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VURDERING AV BEHOV FOR  KONSEKVENSUTREDNING VED AREALENDRING AV 

FJELLBUKT 

1 Innledning 

Mowi ASA, Region Nord søker om en arealendring ved Fjellbukt i Kvænangen i Troms og Finnmark. I den 

forbindelse krever Troms og Finnmark fylkeskommune at Mowi skal vurdere om endringen omfattes av  § 

6, § 7 eller § 8 i KU forskriften, jf § 4, annet ledd. 

Forskrift om konsekvensutredninger (KU) § 4, annet ledd – sier: «Forslagsstilleren skal vurdere om planen 

eller tiltaket omfattes av § 6, § 7 eller § 8.» (Lovdata 2019). Forslagsstilleren er i dette tilfellet Mowi ASA, 

som fremmer forslag om tiltak og hvor tiltaket er en arealendring ved Fjellbukt. 

 

§ 6 i KU omhandler «Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding». 

De første delene omhandler kommuneplaner, regionale planer, reguleringsplaner og lignende, mens 

siste del sier «c) Tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven».  

§ 7 i KU omhandler «Følgende tiltak og planer etter andre lover skal alltid konsekvensutredes, men ikke 

ha melding: a) tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller 

vassdragsreguleringsloven b) planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i 

vedlegg I og II og som vedtas av et departement.» Akvakultur er listet opp i Vedlegg II, men reguleres 

av fylkesmannen og akvakulturloven og skal ikke automatisk i seg selv konsekvens vurderes. 

 

§ 8 i KU omhandler «Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 

etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding: a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra 

dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen b) tiltak i vedlegg II som behandles etter en 

annen lov enn plan- og bygningsloven.» Akvakultur er oppgitt i vedlegg II (punkt f) og er ikke regulert 

etter plan og bygningsloven. Tiltaket skal dermed vurderes om det må gjennomføres en KU etter § 10. 

 

§ 10 i KU omhandler «Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn». 

 

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:  

Troms og Finnmark fylkeskommune 
  

16.03.2022 

BODØ 

MOWI 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
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a) størrelse, planområde og utforming  

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser  

c) avfallsproduksjon og utslipp  

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer.  

 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan 

medføre eller komme i konflikt med:  

a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper 

(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og 

laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven  

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller 

regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og 

områder som er særlig viktige for friluftsliv  

c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold 

av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske 

retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.  

d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift eller 

områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet  

e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet  

f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning  

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp  

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.I  

 

I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og følgelig skal konsekvensutredes, 

skal det ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, sannsynlighet for at virkningene inntreffer og 

når de inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å reversere eller begrense dem, om virkningene 

strekker seg over landegrensene, samt samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre 

eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak. 

 

 

 

2 Beskrivelse av tiltaket 

a) Størrelse, planområde og utforming 

Lokaliteten Fjellbukt ligger rett øst for øya Nøklan i Kvænangen kommune. Endringen som søkes om 

gjelder en forflytting og rotering av anlegget. Endringen består av reduksjon fra 14 til 12 bur, hvor 

størrelsen på burene har økt til 95x95 meter. Tiltaket det søkes om ses nedenfor. 

a) størrelse, p lanområde og utforming 

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser 

c) avfallsproduksjon og utslipp 

d) risiko for alvorlige ulykker og/el ler katastrofer. 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfat ter  en vurdering av om planen eller tiltaket kan 

medføre eller komme i konflikt med :  

a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § l l, utvalgte naturtyper 

(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og 

laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller 

regionalt viktige mineralressurser, områder  med  stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og 

områder som er særlig viktige for friluftsliv 

c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold 

av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske 

retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av l 4. juni 1985 mr. 77. 

d) større omdisponering av områder  avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift eller 

områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet 

e) økt belastning i områder der  fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.I 

I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og følgelig skal konsekvensutredes, 

skal de t  ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, sannsynlighet for at virkningene inntreffer og 

når de inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å reversere eller begrense dem,  om virkningene 

strekker seg over landegrensene, samt samlede virkninger av forslaget til p lan eller tiltak og andre 

eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak. 
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a) Størrelse, planområde og utforming 
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Figur 1 Anleggsskisse Fjellbukt 

Strømmålinger 2018 

Resultatoversikt over strømmålinger utført ved Fjellbukt februar-mars 2018 ses nedenfor: 

 

 

Det er registrert lite strømstille i måleperioden på alle undersøkte dyp. Det er registrert hyppige 

strømakselerasjoner over 15 cm/s på 6 og 71 meters dyp og over 10 cm/s på 15 og 50 meters dyp.  

Vannstrømmen i øverste del av vannsøyla er stort sett ensrettet, med vanntransport mot nord-nordvest 

på 6 meters dyp og mot nord på 15 meters dyp. På 50 meters dyp har vanntransporten to komponenter 

med hovedkomponent mot nord-nordvest og sekundærkomponent mor sør. Ved bunnen er 
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Figur I Anleggsskisse Fjel/bukt 

Strømmålinger 2018 

Resultatoversikt over strømmålinger utført ved Fjellbukt februar-mars 2018 ses nedenfor: 

Resultatoversikt 6 meter 15 meter SO meter 71 meter 

Gjennomsnitt (cm/s): 9.1 5.3 4.8 6.8 

Maksimalhastighet (cm/s): 24.9 19.2 18.2 27.2 

Strgmstyrke 0-1 cm/s (%): 0.7 3.4 3.7 2.2 

St rmstyrke 1-3 cm/s (%): 6.4 21.9 24.7 13.7 

Neumann-parameter: 0.84 0.69 0.21 0.45 

10-ärs strom, beregnet: 41.0 31.7 

SO-års strøm, beregnet: 46.0 35.6 

Det er registrert lite strømstille i måleperioden på alle undersøkte dyp.  Det er registrert hyppige 

strømakselerosjoner over 15 c m / s  på 6 og71meters dyp og over l 0 c m / s  på 15 og 50 meters dyp.  

Vannstrømmen i øverste de l  av vannsøyla er stort sett ensrettet, med vanntransport m o t  nord-nordvest 

på 6 meters dyp og m o t  nord på 15 meters dyp.  På 50 meters dyp har vanntransporten to komponenter 
med hovedkomponent  mo t  nord-nordvest og sekundærkomponent mor sør. Ved bunnen er 



 

 

vanntransporten rettet mot sør. Vanntransporten følger sundet Lohkkalnuorri sin orientering ved Fjellbukt, 

med nordlig transport i øverste del av vannsøyla og sørlig transport i nederste del av vannsøyla. 

Plassering av strømmåler ses nedenfor: 

 

Figur 2 Plassering av strømmåler Fjellbukt. 

 

vanntransporten rettet m o t  sør. Vanntransporten følger sundet Lohkkalnuorri sin orientering ved Fjellbukt, 

med nordlig transport i øverste de l  av vannsøyla og sørlig transport i nederste de l  av vannsøyla. 

Plassering av strømmåler ses nedenfor: 
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Figur 2 Plassering av strømmåler Fjel/bukt. 



 

 

 

 

Figur 3 Strømroser fra strømmålinger ved Fjellbukt. 

 

Strømmålinger 2022 

Resultatoversikt over strømmålinger utført ved Fjellbukt januar-februar 2022 ses nedenfor: 
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Figur 3 Strømroser fra strømmålinger ved Fjel/bukt. 

Strømmålinger 2022 

Resultatoversikt over strømmålinger utført ved Fjellbukt januar-februar 2022 ses nedenfor: 



 

 

 

Figur 4 Resultatoversikt fra strømmålinger ved Fjellbukt. 

Måleposisjonen ved Fjellbukt befinner seg i en undersjøisk bukt, med lokale variasjoner i batymetrien. 

Vannstrømmen i de undersøkte dypene ved Fjellbukt er tidevannsdrevet og styres av den lokale 

batymetrien. 

Plassering av strømmåler ses nedenfor: 

 

Figur 5 Plassering av strømmålinger ved Fjellbukt. 

 

Resultatoversikt 5 meter 15 meter 

Gjennomsnitt (cm/s): 8 .3  6.4 

Maksimalhastighet (cm/s): 32.6 23.5 

Minimumshastighet (cm/s): 0.1 0 . 1  

Varians (cm?/s?): 24.1 13.9 

Strømstyrke 0-1 cm/s (%): 2.0 2 .3  

10-3rs s t r m ,  beregnet: 53.8 38 .8  

50-3rs stram, beregnet: 60.3 43 .5  

Hovedstrømretning: nord-nordvest nord-nordvest 

65 meter 116 meter 
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13.8 17.3 
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Figur 4 Resultatoversikt fra strømmålinger ved Fjel/bukt. 

Måleposisjonen ved Fjellbukt befinner seg i en undersjøisk bukt, med lokale variasjoner i batymetrien. 

Vannstrømmen i de undersøkte dypene ved Fjellbukt er tidevannsdrevet og styres av den  lokale 
batymetrien. 

Plassering av strømmåler ses nedenfor: 
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Figur 5 Plassering av strømmålinger ved Fjel/bukt. 



 

 

 

Figur 6 Strømroser fra strømmålinger ved Fjellbukt. 

B-undersøkelsen ved Fjellbukt 

Det er gjennomfør en kartlegging av bunnforhold under den planlagte anleggsramme. Antall 

prøvestasjoner ved Fjellbukt var 12, og det ble tatt 13 grabbskudd fordelt på disse. Sedimentet under 

anlegget består hovedsakelig av silt og sand. Det ble funnet dyreliv ved alle stasjonene, bestående av 

hovedsakelig børstemark. Det ble også observert pigghuder, krepsdyr og skjell ved noen av stasjonene. 

pH-verdien ved alle stasjoner var over 7,5 og samtlige stasjoner hadde en positiv Eh. Totaltilstand for 

Fjellbukt blir 1, med en indeksverdi på 0,28.Hovedresultatene ses nedenfor: 
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Figur 6 Strømroser fra strømmålinger ved Fjel/bukt. 

B-undersøkelsen ved Fjellbukt 

Det er gjennomfør en kartlegging av bunnforhold under den  planlagte anleggsramme. Antal l  
prøvestasjoner ved Fjellbukt var l 2, og d e t  ble ta t t  13 grabbskudd fordelt på disse. Sedimentet under 
anlegget  består hovedsakelig av silt og sand. Det  ble funnet dyreliv ved alle stasjonene, bestående av 

hovedsakelig børstemark. Det ble også observert pigghuder, krepsdyr og skjell ved noen av stasjonene. 

pH-verdien ved alle stasjoner var over 7,5 og samtlige stasjoner hadde  en positiv Eh. Totaltilstand for 

Fjellbukt blir l, med  en indeksverdi på 0,28.Hovedresultatene ses nedenfor: 



 

 

 

Figur 7 Hovedresultat B-undersøkelse ved Fjellbukt. 

C-undersøkelse ved Fjellbukt 

Stasjonene i overgangssonen hadde god og moderat økologisk tilstand ut fra nEQR, ytterkanten av 

overgangssonen hadde god tilstand, det samme hadde referansestasjonen. Arts- og individantallet var 

lignende ved alle stasjonene, med unntak av referansestasjonen, som hadde lavere individtall og noe 

høyere artsantall enn de resterende stasjonene. Hovedresultatene ses nedenfor: 

 

Sedimenttype 
Dominerende Mindre dominerende v r i g e  

Silt Sand Grus, skjellsand 

Ant. stasjoner: 12 Ant. sta sj. m e d /  uten dyr: 1 2 / 0  

Ant. hugg: 13 Ant. sta sj. b lø t /  hard bunn: 1 0 / 2  

Antall grabbstasjoner (gruppe I I /  11111) med følgende t.illstand: 

Parametergruppe Indeks 

Gr. II pH/Eh 

Tilstand 

0,00 

Gr. Ill Sensorisk: 0,55 

Gr. li +1I1I 0,28 

L I Ii etstilst d. iht. IS 1 : O 

Figur 7 Hovedresultat B-undersøkelse ved Fjel/bukt. 

C-undersøkelse ved Fjellbukt 

Stasjonene i overgangssonen hadde  g o d  og moderat  økologisk tilstand ut fra nEQR, ytterkanten av 

overgangssonen hadde  god  tilstand, d e t  samme hadde  referansestasjonen. Arts- og individantallet var 

l ignende ved alle stasjonene, med unntak av referansestasjonen, som hadde  lavere individtall og noe 

høyere artsantall enn de resterende stasjonene. Hovedresultatene ses nedenfor: 

Anleggssone Ytterst Overgangssone Referanse 

Stasjon Stasjon Stasjon Stasjon Stasjon Stasjon 

Cl C2 C4 cs C6 Clef 

Avstand t i l  anlegg (m)  0 519 132 92 103 lkm 

Dyp (m) 73 124 117 121 110 n/a 

GPS koordinater 
6954.318 69°54.488 6954.428 69°54.283 69°54.049 69°54.936 

21°52,593 2151.506 21°52.105 21'52.155 21"52.716 21°51.936 

Ant. arter 36 34 39 36 36 44 

2 Ant. Ind. 2069 2696 2478 2727 2965 1297 rt 

i 0 H' 2,829 c. c 
1 g 3 

nEQR verdi 0 E 
MN c 

tilstand 
0,533 

M z 0 ... 
Gj.snitt nEQR es 
overgangssone 

Oksygen i bunnvann 
6,65 

(ml0,/1) 

Organisk stoff 
17,3 

nTOC (mg/g) 

Cu (mg/kg TS) 15 

Tilstand for Cl 

Etter f r s t e  produksjonssyklus med ny ramme 



 

 

 

b) Bruk av naturresurser 

Tiltaket vil ikke benytte seg av naturressurser, foruten at det er plassert i sjø med det klarerte areal. 

Lokaliteten vil benytte seg av økosystem tjenester i form av nedbrytning av organisk materiale. 

 

c) Avfallsproduksjon og utslipp 

Avfall og utslipp fra anlegget vil i hovedsak bestå av organisk materiale i form av forspill og fekalier. I 

tillegg kan det forekommende mindre utslipp fra vaskeprosesser hvor tang og andre fastgrodde marine 

arter spyles bort fra anlegget. Forventet utslippene vil ikke ha store konsekvenser i resipienten framover. 

Bunnforholdene vil jevnlig følges opp med prøver i henhold til NS9410 (2016), slik at bedriften vil kunne 

utføre risikobaserte vurderinger fortløpende slik at organisk materiale ikke akkumuleres i sedimentet over 

lengre tid. 

Utslipp av prioriterte miljøgifter skal reduseres mest mulig og substitusjon for gitte kjemikalier og/eller 

metoder skal vurderes fortløpende. Utslipp av legemidler vil kun skje dersom legemidlet er rekvirert av 

autorisert veterinær eller fiskehelsebiolog og benyttet som foreskrevet. Utslipp fra akvakulturanlegget 

skal ikke føre til at kjemikalier, herunder legemidler over tid akkumuleres i sedimentene i mengder som 

overstiger miljøkvalitetsstandarder for sediment fastsatt i eller i samsvar med vannforskriften. Viser 

miljøundersøkelser at slike miljøkvalitetsstandarder overskrides vil bedriften iverksette tiltak for å redusere 

utslippene. 

Fôrlagring, dødfiskhåndtering, spyling, rengjøring samt annen virksomhet ved anlegget vil ikke påføre 

omgivelsene urimelige luktulemper. Anlegget skal utformes og virksomheten drives slik at det ikke 

medfører nevneverdige støyulemper for omgivelsene. Anlegget skal utformes og virksomheten drives slik 

at lys benyttet på anlegget eller som kjønnsmodningsregulering, ikke medfører nevneverdige ulempe 

for omgivelsene.  

Bedriften vil, så lang det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper, unngå at det dannes avfall 

som følge av virksomheten. Særlig vil innhold av skadelige stoffer i avfallet begrenses så mye som mulig. 

All håndtering av avfall (herunder farlig avfall) skal skje i overensstemmelse med gjeldende regler for 

dette. 

Død fisk, avskjær og blodvann vil samles opp og konserveres omgående. Ensilasjetanker vil ha 

tilstrekkelig kapasitet, og være forsvarlig sikret mot utslipp til miljøet. 

 

d) Risikoulykker og/eller katastrofer 

Lokaliteten merkes med bøyer og lys i henhold til gjeldende regelverk for å unngå påkjørsler og 

potensielle havari av anleggskonstruksjon eller møtende båter. Begrensingsområdet for ferdsel er 20 

meter fra anleggets bøyer, mens det er fiskeforbud innenfor 100 meters avstand fra anleggets bøyer.   

Det er ikke funnet noen områder med risiko for ras eller fare for større bølger som følge av ras og som 

kan påvirke anlegget direkte.  

Anleggssertifisering etter NS9415 (2009) skal sikre at tiltaket er korrekt dimensjonert og sikrer mot fare for 

rømming og konstruksjonsfeil. 

b) Bruk av naturresurser 

Tiltaket vil ikke benytte seg av naturressurser, foruten at d e t  er plassert i sjø med d e t  klarerte areal.  

Lokaliteten vil benytte seg av økosystem tjenester i form av nedbrytning av organisk materiale. 

c) Avfallsproduksjon og utslipp 

Avfall og utslipp fra anlegget  vil i hovedsak bestå av organisk materiale i form av forspill og fekalier. I 

tillegg kan d e t  forekommende mindre utslipp fra vaskeprosesser hvor tang og andre fastgrodde marine 
arter spyles bo r t  fra anlegget.  Forventet utslippene vil ikke ha store konsekvenser i resipienten framover. 
Bunnforholdene vil jevnlig følges o p p  med  prøver i henhold til NS94 l 0 (2016), slik at bedriften vil kunne 

utføre risikobaserte vurderinger fortløpende slik at organisk materiale ikke akkumuleres i sedimentet over 

lengre tid. 

Utslipp av prioriterte miljøgifter skal reduseres mest mulig og substitusjon for gitte kjemikalier og/el ler 

metoder  skal vurderes fort løpende. Utslipp av legemidler vil kun skje dersom legemidlet er rekvirert av 

autorisert veterinær eller fiskehelsebiolog og benyttet  som foreskrevet. Utslipp fra akvakulturanlegget 
skal ikke føre til at kjemikalier, herunder legemidler over tid akkumuleres i sedimentene i mengder  som 

overstiger miljøkvalitetsstandarder for sediment fastsatt i eller i samsvar med  vannforskriften. Viser 

miljøundersøkelser at slike miljøkvalitetsstandarder overskrides vil bedriften iverksette tiltak for å redusere 

utslippene. 

Forlagring, dødfiskhåndtering, spyling, rengjøring samt annen virksomhet ved anlegget  vil ikke påføre 

omgivelsene urimelige luktulemper. Anlegget skal utformes og virksomheten drives slik at d e t  ikke 

medfører nevneverdige støyulemper for omgivelsene. Anlegget skal utformes og virksomheten drives slik 
at lys benyttet  på anlegget  eller som kjønnsmodningsregulering, ikke medfører nevneverdige ulempe 

for omgivelsene. 

Bedriften vil, så lang d e t  er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper, unngå at d e t  dannes avfall 

som følge av virksomheten. Særlig vil innhold av skadelige stoffer i avfallet begrenses så mye som mulig. 

All håndtering av avfal l  (herunder farlig avfall) skal skje i overensstemmelse med  gjeldende regler for 

det te .  

Død fisk, avskjær og b lodvann vil samles opp  og konserveres omgående .  Ensilasjetanker vil ha 

tilstrekkelig kapasitet, og være  forsvarlig sikret m o t  utslipp til miljøet. 

d) Risikoulykker og/eller katastrofer 

Lokaliteten merkes med bøyer og lys i henhold til gjeldende regelverk for å unngå påkjørsler og 

potensielle havari av anleggskonstruksjon eller møtende båter.  Begrensingsområdet for ferdsel er 20 
meter fra anleggets bøyer, mens d e t  er fiskeforbud innenfor l 00 meters avstand fra anleggets bøyer. 

Det er ikke funnet noen områder med risiko for ras eller fare for større bølger som følge av ras og som 

kan påvirke anlegget  direkte. 

Anleggssertifisering etter NS94 l 5 (2009) skal sikre at tiltaket er korrekt dimensjonert og sikrer m o t  fare for 
rømming og konstruksjonsfeil. 



 

 

Bedriften vil gjennomføre risikoanalyse av alle faktorer, inkludert miljørisikoanalyse av virksomheten og 

vurdere resultatene fra disse i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av 

vann, grunn og luft vil bli kartlagt. Miljørisikoanalysen vil blir dokumentert og skal omfatte alle forhold ved 

virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på 

bedriftens område eller utenfor. 

 

3. Mulig påvirkning eller konflikter med omgivelser 

     a) Verneområder 

Det er ingen nye verneområder eller utvalgte naturtyper i lokalitetsområdet hvor lokaliteten er tenkt 

plassert. Øya Nøklan er et landskapsvernområde, men er vurdert å ikke bli berørt av tiltaket. Det er heller 

ingen prioriterte arter i området, og lokalitetene ligger heller  ikke i vernet vassdrag eller i en nasjonal 

laksefjord. 

Det er ingen nye objekter, områder eller kulturmiljø i lokalitetsområdet.  

b) Arter, naturtyper og landskap 

Det er ikke registrert noen kulturminner eller kulturmiljøer i området (naturbase.no).  

 

Figur 1 Arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Hentet fra Naturbase. 

Bedriften vil gjennomføre risikoanalyse av alle faktorer, inkludert miljørisikoanalyse av virksomheten og 

vurdere resultatene fra disse i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av 
vann, grunn og luft vil bli kartlagt. Miljørisikoanalysen vil blir dokumentert  og skal omfat te alle forhold ved 

virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/el ler miljøskader inne på 

bedriftens område eller utenfor. 

3. Mulig påvirkning eller konflikter med omgivelser 

a) Verneområder 

Det er ingen nye verneområder eller utvalgte naturtyper i lokalitetsamrådet hvor lokaliteten er tenkt 
plassert. Øya Nøklan er et landskapsvernområde, men  er vurdert å ikke bli berørt av tiltaket. Det er heller 

ingen prioriterte arter i området,  og lokalitetene ligger heller ikke i vernet vassdrag eller i en nasjonal 

laksefjord. 

Det er ingen nye objekter, områder eller kulturmiljø i lokalitetsamrådet. 

b) Arter, naturtyper og landskap 

Det er ikke registrert noen kulturminner eller kulturmiljøer i området  (naturbase.na). 
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Figur I Arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Hentet fra Naturbase. 



 

 

Det er ingen registeringer i lokalitetsområdet. 

Det er ikke registret noen nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser i området, eller områder med 

stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift. 

Det er ikke registrert områder som er særlig viktige for friluftsliv i selve lokalitetsområdet. Molvikøra, et 

viktig friluftsområde ligger på øst siden av Fjellbukt.  

Det er vurdert at tiltaket og tiltaksområdet ikke setter begrensinger på ferdsel, bruk eller skader de 

nærliggende friluftsområdene i noen betydelig grad. 

c) Planbestemmelser 

Lokalitetene ligger i et sjøområde som er regulert akvakultur. 

d) Omdisponering av areal 

Tiltaket vil ikke medføre omdisponering av areal. 

e) Økt belastning 

Ettersom dette er en endringssøknad av en eksisterende lokalitet er tiltaket det søkes om nøye vurdert 

ift. en økt belastning. Det søkes ikke om MTB økning ved lokaliteten slik at økt belastning er ikke å 

medregne. Belastningen per kvadratcentimeter sediment vil trolig bli mindre ettersom anleggsstørrelsen 

øker. Likevel planlegger aldri bedriften at produksjonen skal gå på bekostning av miljøtilstanden i 

sedimentet og belastningen skal aldri være så stor at en oppnår uakseptabel miljøtilstand. Med 

bakgrunn i dette vurderes belastningen så liten at den ikke får vesentlig virkning for miljø og samfunn. 

f) Helsekonsekvenser 

Det er vurdert til at anlegget ikke vil gi vesentlig belastning av luft- eller lysforurensing, støy eller lukt. 

Håndtering av død fisk, inkludert ensilasje, vil skje i ett lukket system. 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp  

Arealendringen ved lokaliteten vil ikke medføre vesentlig økning i utslipp av klimagasser. 

h) Naturfare 

Arealendringen ved lokaliteten vil ikke gi økt risiko for ulykker, ras, skred eller flom. 

 

4. Konklusjon 

Tiltaket er ikke i store konflikter med andre interesser eller til skade for miljøet. Etter vår vurdering er det 

ikke nødvendig med en konsekvensutredning, og tiltaket vurderes til å ikke ha vesentlig virkning på 

miljø og samfunn. Eventuell utslipp vil følges opp i henhold til gjeldende regelverk. 
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viktig friluftsområde ligger på øst siden av Fjellbukt. 
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nærl iggende friluftsområdene i noen betydelig grad.  
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ift. en økt belastning. Det søkes ikke om MTB økning ved lokaliteten slik at økt belastning er ikke å 
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øker. Likevel planlegger aldri bedriften at produksjonen skal gå på bekostning av miljøtilstanden i 

sedimentet og belastningen skal aldri være  så stor at en oppnår  uakseptabel miljøtilstand. M e d  

bakgrunn i det te vurderes belastningen så liten at den  ikke får vesentlig virkning for miljø og samfunn. 

f) Helsekonsekvenser 

Det er vurdert til at an legget  ikke vil gi vesentlig belastning av luft- eller lysforurensing, støy eller lukt. 

Håndtering av død fisk, inkludert ensilasje, vil skje i e t t  lukket system. 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

Arealendringen ved lokaliteten vil ikke medføre vesentlig økning i utslipp av klimagasser. 

h) Naturfare 

Arealendringen ved lokaliteten vil ikke gi økt risiko for ulykker, ras, skred eller f lom. 

4. Konklusjon 

Tiltaket er ikke i store konflikter med andre interesser eller til skade for miljøet. Etter vår vurdering er det 
ikke nødvendig med en konsekvensutredning, og tiltaket vurderes til å ikke ha vesentlig virkning på 
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