
Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg
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 skje ma, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i
fersk - , brakk - og saltvann. Ferdig utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region det søkes i.(Addresse: se
veileder) Det er søkers ansvar å påse at fullstendige opplysninger er gitt.

O pplysingene kreves med hjemmel i akvakultur - , mat - , forurensning - , naturvern, frilufts - , vannressurs - og havne - og
farvannsloven. Opplysninger som omfattes av forvalt ningslovens § 13, er unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens § 5a.
Ufullstendig e søknader vil forsinke søknadsproses sen, og kan bli returnert til søker. Til rett ledning ved utfylling vises til veileder.

Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde,kan opplysninger som avgis 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 hjem mel til å innhente de samme
opp lysningene. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00,
eller hos Fiskerid irektoratet på telefon 03495.

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

1 Generelle opplysninger

1.1 Søker:

Marine Harvest Norway AS
1.1.1 Tlf.nr: 908 56 043 1. 1.2 Mobil: 908 56 043 1.1.3 Faks:

1.1.4 Postadresse: Postboks 4102, Dreggen 1.1.5 E - post adresse:
Jonathan.Vaz @marineharvest.com

1.1.6 Organisasjonsnr. eller personnr.:
959 352 887

1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (Kontaktperson) :

Jonat han Vaz

1.2.1 Tlf. nr: 95221462 1.2.2 Mobil: 95221462 1.2.3 E - post adresse:
Jonathan.Vaz @marineharvest.com

1.3 Søknaden gjelder lokalitet i:

1.3.1 Fiskeridirektoratets region:
Nordland

1.3.2 Fylke: Nordland 1.3.3 Kommune : Herøy

1.3.4 Lok alitetsnavn:
26815 Hestøy

1.3.5 Geografiske koordinater:
66 00.038N, 12 15.994Ø (midtpunkt)
66 00.034 N, 12 16 . 147 Ø (midtpunkt flåte)

2. Planstatus og arealbruk

2.1. Planstatus og vernetiltak :

Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan - og bygningsloven? Ja Nei
Foreligger ikke plan

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvernloven? Ja Nei
Foreligger ikke

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven? Ja Nei
Foreligger ikke

2.2. Arealbruk – areal interesser
(Hvis behov bruk pkt 5 eller pkt 6)

Behovet for søknaden: spesifisert under 2.4 Sup plerende opplysninger

Annen bruk/andre interesser i området: nei

Alternativ bruk av området: Ingen.

Verneinteresser ut over pkt. 2.1: Nei

2.3. Konsekvensutredning

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

2.4. Supplerende opplysninger

Marine Harvest ASA ønsker å utvide kapasiteten på lokalitet 26815 Hestøy i Herøy kommune opp til 1600 t. Grunnen for at
vi ønsker å utvide anlegget er at det er et behov for å øke produksjonen på slakteriet.

Myndighetene har vurdert produksjonsområde 7, 8, 9 og 11 til å være «grønt» i det nye trafikklyssystemet. Det betyr at
departementet, på bakgrunn av en rekke undersøkelser og utredninger fra fageksperter, har slått fast at det er grunnlag for
at dette området skal ha økt produksjon. Marine Harvest har derfor nylig fått innvilget en vekst på 2 % på samtlige
konsesjoner i området. Dette betyr at vi er avhengige av å ta i bruk alle lokaliteter vi har tilgang på i dag, i tillegg til at nye
loka liteter må klareres.

Ved å utvide ventemerdkapasiteten , kan vi øke antall arbeidsplasser på slakteriet. Utvidelsen vil medføre fire nye bur. I

tillegg, ønsker vi å flytte anlegget ca. 15 m møt vest for å få god plass til båter som leverer fisk til slakter iet.



3 Søknaden gjelder

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

Omsø kt størrelse :

Tillatelsesnummer(e):
dersom det/de er tildelt, jf veileder:

Søker andre samlokalisering på lokaliteten?

Ja Nei

Hvis ja, oppgi navn på søker:

eller

3.2 Endring
Lok. nr : 26815 Hes tøya

Tillatelsesnr(e ): N HR 61

Endringen gjelder Sett flere kryss om nødvendig
Arealbruk/utvidelse
Biomasse: Økning: 400 (tonn)

Totalt etter endring: 1600 (tonn)

Annen størrelse Økning: ………… …(tonn)
Totalt etter endring: ………….………...
Tillatelse til ny innehaver på lokaliteten
Endring av art
Annet

Spesifiser: ………………………

3.3 Art

3.3.1 Laks, ørret og regnbueørret ( det må og så krysses av for formålet) :

Kommersiell matfisk el. stamfisk Rekreasjon
Forsøk – Forskning Utstilling
Undervisning Annet
Sl aktemerd Spesifiser:

3.3.2 Annen fiskeart

Oppgi art: …………………….

Latinsk navn: ………………………………

3.3.3 Annen akvakulturart

Oppgi art: …………………….

Latinsk navn: ………………………………

3.4 Type akvakulturtillatelse (produk sjonsform, sett flere kryss om nødvendig)

Settefisk
Matfisk
Stamfisk
Slaktemerd

Rekreasjonsanlegg
Produksjon av tidlige livsstadier av bløt dyr, 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 3.5.2 Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt

Ja Nei

Hvis ja, er det søkt dispensasjon i egen henvendelse ?
Ja Nei

3.6 Supplerende opplysninger



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 o.l. innenfor 5 km. .

Ingen.

4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse

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

Ingen.

4.2..2 Driftsform: slaktemerd

4.3 Hensyn til miljø

4.3.1 Årli g planlagt produksjon: 0 tonn 4.3.2 Forventet fôrforbruk i tonn: 0 tonn

4.3.3 Miljøtilstand

I sjø:
B - undersøkelse (Iht. NS 9410),
tilstandsklasse:

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

Alternativ miljøundersøkelse:
Ja Nei

I ferskvann:
Klassifisering av miljøkvalitet i ferskv ann:

Ja Nei

Miljøundersøkelse:
Undersøkelse av biologisk mangfold mm:

Ja Nei

4.3.4 Strømmåling

Vannutskiftingsstrøm: 4,2 cm/sek
Spredningsstrøm: cm/sek
Bunnstr øm: cm/sek

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

Dybde: m Dybde: m

Tidspunkt: Tidspunkt:

4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs

4.4.1 Minste avstand til trafikkert farled/areal:

> 2 0 00m

4.4.2 Rutegåe nde trafikk i området: (oppgi navn på operatør)

Nei

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

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

Hvit Grønn

Rød Ingen

4.5 Supplerende opplysninger

Det er veldig grunt under lokaliteten og derfor ble strømmåling på 1 5 m utelatt.

5. Supplerende opplysninger



6. Vedlegg

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

6.1.1 Kvittering for betalt gebyr 6.1.2 Strøm måling

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 a vmerket .

Kystsoneplankart

• Annen akvakulturrelaterte
virksomheter mm

• Kabler, vannledninger ol i
området

• Anlegget avmerket

Kart i N - 5 serie ,evt Olex, C - Map
el.l.

(M = 1 : 5 000)

• Anlegget med
fortøyningss ystem og
koordinatfestede ytterpunkt

• Oppdatert kystkontur

• Plassering av strømmåler

• Utslipp fra kloakk, alndbruk,
industri og lignende

• Kabler og vannledninger,
rørledninger i området

• Evt. flåter og landbase

Anleggsskisse (ca M = 1 : 1 0 00)

• Anlegget (inkl.flåter)

• Fortøyningssystem med festepunkter (bolt, lodd
el.anker)

• Gangbroer

• Flomlys/produksjonslys

• Flytekrager

• Andre flytende installasjoner

• Markeringslys eller lyspunkt på anlegget

6.1.4 Undervannstopografi 6.1.5 B eredskapsplan (jf. Mattilsynets etableringsforskrift )

6.1.6 Konsekvensutredning jf veileder pkt 2.3 6.1.7 Spesielt vedlegg ved store lokaliteter

6.1.8 Samtykke - erkl æring.
Til alle søknader hvor annen innehaver har tillatelse på
lokaliteten .

6.2. Når søknaden gjelder akvakultur av fisk

6.2.1 Miljøtilstand:

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

I sjø :

B - undersøkelse
C - undersøkelse
Alternativ miljøundersøkelse :

I ferskvann: Miljøundersøkelse

Undersøkelse av biologiske mangfoldet
mm :

6.2.2 Tilsagn om akvakulturtillatelse
Til noen søknader om lokalitet hvor tillatelsesnummer ikke

er tildelt
Kan bare gjelde laks mv.

6.2.3 Melding om samdrift
Kan gjelde all fisk

6.3 Andre vedlegg
spesifiseres

Dispensasjon fra kommunen

Sandnessjøen 24.4 .2018

………………………………………………
Søkers underskrift



  
 Teknisk enhet 
   Saksbeh:Jonny Iversen 
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Herøy kommune 
- et hav av muligheter 

       

Marine Harvest AS 

Region Nord 

Torolv kveldulvsons gate 37 

 

8800 SANDNESSJØEN 

    

 
Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 

18/302-3/JIV GBNR 4/193  04.04.2018 
  

 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK 
 

Saken er behandlet som saksnr  25/18 etter delegert myndighet fra Formannskap. 

 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

 

Midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven §19-3 innvilges for å kunne plassere og 

utvide ventemerder som vist i vedlagte kartillustrasjon i saksfremlegg.  

 

Dispensasjonen vil bli undergitt ny behandling som kan føre til et annet resultat dersom: 

 

 Særlovsmyndigheter har vesentlige merknader til dispensasjonen 

 Ny plassering av ventemerder vil virke negativt på ny kai plassering og nødvendig 

tilhørende havneområdet ved utbygging og/eller i drift.  

 

Når endelig reguleringsplan er vedtatt for området i den revideringen som nå pågår vil 

dispensasjonen automatisk falle bort og mulig plassering og utbredelse av ventemerder vil 

fremkomme av reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.    

 

 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottak av denne forsendelsen. 

Eventuell klage sendes til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy, og bør inneholde 

klagebegrunnelse og/eller andre opplysninger som kan ha betydning for endret saksutfall. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jonny Iversen 

Fagleder plan 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Kopi: 

Kystverket i Nordland Pb. 1502  6025 ÅLESUND  

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405  8002 BODØ  

Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset  8048 BODØ  

Marine Harvest AS, Postboks 4102 Sandviken, 5835 Bergen 

 

Vedlegg:  Saksfremlegg 

  Søknad om dispensasjon 



Postadresse: Postboks 185 5804 Bergen Be Be søksadresse: Strandgaten 229 Telefon: 55 23 80 00 Telefaks: 55 23 80 90
Organisasjonsnr: 971 203 420 E - postadresse: postmottak@fiskeridir.no Internett: www.fiskeridir.n o

Marine Harvest Norway AS Adm.enhet : Tildelingsseksjonen
Postboks 4102 Sandviken Saksbehandler : Elisabeth Aadland Vaagsbø

Telefon:

5835 BERGEN Vår referanse: 18/6989
Deres
referanse:
Dato: 05.09.2018

Att:
Jonathan Vaz

Marine Harvest Norway AS 959352887 - Svar på søknad om tilsagn på utvidelse til

1600 tonn på slaktemerd lokalitet 26815 Hestøy i Herøy kommune, tillatelsesnr.N -

HR - 61

Marine Harvest Norway AS søker om å få utvide akvakulturtillatelse for slaktemerd med

tillatelsesnr. N - HR - 0061 til en maksimalt tillatt biomasse på 1600 tonn, lokalitet 26815 Hestøy

i Herøy kommune, Nordland Fylkeskommune. I ti lle gg søkes det om dispensasjon etter
plan - og bygningsloven § 19 - 3 for å kunne plassere og utvide slaktemerden. Dispensasjon

etter plan - og bygningsloven er Herøy kommune sitt anliggende, og Fiskeridirektoratet vil

ikke ta stilling til det da det er No rdl and f ylkeskommune som skal vurdere dette videre.

Søknaden kom inn 30.04.2018, men var ikke komplett før 23.08.2018.

Saksbehandlingsgebyr på kr. 2 4 .000, - ble betalt 11.04.2018 , i samsvar med gebyrforskriften .

Bakgrunn

Lokalitet 26815 Hestøy ligger i Herøy kommune, Nordland fylke.

Søker ønsker utvidelse på 400 tonn MTB slik at den nye MTB blir på 1600 tonn. Det vil gi noe
økning i arealbruken , da det vil bli 4 nye merder . I tillegg ønskes anlegget flyttet ca 15 meter

vestover for å gjøre plass til stør re brønnbåter ved ka i. Det søkes også om d ispensasjon etter

plan - og bygningsloven § 19 - 3, da området ikke er i samsvar med arealplanen i kommunen.
Det er reguleringsplan for «Herøy maritime næringspark» som er gjeldende for omsøkt

område.

Slakteriet har slaktekapasitet på 1200 tonn i dag. Det er planlagt en utvidelse
av slaktekapasitet på 400 tonn, slik at ny slaktekapasitet blir på 1600 tonn .
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Søker h evder at det omsøkte tiltaket har fått innvilget midlertidig dispensasjon etter plan - og
bygningsloven § 19 - 3, ettersom tiltaket er i strid med arealplaner. Søker viser til at det ble tatt

MOM - B undersøkelse den 11.05.2018 som ga tilstand 1. Søker hevder at tiltaket ikke strider

mot naturmangfoldloven , selv om det finnes noen sårbare arter som otter, vannrikse,

storspove, makrellterne og teist, da tiltaket ikke vil påvirke disse negativt. Søker hevder at
tiltaket ikke strider mot kulturminneloven , verken på land eller i sjø . Av andre interesser

som næringsfiske og fangst, samt reiseliv og andre samfunn smessige forhold, hevder søker

dette er avklart gjennom kommuneplanen.

Slakteriet har behov for utvidelse av slaktemerdanlegget for å kunne slakte jevnt og utnytte

kapasiteten ved slaktelinjen. Produksjonen økes og antall arbeidsplasser økes. Utvidelsen vil

medføre 4 nye merder. Den omsøkte økningen i biomasse er på 400 tn. MTB. Det er behov
for utvidelse ettersom Marine Harvest Norway AS nylig har fått innvilget vekst på 2%

kapasitetsøkning på samtlige tillatelser i området.

Slaktemerdene skal driftes for oppbevaring av slakteklar fisk. Fisken skal være sultet før
mottak og det skal ikke forekomme fôring ved lokaliteten.

Rettslig grunnlag for behandling av søknaden

Laksetildelingsforskriften § 8 første ledd gir fylkeskommunen kompetanse til å klarere
lokaliteter etter kapittel 6. Etter § 8 andre ledd skal søknad om tillatelse etter kapittel 5

sendes til Fiskeridirektoratet for behandling. Dersom Fiskeridirektoratet gir tilsagn om

tillatelse, skal tilsagnet sendes fylkeskommunen som deretter foretar en klarering av
lokaliteten etter laksetildelingsforskriften § 30.

Etter § 22 fjerde ledd, skal akvakultur i slaktemerd benyttes til kortvarig lagring ved

slakteriet av slakteklar matfisk.

Av § 23 første ledd følger det generelle vilkår for tildeling og for nying av tillatelse til

akvakultur for særlige formål etter en faglig vurdering ut fra behovet, men blir også gitt

midlertidig for inntil 10 år om gangen.

Ved forlengelse av tidsbegrenset tillatelse skal søknad være Fiskeridirektoratets

regionkontor i hen de minimum ett år før tillatelsen går ut, jf. § 23 andre ledd.

Etter § 25 kan en tillatelse bare gis til et godkjent slakteri for lagring av slakteklar fisk. Det

settes krav om at lagring skal skje i umiddelbar nærhet til gjeldende slakteri.

Etter § 28b, kan ikke maksimalt tillatt biomasse pr. tillatelse overstige 780 tonn.

Fiskeridirektoratets vurdering av søknaden
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Marine Harvest Norway AS har søkt om utvidelse med 400 tonn MTB på slaktemerd

lokalitet 26815 Hestøy som ligger i Herøy kommune, Nordland fylke. Toltalt vil ny MTB bli
på 1600 tonn. Det vil gi noe økning i arealbruken, 4 nye merder, i tillegg til flytting av

anlegget ca 15 meter vestover for å gjøre plas s til større brønnbåter ved kai. Utvidelsen vil

også kunne gi økt antall arbeidsplasser på anlegget.

Det søkes også om dispensasjon etter plan - og bygningsloven da omsøkt område ikke er i

samsvar med arealplanen i kommunen.

Utsnitt av kommuneplankart. Omsøkt områd e skulle vært vist i rød sirkel, og det er dette
plankartet søker har brukt lang tid på å skaffe til veie, men som opprinnelig skulle ligget v ed

søknaden i utgangspunktet:



18/6989

4

Fiskeridirektoratet har funnet utsnitt av planområdet fra seplan.no. Også et ove rsiktsbilde

som søker i utgangspunktet skulle lagt ved opprinnelig søknad:

Det er reguleringsplan for «Herøy maritime næringspark»1 som er gjeldende for omsøkt

område. Den viser følgende:

1 http://webhotel3.gisline.no/Webplan_1818/
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Detaljreguleringsplan «Herøy maritime næringspark» har satt av omsøkt område til
arealformål HS, som betyr havneområde i sjø2.

Arealformålet er ikke avsatt til akvakultur, men Herøy kommune har i vedtak av 04.04.2018

gitt selskapet midlertidig dispensasjon etter plan - og bygningsloven § 19 - 3. Kommunen har i
brev a v 22.08.2018 opplyst at det ikke er gitt noen tidsbegrensning på den midlertidige

dispensasjonen. Det legges derfor til grunn at planstatus er avklart.

Omsøkt område ønskes å utvide med 4 merder i vest som vist under , samt flytte anlegget 15
meter mot vest:

Fiskeridirektoratet finner grunnlag for at Marine Harvest Norway AS har behov for å utvide

slaktemerdene på lokalitet 26815 He støy i Herøy kommune, Nordland f ylke , for å kunne

utnytte d en planlagte slaktekapasitet på 1600 tonn , basert på at selska pet har fått innvilget
kapasitetsøkning på 2% av samtlige tillatelser i området , samt at utvidelsen av anlegget vil gi

økt antall arbeidsplasser.

Fiskeridirektoratet kan ikke se at det er grunnlag for å ikke gi tilsagn til utvidelse av

slaktemerd med gyl dighet i 3 år fra denne vedtaksdato.

Dette tilsagnet er ikke gyldig før Nordland fylkeskommune har klarert lokaliteten for omsøkt
utvidelse, og at det omsøkte tiltaket er i samsvar med plan, jf. laksetildelingsforskriften § 30.

2

http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1818/50456/Dokumenter/Tegnforklaring_vedtatt_plan%
20underskrevet.pdf
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Dersom Nordland fylkeskommune kommer til at utvidelse av slaktemerd innvilges, må det

utstedes tre tillatelsesdokument, t o på 780 tonn og et på 4 0 tonn for slakteriet sitt
godkjenningsnr.

Vedtak

Fiskeridirektoratet gir Marine Harvest Norway AS tilsagn om tillat else på utvidelse av
slaktemerdlokalitet 26815 Hestøy i Herøy kommune, Nordland f ylkeskommune, fra 1200

tonn MTB til 1600 tonn MTB av laks, ørret og regnbueørret. Vedtak om tilsagn er gitt med

hjemmel i laksetildelingsforskriften § 22 fjerde ledd, § 23 før ste ledd, § 25 og § 28b første

ledd. Tilsagnet er gitt på vanlige og spesielle vilkår, jf. nedenfor.
En forutsetning for tilsagnet er at Nordland fylkeskommune kan klarere lokaliteten i

samsvar med søknaden, jf. laksetildelingsforskriften kapittel 6.

Vilkår
Ettersom søknaden overskrider 780 tonn MTB, skal en eventuell tillatelse skrives
ut som t re tillatelser, jf. laksetildelingsforskriften § 28b første ledd.
Fiskeridirektoratet tar forbehold om å revurdere tilsagnets størrelse dersom
behovet tilsier det i forhold til slakteriets kapasitet og drift på et senere tidspunkt.

Tillatelsen gjelder for lagring av slakteklar fisk av laks, ørret og regnbueørret. Det
er ikke tillatt å fôre fisken i anlegget, jf. laksetildelingsforskriften § 22 fjerde ledd,
og § 25.

Fisken skal bare oppbevares i anlegget i kort tid i påvente av slaktekapasitet, jf.
laksetildelingsforskriften § 22 fjerde ledd. Fiskeridirektoratet viser også til
akvakulturdriftsforskriften § 54 første ledd, hvor blant annet fisk kan oppbevares
m aksimalt 6 døgn i en slaktemerd.

Tillatelsen er avgrenset i tid til 10 år fra tillatelsestidspunktet, jf.
laksetildelingsforskriften § 23 første ledd. Det er lov å søke om forlengelse, jf.
laksetildelingsforskriften § 23 andre ledd. Fristen for å søke om forlengelse er
nevnt i andre ledd, og en slik søknad må være Fiskeridirektoratet i hende
minimum ett år før tillatelsen går ut.

Tilsagnet gjelder i 3 år fra dagens dato. Fiskeridirektoratet fastsetter at søker selv i
dette tilfellet er ansvarlig for å o versende søknaden til lokalitetsklarering til
Nordland fylkeskommune. Fiskeridirektoratet tilrår at det søkes om
lokalitetsklarering ca. 6 måneder før forventet behov for å lagre fisk. Endelig
tillatelse etter dette tilsagnet eksisterer ikke før utvidelsen av slaktemerdtillatelsen
er godkjent av fylkeskommunen.

Klagerett



18/6989

7

Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28. I medhold av forvaltningsloven § 27b,
setter Fiskeridirektoratet som vilkår for å reise søksmål at klageretten er benyttet.
Fiskeridire ktoratet ber Nordland fylkeskommune om å fortsette saksbehandlingen o g skrive
ut tre nye tillatelser dersom lokaliteten kan klareres med gjeldende vilkår.

Med hilsen

Anne B. Osland

seksjonssjef
Elisabeth Aadland Vaagsbø

rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Mottakerliste:

Marine Harvest Norway AS Postboks 4102
Sandviken

5835 BERGEN

Jonathan Vaz

Kopi til:
Nordland fylkeskommune . 8048 BODØ

Vedlegg
Klageskjema
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