saken.

Søknaden har vært sendt på høring til regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt. Følgende har kommet med uttalelse til saken:

Fylkesmannen i Troms, har i brev av 14.03.2011 tilrådd at søknaden avslås. De påpeker at 
tiltaket er i strid med plan- og bygningslovens § 1-8 (Forbud mot tiltak mv langs sjø og 



vassdrag). Fylkesmannen viser til Stortingsmelding nr 26 hvor det er et nasjonalt mål at 
strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker 
en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Fylkesmannen vurderer at tiltaket som er 
søkt gjennomført er i strid med dette. For at allmennheten skal kunne oppholde seg, og ferdes i 
strandsonen, er det et generelt forbud mot bygging og deling i denne sonen. I dette konkrete 
tilfellet skal tiltaket gjennomføres i den delen av strandsonen som allmennheten helst søker til. 
Både hytteeier og allmennheten vil oppleve en hytte så nært fjæra som en privatisering av et i 
utgangspunktet attraktivt naturområde. Etableringen vil kunne bidra til å ekskludere 
allmennheten fra området. 

Troms Fylkeskommune, kulturetaten, har i brev av 14.03.2011 varslet at området må befares 
før endelig uttalelse foreligger. De 14.07.2011 får kommunen brev om at parsellen som søkes 
fradelt er befart. Det ble ikke påvist automatisk freda kulturminner. Den tidligere registrerte 
hellegropa viste seg å være feil plassert i Askeladden. De vektlegger tiltakshavers meldeplikt 
etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd og at estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og 
byggesaksbehandlingen, herunder hensynet til bebyggelse og landskap. Det bør derfor vurderes 
om lokaliseringen utenfor den eksisterende bebyggelsen ivaretar slike hensyn.

Sametinget, har i brev av 15.03.2011 varslet at området må befares før endelig uttalelse 
foreligger. Kommunen mottar den 09.09.2011 brev om at de trekker sin varslede befaring av 
området da Troms Fylkeskommune har befart området og de forsikret Sametinget at det ikke er 
noen samiske kulturminner som vil bli skadet av det omsøkte tiltaket.

Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, har i brev av 30.03.2011 ingen merknader til 
søknad om deling av gnr 1 bnr 2 til fritidsformål.

Vurdering

Kommunen har sjekket ut naturbasen for området og det er ingen registreringer i dette området. 
Kommunen har sjekket artsdatabankens karttjenester og det er ikke registrert funn i dette 
området. Kommunen har vurdert søknaden om fradeling i forhold til naturmangfoldloven, og 
etter en konkret helhetsvurdering og sjekk av de karttjenestene som eksisterer samt 
lokalkunnskap mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag for å si at denne søknaden ivaretar 
lovens intensjon om bevaring av naturmangfoldet.

I dette området er bebyggelsen forholdsvis samlet innenfor et avgrenset område. Kommunen bør 
derfor vurdere om man skal strekke bebyggelsen videre utover eller om man heller bør holde 
bebyggelsen samlet innenfor det området som allerede er bebygd. Tomten ligger innenfor § 1-8 
og her skal man ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser. Det går en sti fra bebyggelsen og forbi tomten som så ut til å være flittig 
brukt. Både hytteeier og allmennheten vil oppleve en hytte så nært fjæra som en privatisering av 
et i utgangspunktet attraktivt naturområde. Etableringen vil kunne bidra til å ekskludere 
allmennheten fra området. Selv om hytta blir plassert på oversiden av denne stien vil ei hytte 
virke sterkt privatiserende. Fylkesmannen tilrår kommunen å avslå søknaden i forhold til 
innskjerping i strandsonen. 

Kommunen kan ikke se at fordelene er klart større enn ulempene for å kunne gi dispensasjon i 
dette tilfellet. En høringsinstans har tilrådd at søknaden avslås og en har antydet at hensynet til 
estetikk ikke blir godt ivaretatt ved å tillate bygging utenfor eksisterende bebyggelse.
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Denne blenlzaden brukes ved 5 for~llige opprcrålingsarbsida..  mt=,k
krever godkjaming av kommunen. Andre krever ingen sp,esial ti/lateles
av crtentlIg myncligbet.

Slanketten nevner følgende fC,Fmål:

Rign4,914CTL,av ft-acItIonr&2firafj

A. Kåst7erreiningover Piel grunnelendom
E'ksisterende eienctornsgrenser målw og kertlegges for hele
eiendommen. Det ute-rbeides maksbrev rasel bl.a. målsatt kart og
nswitr,t}g ereal over eienclorrinden.

Slik forretning krever ingen spesiell tillatelse av ofientlig myndlobet.

S. Kariforretning over festegrunn
Areal som skal festes bork (leles bort) merkes og måles. Det utarbeides
målebrev med nayartig ereal og rnålsett kart. A -elet får et festenumrner
under eleAdomrnens brukenummar.

DersOill arealet skel festee bort for mer enn 10 år, nlå bygningsrådet gi
delingstillatelee før forretningen gjennomføres (jf. punkt E).

Kartforretning over enkelte grensefinjer/grensejustering
G'rense (eller del av grense) måles og kartlegges. Det uterbeides
målebrev med nøyaktig kark over grensene.

Ulagellge grenser kan justeres ved forretningen.

Slik forretning krever (som hovedregel) ingen spesiell tillatelse av
offentlig myndighet.

Grensepåvisning etter målebrev
Grensepunkt blir påvist og om nadvendig avmerket i overensstemmelse
med eksisterende målebrev.

Dersom det tidligere bare er holdt skylddelingsforretning på
eiendommen, må det som regel holdes kadforretning (jf. punkt A og C).

Forretningen krever ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet.

Søknad om deling

Deling av grunneiendom med kartforretnIng
En delings- og kartforretning er en nayaktig beskrivelse og registrering
av ny eiendom.
En del av eiendommen (parsell) skilles ut og blir en egen grunnelendom
(får eget bruksnummer). Grensene for den nye eiendommen avmerkes
og måles. Det utstedes målebrev på den nye elandommen med bl.a
målsatt kart og nøyaktig areal.
Før det foretas deling av elendom, må kommunen ha gtitt

l(rav til scsknad om deling

Denne blanketten ber benyttes ved søknad om deling.
For areal som skal bebygges, vil kommunens delingstillatelse også vre
forhåndstilsegn om at arealet tillates bebygd. (Fullstendig søknad om
byggetillatelse må likevel sendes inn på vanlig måte.)
For nadrrnere beskrivelse av de krav til dokumentasjon som stilles til
søkned om deling, vises til plan- og bygningsloven §§ 63 og 65.

Her nevnes kort:
-kad eller skie som viser hvordan delingen ønskes utført.
-for byggetorni, hvordan atkomst og bortledning av avløpevann kan
sikres. Ved private enkeltanlegg og private fellesanlegg for avleps
-vann, krever kommunen vanlIgvis at søknad om utslippstillatelse
fremrnes samlidig med søknad om fradeling av byggetomt (jf.
forurensninasloven og forskrift om utslipp fra seperate evlapsanlegg).

Derwm såtren krever ugsilelsoeller godkjenning av ennen myndtghat
onn da korornunele bygningsmyndighoter, skål bygningsnyndigbetene
sørge for innhenting av asse. Dereorn søker likevel her innherdet slik
tlilakAse (f.eks. adkjøres1); skal kepi av tillskisen vadlogges wknåden.

Mrahav@vdåtg

Ved sokned em deling skel nebeer eg gjenboare verslas orn es.luyedsrt.
Det ortiWrokkelig at nabolgjenboor ektitibig blir varslet om bvilkot titts_k
sern tenkes sek i verk eg et saken kon sees på ensverlig aøkers edrasse
innen 14 dager etter sit kvittedng for naboversel forellgger. Det benyttes
egen blenkett for naboversel.

AR-:alloppgava

For arealoppgaven på foreiden av sølmeden er det følgende
arealdefinisjoner:

Aread som er brutt opp til vanlig plogdybde og som fortsall kan playes.
Areal som er rydda og brutt opp tilstrekkelig til at det er egnet for

rneskinell slått eller bette. Kulturbette tas msd dersom det er kingjerdet
og blir ojødslet.

Skog med produksjonsevne over ea. 0,1 rn3klea pr. år, hvor baltrr
dominerer skogbildet før avvirkning.

Skog med lavere produksjonsevne enn 0,1 m3klaa pr. år.
Myr som ikke er oppdyrket eller grøftet for skogreisning.
limpediment, fastrnerk over skoggrensen ol.

10. Areal som søkeren vurderer som teknisk mulig og økonomisk
forsvarlig å dyrke opp.

Underskrift

Som hovedregel skel rekvisisjon på kartfometning eller søknad om deling
underskrives av den som har grunnboksitjemmel til elendommen, dvs.
etår som eier i grunnboke hos tinglyslngsdommeren. Det finnes en del
spestelle titteller hvor også andre ken veere rekvirent, etter delingsloven
§§ 2-1 og 3-1.

Eksempel på kart som vedleggas seknaden:

:k•,dd

K-~11 nr.



Målestokk 1:25000  
Fradeling gnr 1 bnr 2



Målestokk 1:3000   
Fradeling gnr 1 bnr 2
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Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Bår Røkenes
Åslia 8
9510  ALTA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 68/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3574-2 33142/2011 1943/31/73 07.09.2011

Søknad om oppføring av naust 1943/31/73

Saksopplysninger/Vurderinger:
Bår Røkenes søker om oppføring av naust i samsvar med reguleringsplanen for
Perten hyttefelt. Reguleringsplanen er sist endret i formannskapet 06.04.2011.

Bygget skal oppføres som et tradisjonelt naust og er på 35m2.

Vedtak:
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-2 og reguleringsplanen for Perten hyttefelt gis Bår 
Røkenes byggetillatelse for oppføring av naust på gnr 31 bnr 73.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Kyrre Thomassen

9163  JØKELFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 69/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/5606-9 33856/2011 1943/7/6 14.09.2011

Søknad om oppføring av hytte 1943/7/6.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Odd Arne Adolfsen søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (LNF-B område) og 
byggetillatelse for oppføring av hytte i Jøkelfjord på gnr 7 bnr 6. Hytten som skal oppføres består 
av 3 moelvenbrakker som det bygges saltak på. Moelvenbrakkene har stått på Alteidet gnr 11 bnr 
16 fnr 1 og har vært brukt som butikk på stedet.

Søknaden har vært på høring til impliserte parter, ingen negative anmerkninger er innkommet. 
Sametinget og Kultetaten hos fylkesmannen i troms vil minne tiltakshaver om at skulle det under 
arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, 
må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og Troms 
fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 
8 annet ledd.

Hytten skal ha innlagt vann/kloakk, moelvenbrakker har ferdig rørsystem. Det søkes om 
utslippstillatelse for sanitært gråvann.

Tideligere eier Ellen Sara S Gaup fikk i sak Teknisk utvalg 0070/07 rivningstillatelse av denne 
sitat:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 gis Ellen Anne Sara Gaup dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel (senterfunksjoner) for riving av butikk på gnr 11 bnr 16 fnr 1 
Alteidet.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Ellen Sara Gaup rivningstillatelse for 
butikk på Alteidet gnr 11 bnr 16 fnr 1
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Stoppekranen til vann lukkes og vannslange blomberes og graves ned på frostfri grunn. 
Kommunen vil da ha en representant til stede for å godkjenne dette.

Da tomten som butikken står på er et punktfeste som er konsentrert spesifikk på bygget 
faller festeavtalen bort når bygget på eiendommen fjernes/rives. Punktfeste på 
hovedeiendommen tilfaller da Kvænangen kommune vederlagsfritt. Kommunen bekoster 
omskjøting av eiendommen. Sitat slutt. 

Kyrre Thomassen søker om lokal godkjenning som foretak samt ansvarsrett i kategoriene KPR 
og KUT klasse 1 oppføring av moelvenbrakker samt reise nytt tak over disse.  

Odd Arne Adolfsen søker om godkjenning som selvbygger etter forskrift til plan- og 
bygningsloven om byggesak § 6-8 og får ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO og UTF klasse 1 
mur og tømrerarbeid. Søker har sannsynliggjort at arbeidene vil bli utført ihht forskriftene til 
plan- og bygningsloven. 

Odd Arne Adolfsen søker om godkjenning som selvbygger etter forskrift til plan- og 
bygningsloven om byggesak § 6-8 og får ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO, KPR, UTF og 
KUT klasse 1 sanitæranlegg. Søker har sannsynliggjort at arbeidet vil bli utført etter forskriften 
til plan- og bygningsloven.

Kommunen vil iverksette punktene i vedtaket av 11.12.2007 ganske raskt og vil ta tomten i 
ettersyn for å forvise seg at punktene i vedtaket er/blir oppfylt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Odd Arne Adolfsen byggetillatelse for 
oppføring av hytte på gnr 7 bnr 6 Jøkelfjord.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § Kyrre Thomassen søker om lokal godkjenning som 
foretak samt ansvarsrett i kategoriene KPR og KUT klasse 1 oppføring av moelvenbrakker samt 
reise nytt tak over disse.  

Med hjemmel i forskrift til plan- og bygningsloven om byggesak § 6-8 gis Odd Arne Adolfsen 
ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO og UTF klasse 1 mur og tømrerarbeid. 

Med hjemmel i forskrift til plan- og bygningsloven om byggesak § 6-8 gis Odd Arne Adolfsen 
ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1 sanitæranlegg. 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og 
Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner 
(kulturminneloven) § 8 annet ledd.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Oddvar Kiærbech Kjell Ove Lehne
rådgiver avd.ing bygg

Kopi: Ellen Anne S Gaup/Per Johnsen Gaup, Boks 87, 9525 Maze



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Finnmark Byggservice AS

  

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7657-6 34873/2011 1943/12/52 20.09.2011

Ferdigmelding 1943/12/52

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av  Kvænangen kommunestyre i sak 30/89

Saksnr: Behandlet i:
70/11 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Storeng, 9161 BURFJORD Gnr/Bnr: 12/52
Tiltakshaver: Adresse: ,  
Ansvarlig søker: Adresse: ,  
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 m² Bruksareal:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 15.09.11 fra ansvarlig søker registrert i Kvænangen kommune   

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om  
byggesak § 8-1 Ferdigstillelse av tiltak.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/7657.

Med hilsen
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Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør
Direkte innvalg: 77778841

Tilsvarende brev sendt til:
Finnmark Byggeservice AS Postboks 1203 9504 ALTA
Marit Ellen A. Gaup og Nils Kristian Nyvoll Thomassletta 8 9513 ALTA



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Rør og Bad A/S
Gakoriveien 17
9512  ALTA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 66/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3243-2 32127/2011 1943/31/66 31.08.2011

Søknad om oppførelse av hytte 1943/31/66

Saksopplysninger/Vurderinger
Per Møller søker om oppføring av hytte på gnr 31 bnr 66 i Perten hyttefelt. Hytten som skal 
oppføres ihht reguleringsplanen. 

Det skal legges inn vann/kloakk i hytten, søknad om utslippstillatelse er under utarbeidelse, slik 
at tillatelsen til å legge ferdig røropplegget er gitt med forbehold om at utslippstillatelse blir gitt.

Fritjof H Møller søker om lokal ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 
1, tre og murarbeider. Foretaket har forevist tilstrekkelig dokumentasjon til at en kan gi lokal 
godkjenning som omsøkt.

Rør og Bad AS søker om ansvarsrett i følgende kategorier PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1, 
innvendige rørarbeider samt utvendig minirenseanlegg for avløp. Foretaket har sentral 
godkjenning i omsøkte kategorier.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Per Møller byggetillatelse for oppføring av 
hytte på gnr 31 bnr 66 Perten hyttefelt.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Fritjof H Møller lokal godkjenning som 
foretak samt ansvarsrett i følgende kategorier SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1, tre og 
murarbeider.
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-1 gis Rør og Bad AS ansvarsrett i følgende 
kategorier PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1, innvendige rørarbeider samt utvendig 
minirenseanlegg for avløp.

Utslipstillatelse er ikke gitt så arbeider med rørarbeider er gitt med forbehold om at 
kloakkanlegget blir godkjent (etter egen søknad) og at det foreligger tilstrekkelig tilgang til vann.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 71/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/5996-9 34978/2011 1943/31/70 21.09.2011

Søknad om utslipstillatelse og installering av Greenrock renseanlegg 
1943/31/70 og 54

Saksopplysninger/Vurderinger:

Gustav Kaare Suhr, Anne Strand Bjørnstad og Per-Erik Bjørnstad søker om utslippstillatelse av 
gråvann m/Greenrock renseanlegg. Anlegget er 1 av 4 som skal installeres i ”Perten hyttefelt”

Green Rock ANS søker om ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 3 
anlegg konstruksjoner og installasjoner (Greenrock). Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte 
kategorier.

Ihht søknad er det foretatt grunnundersøkelser som tilsier at anlegget kan godkjennes.

Eiendommene har på skjøte rett til legging av kloakkledning på hovedeiendom gnr 31 bnr 4.

Kloakkanlegget har godkjenning så lenge det er kontrakt på vedlikehold av anlegget.  

Vedtak:
Med hjemmel i forurensningsforskriften § 12 gis Gustav Kaare Suhr, Anne Strand Bjørnstad og 
Per-Erik Bjørnstad utslippstillatelse av gråvann m/Greenrock renseanlegg.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Green Rock ANS ansvarsrett i kategoriene 
SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 3 anlegg konstruksjoner og installasjoner (Greenrock)

Utslipstillatelse er gitt med forbehold om at det foreligger kontrakt med godkjent foretak for 
vedlikehold av anlegget. 
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd.ing bygg



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Bjørn Ove Paulsen og Kathrine Pedersen
Myrbakken
9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 75/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3806-2 35327/2011 1943/28/91 23.09.2011

Søknad om oppføring av tilbygg til bolig 1943/28/91

Saksopplysninger/Vurderinger:
Bjørn Tore Paulsen og Kathrine Pedersen søker om oppføring av tilbygg i tilknytting til bolig. 
Tilbygget er på 18 m2 og skal brukes som stue. Området tilbygget skal oppføres i er definert som 
lnf-B område, kommunen kan ikke se at tilbygget kommer i konflikt med det anførte område.

Kommunen har ikke noen merknader til tiltaket.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Bjørn Tore Paulsen og Kathrine Pedersen 
byggetillatelse for oppføring av tilbygg til bolig på gnr 28 bnr 91. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd.ing bygg



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Knut Ivar og Vibeke Flage
Romsdalsveien 21
9517  ALTA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 63/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7777-4 32102/2011 1943/13/8 30.08.2011

Søknad om flytting/oppføring av aneks/hytte 1943/13/08

Saksopplysninger/Vurderinger:
Knut Ivar og Vibeke Flage søker om byggetillatelse for oppføring av en hytte på 32 m2. Omsøkte 
hytte står oppført i Alta og skal flyttes til Omsnes, hytten skal oppføres på pilarer. 

Området hytten skal oppføres i er bebygd med bolig og fjøs og en anser derfor ikke saken som 
nødvendig å sende på høring til eventuelle impliserte parter. Nabovarsel er sendt ut og ingen 
merknader er innkommet. 

Knut Ivar Flage søker om ansvarsrett for arbeidene i forbindelsen med hytten og har 
sannsynliggjort at hytten vil bli oppført etter gjeldene lover og forskrifter og får derfor 
ansvarsrett som selvbygger i funksjonene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1, flytting av 
hytte fra Alta til Omsnes samt oppsetting av pilarer til denne.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Knut Ivar og Vibeke Flage byggetillatelse på 
gnr 13 bnr 8 Omsnes.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven v/forskrift om byggesak § 6-8 gis Knut Ivar Flage 
ansvarsrett som selvbygger for funksjonene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1, flytting av 
hytte fra Alta til Omsnes samt oppsetting av pilarer til denne.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Tryggve Enoksen

9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 64/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3477-3 32103/2011 1943/35/6 30.08.2011

Søknad om oppføring av vedsjå/garasje 1943/35/6

Saksopplysninger/Vurderinger:
Trygve Enoksen søker om byggetillatelse for oppføring av vedsjå/garasje på 70m2.

Kommunen har ingen anmerkninger til søknaden.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Trygve Enoksen byggetillatelse for oppføring 
av vedsjå/garasje på gnr 35 bnr 6 Løkvik

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen
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www.kvanangen.kommune.no

Magne Olsen

9185  SPILDRA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 65/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1734-6 32104/2011 1943/13/23 30.08.2011

Søknad om oppføring av garasje 1943/13/23.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Beboerne i Ytre Kvænangen V/Magne Olsen søker om oppføring av garasje på 70 m2 og skal 
inneholder tre biloppstillingsplasser.

Kommunen har ingen merknader til saken.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Beboerne i Ytre Kvænangen V/ Magne Olsen 
byggetillatelse for oppføring av 3 garasjer i rekke på gnr 13 bnr 23 Burfjord.

Tomten som garasjen(e) er oppført i er tilrettelagt for 9 garasjer i rekke. Skal det bygges på flere 
garasjer/plasser enn det er gitt tillatelse til (3 stk) må det søkes kommunen om dette og tiltaket 
ikke igangsettes før tillatelse er gitt.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
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www.kvanangen.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 72/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/3589-3 35287/2011 1943/31/69 22.09.2011

Søknad om utslipstillatelse og installering av Greenrock renseanlegg 
1943/31/68 og 69

Saksopplysninger/Vurderinger:

Anne-Karin & Roger Jakobsen og Britt & Arne Torbjørn Hågensen søker om utslippstillatelse av 
gråvann m/Greenrock renseanlegg. Anlegget er 1 av 4 som skal installeres i ”Perten hyttefelt”

Green Rock ANS søker om ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 3 
anlegg konstruksjoner og installasjoner (Greenrock). Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte 
kategorier.

Ihht søknad er det foretatt grunnundersøkelser som tilsier at anlegget kan godkjennes.

Eiendommene har på skjøte rett til legging av kloakkledning på hovedeiendom gnr 31 bnr 4.

Kloakkanlegget har godkjenning så lenge det er kontrakt på vedlikehold av anlegget.  

Vedtak:
Med hjemmel i forurensningsforskriften § 12 gis Anne-Karin & Roger Jakobsen og Britt & Arne 
Torbjørn Hågensen utslippstillatelse av gråvann m/Greenrock renseanlegg på 
gnr 31 bnr 68 og 69.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Green Rock ANS ansvarsrett i kategoriene 
SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 3 anlegg konstruksjoner og installasjoner (Greenrock)

Utslipstillatelse er gitt med forbehold om at det foreligger kontrakt med godkjent foretak for 
vedlikehold av anlegget. 
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Green Rock Norge ANC
Hordnesveien 260
5244  FANA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 73/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3243-3 35288/2011 1943/31/66 22.09.2011

Søknad om utslippstillatelse og installering av Greenrock renseanlegg 
1943/31/65 og 66

Saksopplysninger/Vurderinger:

Per Magne Møller, Vårinn Karina Sollied, Nils Erlend Jørgensen og Brita Mannsverk søker om 
utslippstillatelse av gråvann m/Greenrock renseanlegg. Anlegget er 1 av 4 som skal installeres i 
”Perten hyttefelt”

Green Rock ANS søker om ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 3 
anlegg konstruksjoner og installasjoner (Greenrock). Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte 
kategorier.

Ihht søknad er det foretatt grunnundersøkelser som tilsier at anlegget kan godkjennes.

Eiendommene har på skjøte rett til legging av kloakkledning på hovedeiendom gnr 31 bnr 4.

Kloakkanlegget har godkjenning så lenge det er kontrakt på vedlikehold av anlegget.  

Vedtak:
Med hjemmel i forurensningsforskriften § 12 gis Per Magne Møller, Vårinn Karina Sollied, Nils 
Erlend Jørgensen og Brita Mannsverk utslippstillatelse av gråvann m/Greenrock renseanlegg på 
gnr 31 bnr 65 og 66.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Green Rock ANS ansvarsrett i kategoriene 
SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 3 anlegg konstruksjoner og installasjoner (Greenrock)

Utslipstillatelse er gitt med forbehold om at det foreligger kontrakt med godkjent foretak for 
vedlikehold av anlegget. 
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Green Rock Norge ANC
Hordnesveien 260
5244  FANA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 74/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1772-4 35289/2011 1943/31/67 22.09.2011

Søknad om utslippstillatelse og installering av Greenrock renseanlegg 
1943/31/57 og 67

Saksopplysninger/Vurderinger:

Odd Magne Alexandersen og Helene & Bår Røkenes søker om utslippstillatelse av gråvann 
m/Greenrock renseanlegg. Anlegget er 1 av 4 som skal installeres i ”Perten hyttefelt”

Green Rock ANS søker om ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 3 
anlegg konstruksjoner og installasjoner (Greenrock). Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte 
kategorier.

Ihht søknad er det foretatt grunnundersøkelser som tilsier at anlegget kan godkjennes.

Eiendommene har på skjøte rett til legging av kloakkledning på hovedeiendom gnr 31 bnr 4.

Kloakkanlegget har godkjenning så lenge det er kontrakt på vedlikehold av anlegget.  

Vedtak:
Med hjemmel i forurensningsforskriften § 12 gis Odd Magne Alexandersen og Helene & Bår 
Røkenes utslippstillatelse av gråvann m/Greenrock renseanlegg på gnr 31 bnr 57 og 67.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Green Rock ANS ansvarsrett i kategoriene 
SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 3 anlegg konstruksjoner og installasjoner (Greenrock)

Utslipstillatelse er gitt med forbehold om at det foreligger kontrakt med godkjent foretak for 
vedlikehold av anlegget. 
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Arnold Pedersen

9980  BERLEVÅG

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 76/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5067-4 35343/2011 1943/29/8 23.09.2011

Søknad om oppføring av campingvogn m/spikertelt 1943/29/8

Saksopplysninger/Vurderinger:
Arnold Pedersen har sendt søknad om oppføring av campingvogn m/spikerfortelt på eiendommen 
gnr 29 bnr 8 Kjøllefjord.

I følge loven har eier av eiendommen lov å ha egen campingvogn på denne uten søknad, men da 
det skal oppføres spikerfortelt i tillegg er det søknadsplikt.

Det skal ikke foretas markinngrep.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Arnold Pedersen tillatelse til midlertidig 
plassering av omsøkt tiltak. Denne tillatelse gjelder på ubestemt tid, inntil at kommunen 
eventuelt vil kreve denne fjernet.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Nytt Bygg AS
Kirkegårdveien 59
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 77/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3589-4 35605/2011 1943/31/69 26.09.2011

Søknad om oppføring av fritidsbolig 1943/31/69

Saksopplysninger/Vurderinger:
Anne-Karin og Roger Jakobsen søker om oppføring av hytte på gnr 31 bnr 69 Perten hyttefelt. 
Hytten oppføres etter kriteriene i reguleringsplan Perten hyttefelt. Hytten skal ha innlagt vann og 
kloakk.

Anne-Karin og Roger Jakobsen fikk i del Teknisk utvalg sak 72/11 utslipstillatelse samt 
tillatelse til installering av Greenrock renseanlegg.

Kommunen har ingen merknader til søknaden. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Anne-Karin og Roger Jakobsen byggetillatelse 
for oppføring av fritidsbolig på gnr 31 bnr 39.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nytt Bygg AS lokal godkjenning som foretak 
samt ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1 mur og trearbeider.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Rørlegger Helgesen A/S lokal godkjenning 
som foretak samt ansvarsrett i kategoriene PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1 Sanitæranlegg 
(bunnledning, ledningsnett, fall til sluk, vannsikring) 
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Tømrer og Betong AS

9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 78/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3476-6 37370/2011 1943/7/4 10.10.2011

Søknad om oppføring av enebolig samt veg frem til denne 1943/7/4

Saksopplysninger/Vurderinger:
Tonny Mathiassen søker om byggetillatelse for oppføring av enebolig samt fremlegging av veg 
frem til denne. Eneboligen og vegen skal oppføres på egen eiendom gnr 7 bnr 4. Boligen har en 
grunnflate på 130m2 og et bruksareal i 1 etg. 120m2 og i 2 etg. 90.1m2 til sammen et bruksareal 
på 210m2.

Vegen og boligen skal bygges innenfor 100metersbelte langs sjøen slik at det trenges 
dispensasjon fra dette. Kommunen kan ikke se at område vil virke mer privatiserende eller ha 
andre negative konsekvenser med å tillate bygging av boligen og vegen.

Saken har vært sendt på høring til impliserte parter der Sametinget meldte at det var nødvendig 
med befaring. Befaringen er blitt foretatt uten at det er funnet samiske kulturminner i område.

Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Troms Fylkeskommune v/kulturetaten og 
Fylkesmannen i Troms har ikke besvart høringsbrevet av 29.08.11. 

Byggeområdet er sjekket ut ihht plan- og bygningsloven.

Kvænangen kommune ga ny avkjørselstillatelse i sak Del teknisk utvalg 62/11.

Det står pr. i dag registrert en enebolig på denne eiendommen, denne er i slik forfatning at 
tiltakshaver anser restaurering for urealistisk. Tiltakshaver må søke kommunen om tillatelse 
dersom denne bolig skal rives/brennes eller at det skal gjøres store inngrep i boligen.
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BM Per Strand AS søker om ansvarsrett i kategoriene SØK (alle arbeider), PRO bygninger og 
installasjoner (ark, ventilasjon, mur, tre gravearbeider) klasse 1. Foretaket har sentral 
godkjenning for omsøkte kategorier.

Eriksen Maskin AS søker om ansvarsrett i kategoriene UTF og KUT gravearbeider klasse 1. 
Foretaket har sentral godkjenning i omsøkt kategori.

Øyvind Boberg Maskin søker om lokal ansvarsrett i kategoriene UTF og KUT gravearbeider 
klasse 1. Øyvind Boberg Maskin er et nyoppstartet foretak som skal ha graving av veg og 
utgraving av tomt som et prosjekt med Eriksen Maskin som mentor.

Tømmer og Betong AS søker om ansvarsrett i kategoriene UTF tre og betongarbeider samt pipe, 
ildsted, våtrom og tetthetskontroll klasse 1. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte 
kategorier.  

Materialhandelen AS søker om lokal godkjenning som PRO og UTF innvendig sanitæranlegg 
klasse 1. Foretaket har hatt lokal godkjenning i kommunen tideligere. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Tonny Mathiassen dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 for oppføring av bolig og legging av veg frem til denne.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Tonny Mathiassen byggetillatelse for 
oppføring av enebolig på gnr 7 bnr 4 Jøkelfjord.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis BM Per Strand AS ansvarsrett i kategoriene 
SØK (alle arbeider), PRO bygninger og installasjoner (ark, ventilasjon, mur, tre gravearbeider) 
klasse 1. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Eriksen Maskin AS ansvarsrett i kategoriene 
UTF og KUT gravearbeider klasse 1 foretaket skal være mentor for foretaket Øyvind Boberg 
Maskin. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Øyvind Boberg Maskin lokal ansvarsrett i 
kategoriene UTF og KUT gravearbeider klasse 1. Foretaket får ansvarsretten med foretaket 
Eriksen Maskin som mentor.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Tømmer og Betong AS ansvarsrett i 
kategorien UTF tre og betongarbeider samt pipe, ildsted, våtrom og tetthetskontroll klasse 1..  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Materialhandelen AS lokal godkjenning i 
kategoriene PRO og UTF innvendig sanitæranlegg klasse 1. Foretaket har hatt lokal godkjenning 
i kommunen tideligere. 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune
omgående, jf. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 55 8 og 9.

Byggetillatelsen er gitt med forbehold om at det søkes om utslipstillatelse av sanitært gråvann og 
at denne søknaden blir innvilget.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør

Likelydene brev er sendt til:
Materialhandelen AS
Tømmer og Betong AS
Øyvind Boberg Maskin
Eriksen Maskin AS
BM Per Strand AS
Tonny Mathiassen



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 60/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2010/5395-5 30478/2011 1943/13/149 18.08.2011

Søknad om utvidelse av Coop Burfjord 1943/13/149

Saksopplysninger/Vurderinger:

Coop Finnmark SA søker om byggetillatelse for oppføring av tilbygg til eksisterende butikk i 
Burfjord på 400m2. Tilbygget vil ligge på gnr 13 bnr 274 der Kvænangen kommune er 
grunneier. Eiendommen skal selges/overføres til Coop Finnmark SA

Saken har vært på godkjenning til Statens vegvesen.

Arbeidstilsynet har gitt sin tilslutning til tiltaket.

Barlindhaug Consult AS søker om ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO, og KPR bygninger og 
installasjoner klasse 2. Foretaket har sentral godkjenning.

Byggmester Bengt Andersen AS søker om ansvarsrett i følgende kategorier UTF og KUT 
grunnarbeider, bygningsmessige arbeider klasse 2. Foretaket har sentral godkjenning. 

Nyttklima AS søker om lokal godkjenning som foretak samt ansvarsrett i følgende kategorier 
PRO, KPR, UTF og KUT brannkonsept, sanitær, varme- og slukkeinstallasjoner, ventilasjon - og 
klimainstallasjoner klasse 2. 
Foretaket viser til solid erfaring innen de omsøkte kategorier, samt til referanseprosjekt de har 
hatt ansvarsrett i.

Kommunen har ingen merknader til tiltaket.
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Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Coop Finnmark SA byggetillatelse for 
utvidelse av butikken i Burfjord med 400m2 på gnr 13 bnr 149

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Barlindhaug Consult AS ansvarsrett i følgende 
kategorier SØK, PRO, og KPR bygninger og installasjoner klasse 2. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis byggmester Bengt Andersen AS ansvarsrett i 
følgende kategorier UTF og KUT grunnarbeider, bygningsmessige arbeider klasse 2. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nyttklima AS godkjenning som foretak samt 
ansvarsrett i følgende kategorier PRO, KPR, UTF og KUT brannkonsept, sanitær, varme- og 
slukkeinstallasjoner, ventilasjon - og klimainstallasjoner klasse 2. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd.ing bygg

Likelydene skriv er sendt:
Coop Finnmark SA
Byggmester Bengt Andersen AS
Nyttklima AS
Barlindhaug Consult AS



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Ernst Sandbakken

9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 67/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3700-8 32983/2011 1943/16/24 06.09.2011

Søknad om endring av tillatelse gitt i sak Delegert Teknisk utvalg 53/10, 
1943/16/24

Saksopplysninger/Vurderinger
Ernst sandbakken søker om endring av gitt tillatelse for bolig under oppføring på gnr 16 bnr 24 
Stajord. 

Byggtorget Betongservice AS har ansvarsretten for alle arbeider i forbindelse med oppføringen 
av boligen, denne ansvarsretten vil også omfatte de endringer som er omsøkt.

Kommunen har ingen merknader til de omsøkte endringer. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Ernst Sandbakken godkjenning for endring av 
gitt tillatelse i sak Delegert Teknisk utvalg 53/10 til å gjelde:
Tak forlenges over ballkong, innsetting av ekstra vindu i sokkel samt at ”sokkelleilighet” ikke 
skal innredes, men blir stående disponibel.

Det gjøres tiltakshaver oppmerksom på at skal ”sokkelleilighet” innredes og brukes som 
leilighet/inngå i boligdelen må dette søkes byggemyndighetene om tillatelse til dette. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-1 gis Byggtorget Betongservice AS ansvarsrett for 
omsøkte endringer for kategoriene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1 bygninger og 
installasjoner alle arbeider.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd.ing bygg



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 
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Thomassen Maskin og Transport AS
Sørstraumen
9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 81/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4166-2 38979/2011 1943/39/17 21.10.2011

Søknad om oppføring ringmur til eksisterende hytte 1943/39/17

Saksopplysninger/Vurderinger:
Viktor Johnsen søker om byggetillatelse for oppføring av ringmur til eksisterende hytte på gnr 39 
bnr 17 Sandnesdalen. Hytten som står oppført på eiendommen i dag er fundamentert med pæler, 
pælene har gitt seg slik at hytten har blitt skjev.

Eksisterende hytte skal flyttes bort fra pælene og settes på marken mens det jobbes med nytt 
fundament/ringmur.

Thomassen Maskin og Transport søker om ansvarsrett for gravearbeidene, foretaket har hatt lokal 
godkjenning/ansvarsrett i kommunen tidligere.

Tømrerne Trane AS søker om ansvarsrett for ringmuren, foretaket har sentral godkjenning.

Kommunen har ingen merknader til søknaden.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1gis Viktor Johnsen byggetillatelse for oppføring av 
grunnmur for plassering av eksisterende hytte på gnr 39 bnr 17 Sandnesdalen. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Thomassen Maskin og Transport lokal 
ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1 gravearbeider.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Tømreren Thrane AS ansvarsrett i kategoriene 
PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1 ringmur.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør

Likelydene skriv sendt:
Viktor Johnsen
Thomassen Maskin og Transport
Tømreren Thrane AS
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Tonny Mathiassen

9163  JØKELFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 82/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3351-2 39039/2011 1943/7/4 21.10.2011

Deling av grunneiendom 1943/7/4 - Jøkelfjord

Saksopplysninger: 
Tonny Mathiassen søker om deling av en ubebygd tomt på ca 2,8 dekar på eiendommen gnr 7 
bnr 4 i Jøkelfjord. Tomten skal benyttes til boligformål.

Tomten ligger på østsiden av den kommunale veien inn mot Saltnes. Det er gitt 
avkjørselstillatelse til tomten. Tomten skal erverves av et eiendomsselskap som skal bygge en 
handicaptilpasset bolig for utleie. Tomten egner seg godt til formålet og arronderingsmessig har 
man funnet en fin utforming av tomten. Det er viktig å ha en romslig tomt for å ivareta evt
tilpasninger av uteområdet på eiendommen.

Vurderinger:
I kommuneplanens arealdel er området betegnet som LNF område B. Dette er områder av 
landbruksmessig betydning, men har også verdier ut fra et miljøvernhensyn. Søknaden er ikke 
sendt på høring da det er fradelt flere tomter innenfor samme området og flere av disse er også 
bebygd.

Kommunen synes det er positivt med boligbygging og anser derfor evt fordelene med fradelingen 
å være langt større enn ulempene.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealdel. 
Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til 
Tonny Mathiassen om fradeling av en ubebygd tomt på inntil 2,8 dekar som omsøkt.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Trine Sølberg
jordbrukssjef

Kopi til:
Burfjord Eiendom AS v/ Kåre Olsen 9161 BURFJORD
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Nordic Mining ASA
Vika Atrium, Munkedamsvn. 45
0250  OSLO

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 83/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2881-4 39901/2011 K01 31.10.2011

Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Saksopplysninger: 
I sommer gjennomførte Nordic Mining ASA geologiske undersøkelser i Reinfjordområdet. Som 
en videreføring av disse undersøkelsene ønsker Nordic Mining ASA å utføre flere undersøkelser. 
Disse undersøkelsene skal utføres på bakkenivå i et begrenset område. Undersøkelsene vil bli 
gjennomført i løpet av 4 dager og de skal gjennomføre undersøkelsene i løpet av november 2011. 
Det mest praktiske og hensiktsmessige måten å gjennomføre dette på er å frakte menneskene og 
utstyret inn og ut av området med helikopter.

Søknaden skal behandles etter motorferdselslovens § 6 hvor det heter at ”Når særlige grunner 
foreligger, kan kommunen gis tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan 
finne sted etter denne lov eller hjemmel i loven. Tillatelsen etter første ledd kan gis for bestemte 
høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen.”

Det skal foretas en konkret og grundig vurdering av hver enkelt søknad. Det er bare adgang til å 
gi dispensasjon i spesielle tilfeller, jf begrepet ”særlig grunner”. Ved vurderingen av om særlige 
grunner forligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et 
nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring. Er kravet til særlig 
grunner oppfylt, vil det bero på et fritt forvaltningsmessig skjønn om det skal gis tillatelse. 
Skjønnsvurderingen innebærer en helhetsvurdering av saken i lys av lovens formål, hvor behovet 
for transport vurderes opp mot mulige skader og ulemper som ferdselen kan forårsake.

Vurderinger:
Bruk av helikopter til et slikt formål må anses å ha et nytteformål og det bærer ikke preg av 
unødvendig bruk eller karakteriseres som fornøyelseskjøring. Skadene med å gi tillatelse til en 
slik transport anses å være minimale. Det er ikke rein i dette området i denne perioden av året. 
Kommunen har også tidligere gitt dispensasjon til dette formålet. Det søkes i utgangspunktet om 
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at landingen skal skje i 2 og 3 uke i november. Av erfaring ser kommunen det som en fordel å gi 
dispensasjon litt utover det som søkes i dette tilfeller da dette er veldig væravhengig. Antall 
dager undersøkelsene skal gjennomføres blir ikke flere selv om vi evt utvider 
dispensasjonsperioden.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i motorferdselsloven innvilges søknaden til Nordic Mining ASA om tillatelse 
til landing med helikopter i Reinfjordområdet ifbm videreføring av geologiske undersøkelser.

Med hjemmel i § 6, 2. ledd settes det som vilkår at landingen skjer i perioden 1. november til 1. 
desember 2011. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Trine Sølberg
jordbrukssjef



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
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Frøydis Henriksen
Myrengvegen 34
9011  TROMSØ

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 84/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2935-2 40809/2011 1943/46/16 04.11.2011

Deling av grunneiendom 1943/46/16 - Meiland

Saksopplysninger: 
Frøydis Henriksen m/fl søker om tillatelse til fradeling av to bebygde punktfester på eiendommen 
gnr 46 bnr 16 på Meiland. Område eiendommen ligger i er i kommuneplanens arealdel betegnet 
som eksisterende fritidsområde.

Man har valgt å behandle søknaden samlet i forhold til jordloven og plan- og bygningsloven. Når 
det gjelder jordloven, av 12. mai 1995 nr 23, har den til formål å legge forholdene slik til rette at 
jordviddene i landet, med skog og fjell og alt som hører til (arealressursene), kan nyttes på den 
måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Arealressursene 
bør disponeres på en forsvarlig måte som gir en tjenelig, variert bruksstruktur ut fra 
samfunnsinteressene i området, og med hovedvekt på bosetting, arbeid og driftsmessig gode 
løsninger. En samfunnsgagnlig bruk innebærer også at en tar hensyn til at ressursene skal 
disponeres etter fremtidige generasjoner sine behov.

I plan- og bygningslovens § 26 heter det at ”Opprettelse av ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan 
gjelde i mer enn 10 år, jf lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende 
eiendomsgrenser, ikke må gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne 
lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke 
gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.”

Et av punktfestene ligger innenfor plan- og bygningslovens § 1-8 som gjelder forbud mot tiltak 
mv langs sjø og vassdrag.



Side 2 av 2

Vurderinger:
Punktfestene som søkes fradelt er allerede bebygd og saken er derfor ikke sendt på høring. 
Bruken av eiendommen forandrer seg ikke ved en fradeling. Deler av tiltaket ligger innenfor 100-
metersbeltet langs sjø, men i og med at parsellene allerede er bebygd vil det ikke være til noen 
hinder for allmennheten. I kommuneplanens arealdel er området på Meiland allerede benevnt 
som et eksisterende fritidsområde og det er således ikke direkte behov for dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. En dispensasjon vil i dette tilfellet kun være i forhold til § 1-8. En 
fradeling vil kunne medføre noe ryddigere hjemmelsforhold omkring bygningene på 
eiendommen da det er veldig mange hjemmelshavere på eiendommen pr i dag.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8. Med hjemmel i jordlovens § 1 2samt plan- og bygningslovens § 26 innvilges søknaden til 
Frøydis Henriksen m/fl om fradeling av to punktfester på eiendommen gnr 46 bnr 16 i 
Kvænangen Kommune. Punktfestene er allerede bebygd.

Adkomst frem til tomten må sikres på tinglyst skjøte/festekontrakt.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Trine Sølberg
jordbrukssjef

Kopi til:
Anni Margaret Henriksen Langnesvegen 71 9016 TROMSØ
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Thomassen maskin og transport

9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 80/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3071-6 38314/2011 1943/12/51 17.10.2011

Ferdigattest 1943/12/51

Saksopplysninger/Vurderinger:
Ansvarlig Søker E. Flåten AS søker om ferdigattest for fritidsbolig gnr 12 bnr 51 Storenga.
Foretakene med ansvarsrett har bekreftet at arbeidene er utført og ingen merknader er 
fremkommet.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis Erik og Karen Dissing ferdigattest for 
fritidsbolig gnr 12 bnr 51 Storeng.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør
Likelydene skriv er sendt:
Alta byggevare AS, E Fløten AS, Erik og Karin Dissing, Haugens Rør, Norgeshus AS samt 
Thomassen Maskin og transport.
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