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Grieg Seafood Finnmark AS - Oversendelse av søknad for offentlig 
utlysning og kommunal behandling - Søknad om lokalitetsklarering av 
akvakulturlokalitet Jernøya i Nordkapp kommune.  
 
Viser til søknad fra Grieg Seafood Finnmark AS mottatt Finnmark fylkeskommune 21.9.2017, 
ansett komplett 20.10.2017. Søknaden gjelder lokalitetsklarering av ny lokalitet for akvakultur av 
laks, ørret og regnbueørret ved Jernøya i Nordkapp kommune.  
 
Finnmark fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at 
søknaden kan videresendes.  
 
Grieg Seafood Finnmark har i eget skriv beskrevet behovet for ny lokalitet ved Jernøya. Behovet 
begrunnes med at for å kunne drifte optimalt og i henhold til de krav myndighetene stiller trengs 
det flere lokaliteter bl.a. for å kunne øke brakkleggingstiden og utnytte fiskens vekstpotensial.  
 

Lokalitetsnr.  Navn Kommune Omsøkt MTB 

XXXX Jernøya Nordkapp 5670 tonn 

 
Søknaden gjelder for følgende posisjoner gjengitt i grader og desimalminutter (Kartdatum 
Euref89/WGS84): 
 

Midtpunkt 
anlegg 

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 Midtpunkt flåte 

N 70O 48,441 
Ø 25O 49,076 

N 70O 48,432 
Ø 25O 48,614 

N 70O 48,525 
Ø 25O 48,690 

N 70O 48,449 
Ø 25O 49,543 

N 70O 48,356 
Ø 25O 49,462 

N 70O 48,497 
Ø 25O 48,828 

 
Søknaden gjelder følgende tillatelser: F-NK 0024, F-NK 0022, F-NK 0023, F-KD 0001 og F-H-
0003 og F-H- 0009.  
 
Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). 
Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter de to tidligere forskriftene om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift om 
konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.  
 
Akvakultur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter § 10 
jfr. § 8. Fylkeskommunen er her ansvarlig myndighet for planer og tiltak for akvakultur. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854


 

 
 

Beslutninger som gjøres etter forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven jfr, 
forskriftens § 3 annet ledd.  
 
Dersom høringsparten mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jfr. de 
respektive kriteriene i § 10, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i 
søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskommunen innen 4 uker etter at utlysningen har 
funnet sted. Høringsparten skal da konkretisere hvilke forhold som bør belyses nærmere. 
 
Søknaden sendes nå til Nordkapp kommune for offentlig utlysning og kommunal 
behandling. Kommunen gjør en rask vurdering av om søknaden er i tråd med arealplanen 
og skal deretter i samarbeid med søker utlyse søknaden og legge den ut til offentlig 
ettersyn i en måned fra kunngjøringsdato.  
 
Kommunen skal gi en skriftlig tilbakemelding på om søknaden kan godkjennes på bakgrunn av 
allerede vedtatt kommunalplan og har anledning til å gi en uttalelse til saken. Ved denne 
oversendelsen skal eventuelle innkomne innspill fra den kommunale høringen vedlegges.  
 
Kommunen gis en frist for tilbakemelding til Finnmark fylkeskommune på 12 uker etter mottak av 
søknaden, jf. Forskrift om samordning og tidsfrister i behandling av akvakultursøknader.  
 
Søker må, i samarbeid med kommunen, foreta utlysning i www.norsk.lysningsblad.no og de 2 
mest leste aviser i omsøkte område. Kunngjøring i lysningsbladet sendes på e-post til 
lysningsbladet@norge.no. Utlysningsteksten må være fullstendig og godt synlig.  
 
Finnmark fylkeskommune skal ha tilsendt kopi av kunngjøringene i avisene samt utskrift av 
utlysningen i Lysningsbladet. Dette for å stadfeste at kunngjøringen er gjort.  
 
Søknaden sendes også til Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet region 
Finnmark. Etter at kommunal- og sektorbehandling foreligger sluttbehandler fylkeskommunen og 
fatter enkeltvedtak.  
 
Med hilsen 
 
 
Majliz Berget 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
 
 
  
   
Vedlegg*:  

1. Søknadsskjema  
2. Strømrapport 
3. Beredskapsplan rømming  
4. Beredskapsplan sykdom, massedød 
5. B-undersøkelse Jernøya 
6. Flåte Jernøya 
7. Internkontroll 
8. Jernøya – utsnitt av sjøkart 
9. Kvittering gebyr 
10. Nordkapp beredskapsplan oppslag 
11. Oversikt Jernøya 
12. Rapport Jernøya forundersøkelse 2017 
13. Utsnitt av anlegg Jernøya 



 

 
 

14. Vurdering konsekvensutredning Jernøya 
15. Eget skriv om behov for lokalitet 

*Vedleggene er mottatt komprimert i en mappe, derfor er rekkefølgen ikke endret fra dette.  
 
Kopi til: 
Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok 
Tromsø museum - Universitetsmuseet, Postboks 6050 Langnes, 9037 TROMSØ 
Grieg Seafood Finnmark AS, Postboks 1053, 9503 ALTA 
Fylkesrådmannens stab, Postboks 701, 9815 VADSØ 
 


