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Oversendelse av søknad for offentlig utlysning og kommunal behandling - Seløy 

Sjøfarm AS - arealendring akvakulturlokalitet Labukta V i Herøy kommune   

Viser til revidert søknad fra Seløy Sjøfarm AS datert 8.2.2017. Søknaden gjelder en arealendring på 

lokalitet Labukta V i Herøy kommune i Nordland. Arealendringen er ikke i henhold til vedtatt 

kommuneplan, men kommunen har gitt dispensasjon. På grunn av søknadens størrelse sendes 

enkelte vedlegg i egen forsendelse. 

 

Nordland fylkeskommune har gjennomgått innholdet i søknaden med vedlegg og vurderer at den 

kan videresendes.  

 

Søknaden sendes nå til kommunen og søker 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 innsyn 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 Nordland 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 norsk.lysningsblad.no og de 2 mest leste 

aviser i omsøkte område. Kunngjøring på norsk.lysningsblad.no sendes på e-post til 

lysningsbladet@norge.no. Utlysningsteksten må være fullstendig og godt synlig. 

 

Nordland fylkeskommune skal ha tilsendt kopi av kunngjøringene i avisene samt utskrift av 

utlysningen i Lysningsbladet. Dette for å stadfeste at kunngjøringen er gjort.  

 

 

Eksempel på annonsetekst er vist under: 
  

 

mailto:lysningsbladet@norge.no


 

 

2 

KUNNGJØRING 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut 

til offentlig innsyn: 

 

Søknad om endringer ved akvakulturanlegg i Herøy kommune i Nordland 

Søker: Seløy Sjøfarm AS org. 961 288 983 

Søknaden gjelder: Arealendring 

Søkt størrelse: 1560 tonn 

Lokalitet: 10989 Labukta V  

Koordinater: Midtpunkt anlegg  N 66º0,795` Ø 12º21,034` 

                        Midtpunkt flåte     N 66º0,703` Ø 12º20,733` 

Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no 

 
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne 

lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne 

kunngjøringen.  

 

Søknaden sendes også til Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet region 

Nordland. Etter at kommunal- og sektorbehandling foreligger sluttbehandler fylkeskommunen og 

fatter enkeltvedtak. 

 

Vurderinger i henhold til forskrift om konsekvensutredninger 

Fylkeskommunen skal vurdere søknaden opp mot kriteriene i forskriftsparagraf 3 i Forskrift om 

konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover (FOR 2014-12-19-1758). Vi finner på dette 

tidspunkt ikke at tiltaket vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn som det ikke er gjort 

godt nok rede for, jf. Vedlegg III i forskriftene.  

 

Dersom berørte myndigheter, parter eller interesseorganisasjoner mener tiltaket kan få vesentlige 

virkninger, og det ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for disse, må dette meldes til 

fylkeskommunen innen 4 uker etter kunngjøring. Vi minner om at det er fagmyndighetene for de 

respektive kriteriene i vedlegg III som skal vurdere om de mener tiltaket kan få vesentlige 

virkninger innenfor sitt område og eventuelt melde dette inn til fylkeskommunen. Det må i så 

tilfelle konkretiseres hvilke forhold som bør belyses nærmere, dersom det menes tiltaket kan få 

vesentlige virkninger og det ikke allerede er tilfredsstillende redegjort for disse. Frist for en 

eventuell tilbakemelding om dette er 4 uker etter at utlysningen har funnet sted. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ann Helen Haubakk 

rådgiver 

 

 

 

Hovedmottakere: 

For Seløy Sjøfarm AS Seløyvegen 554 8850 HERØY 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 HERØY 

Seløy Sjøfarm AS Seløyvegen 554 8850 HERØY 
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Vedlegg: DokID 

Vedlegg 611 Kvittering betalt gebyr 813870 

Vedlegg 613 a Sjøkart 813871 

Vedlegg 613 b_Kommuneplan 813872 

Vedlegg 613 c - kart 813873 

Vedlegg 613 d - kart 813874 

Vedlegg 615 Beredskapsplan rev 1.0 2017 813875 

Vedlegg 619 Innholdsfortegnelse IK 813876 

Vedlegg 621 MOM B-undersøkelse Labukta des 2016 813877 

Anleggsplott flytende del 817287 

Ettersendelse av dokumentasjon og nytt søknadsskjema 817568 

Dispensasjon fra arealplanen 817569 

Dispensasjonssøknad endring Labukta 817570 
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