
 

Vår dato: 13.12.2010 Vår referanse: 10/00856-18/SPMA  

Arkivkode: _;U43 Deres referanse:  

 

Gradering: Ugradert Vår saksbehandler: Maria Sparboe 

Sentraladministrasjonen 

Næringsavdelinga 

 tlf. 78 96 21 33/908 35 353 
e-post: maria.sparboe@ffk.no 

 

 

 

Postadresse Besøksadresse E-postadresse  Telefon Organisasjonsnummer 
postmottak@ffk.no +47 78 96 20 00 964 994 218 
Internettside Telefaks Bankkonto 
www.ffk.no +47 78 96 23 70 4930 09 12051 

Sentraladministrasjonen 
Fylkeshuset 
9815 Vadsø  

Sentraladministrasjonen 
 
Henry Karlsens plass 1 
9800 Vadsø    

 

Hasvik kommune 
 
Fjellveien 6 
9593 BREIVIKBOTN 

 
 

Oversendelsesbrev vedrørende søknad om nytt settefiskanlegg i Hasvik 
 
Vi viser til søknad fra Nord Norsk Smolt AS datert 3.5.2010. Søknaden omfatter ny tillatelse 
på et resirkuleringsanlegg med 12 mill. settefisk. Originalt skulle vann hentes fra en Hasvik 
vannverk som er en ferskvannskilde. Etter å ha koblet inn NVE viste det seg at denne 
vannkilden var konsesjonspliktig. Tiltakshaver har derfor endret vannkilde og skal benytte 
avsaltet sjøvann fra Hasvik havn. Det kreves derfor ikke uttalelse fra NVE. Tiltakshaver har i 
tillegg søkt NVE om konsesjon for overnevnte ferskvannskilde som kan komme som 
alternativ, eller supplement, til den omsøkte vannkilden. Finnmark fylkeskommune anser 
søknaden for å være komplett. 
 
 

Lokalitetsnavn Lok.nr. Omsøkt  

Biomasse 

Lokalitetens midtpunkt 

i grader og desimalminutter 

Hasvik havn  12 mill. stk N 70° 28.89’ – Ø 22° 09.36’ 

 
Arealet benyttet er i Hasvik kommunes arealplan avsatt av til industriformål. 
 
I tråd med forskrift om konsekvensutredning, har søker foretatt en vurdering av om utvidelsen 
faller inn under kriteriene som utløser konsekvensutredning (KU). Søker konkluderer med at 
utvidelsen ikke medfører krav om KU. Saken har vært på KU-høring hos berørte 
sektormyndigheter, uten at det har fremkommet behov for KU. Etter vår vurdering av de 
innkomne opplysningene, sier vi oss enig med søker. 
 
Søker skal etter kommunens anvisning sørge for at søknaden legges ut til offentlig innsyn og 
kunngjøres. Utlysningsteksten må være fullstendig og godt synlig, det vil si at den skal 
kunngjøres i Norsk Lysningsblad samt to aviser som er vanlig lest på stedet. Eventuelle 
høringsuttalelser samt kommunens uttalelse sendes deretter til Finnmark fylkeskommune. 
Kommunens uttalelse kan blant annet redegjøre for forholdet til kommunale planer og 
interesser. 
 
Den 1. september d.å. trådte forskrift om saksbehandlingstid i akvakultursaker i kraft. Dette 
innebærer at kommunen har 12 uker på seg fra de mottar søknaden til å komme med uttalelse 
i saken. Fylkeskommunen ber derfor kommunen om å bekrefte dato for mottak per e-post til 
undertegnede. Saksnummer og navn på saksbehandler må gjerne også opplyses. 
 
Oversendelsesbrev og søknad vil kun bli sendt elektronisk. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Maria Sparboe (sign.) 
Rådgiver 

 
 
 
 
Kopi til: Nord Norsk Smolt AS 
 


