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Høringsbrev - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - 
Endring av anleggsplassering på lokalitet Guortesjohka

Lerøy Aurora søkte den 02.02.2018 Kåfjord kommune om tillatelse til å endre sitt 
oppdrettsanlegg ved Guorttesjohka. Anlegget ligger i sjøen utenfor elva med samme navn 
mellom Nordnes og Samuelsberg.

Søknaden gjelder dispensasjon fra kystsoneplanen. En dispensasjon kan bli gitt i henhold til 
Plan- og bygningsloven. Se mer om dette i vedlegget som inneholder særutskriften fra 
1.gangsbehandling. Kommunens vedtak om dispensasjon må videre begrunnes i henhold til 
forvaltningslovens regler §§ 24 og 25.

Det er fylkeskommunen, og ikke kommunen som har myndighet til å behandle søknader om økt 
biomasse etter akvakulturloven. 

Søknaden (vedlagt) går kort fortalt ut på å dreie anlegget rundt sin egen akse, øke antallet bur 
(merder) fra 10 til 14 og å øke avstanden mellom burene. Anlegget vil fortsatt ligge innenfor 
areal avsatt til akvakultur. Det er det at 3 av 30 fortøyninger kommer utenfor arealet som tilsier 
en søknad om dispensasjon. 

Saken ble lagt fram til politisk behandling og den 20.04.2018 gjorde formannskapet i Kåfjord 
følgende vedtak i to punkter i sak 2015/1664 (særutskrift vedlagt):

1. Kåfjord Formannskap setter som krav at Lerøy Aurora AS gjennomfører en 
konsekvensutredning (KU) for utvidelsen. 

2. Når KUen foreligger sendes saken ut på høring fra administrasjon, og høringsfristen settes til
4 uker. 

En konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven gjelder endret arealbruk. I dette tilfellet vil
det si bur og fortøyninger spredt over et større område enn nå.
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Nå foreligger Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse, utarbeidet av Høgtuns 
plankontor, 9143 Skibotn (vedlagt).

Oppsummeringen viser at det ikke er påvist elementer i utvidelsen av areal som innebærer 
uakseptabel risiko. Det er 7 elementer som krever vurdering av risikodempende tiltak og 10 
elementer som innebærer akseptabel risiko. 

Det er ingen konsekvens som vurderes som «Stort negativt» eller «Middels negativt», «Stort 
positivt» eller «Middels positivt». 3 vurderes til «Lite negativ», 3 til «Lite positiv» og 11 
konsekvenser vurderes til «Ingen endring».

Miljøvurdering fra «iAKVA» (vedlagt) viser ingen negative konsekvenser for miljøet ved 
omsøkt utvidelse. 

Vedtaket fra formannskapet sier en høringsfrist på 4 uker, men plan og bygningsloven § 11-14 
setter krav om 6 ukers høringsfrist. Høringsfristen settes til 6 uker, den 9.april 2019. Innspill 
sendes til postmottak@kafjord.kommune.no, til Kåfjord kommune, pb 74, 9146 Olderdalen eller 
via kommunens Planportal på nettsiden www.kafjord.kommune.no 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Jens Kristian Nilsen
Næringskonsulent / Ealáhuskonsuleanta
Tlf.:  777 19258/463 15000

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga /
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1664-25
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