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Andfjord AS - søknad om nytt landbasert anlegg Kvalnes for matfisk i Andøy
kommune - oversendelse av søknad til orientering og for vurdering i henhold til
forskrift om konsekvensutredninger
Viser til søknad fra Andfjord AS mottatt hos Nordland fylkeskommune den 14.3.2017 angående ny
lokalitet for landbasert oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret ved lokalitet Kvalnes i
Andøykommune. Viser også til ettersendt dokumentasjon.
Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at
søknaden kan videresendes.
Til orientering
Nordland fylkeskommune opplyser nå at søknaden er sendt til kommunen for offentlig innsyn og
kommunal behandling, med kopi til søker. Når kommunens uttalelse foreligger vil denne
ettersendes Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet region Nordland sammen
med eventuelle merknader, og sektoretatene vil bli bedt om å starte behandlingen.
Dette brevet bør i tillegg anses som en orientering og det anmodes at søknaden kontrolleres av
sektoretatene som senere skal behandle saken kan se på denne slik at eventuelle manglende
dokumentasjon kan ettersendes snarest.
Vurdere behovet for innhenting av supplerende opplysninger 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.
Det er fagmyndighetene for de respektive kriteriene i vedlegg III som skal gjøre en vurdering på om
de mener tiltaket kan få vesentlige virkninger innenfor sitt område og i så fall melde dette inn til
fylkeskommunen. Det må da konkretiseres hvilke forhold som bør belyses nærmere, dersom det
menes at tiltaket kan få vesentlige virkninger og det ikke allerede er tilfredsstillende redegjort for
disse.
Frist for en eventuell vurdering etter forskriften settes til 4 uker etter mottak av dette brev.
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