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NRS Farming AS
Lebesby kommune
Henning Larsen på vegne av forslagsstiller

Planinitiativ – Detaljregulering for Henriksholman akvakulturanlegg
Bakgrunn
Vår oppdragsgiver NRS Farming AS ønsker å sette i gang arbeid med privat detaljregulering for etablering
av akvakulturanlegg for lakseoppdrett ved Henriksholman i Lebesby kommune. Vi ber med dette om
formelt planoppstartsmøte iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 Detaljregulering og 12-8 Oppstart av
reguleringsarbeid.

Figur 1: Oversiktskart. Planområdet er vist med markør. Kilde: Norgeskart.no

Under redegjøres det for planarbeidet iht. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering
etter plan- og bygningsloven, gjeldende fra 01.01.2018, jf. forskriftens § 1 Krav til planinitiativet, pkt. a) –
l).

Formålet med planen
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etableringen av et akvakulturanlegg ved
Henriksholman i Lebesby kommune. Hensikten med planarbeidet er å avklare innhold og krav til tiltaket
iht. plan- og bygningsloven og rammene kommuneplanens arealdel setter for området. NRS har
gjennomført grundige undersøkelser av lokalitet Henriksholman i Laksefjorden, og vurderer at denne
lokaliteten er velegnet for etablering av akvakulturaktivitet. NRS har derfor et ønske om å etablere seg på
lokalitet Henriksholman.
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NRS Farming AS (NRS) er et integrert sjømatselskap med virksomhet innen lakseoppdrett, salg og
markedsføring. NRS har sin havbruksaktivitet i Troms og Finnmark, og selskapet produserer ca. 40 000
tonn laks årlig og selger ca. 90 000 tonn sjømat totalt. Selskapet har 24 godkjente lokaliteter, hvor det til
enhver tid er produksjon på 16 til 20 av dem. Selskapet har ca. 150 ansatte i Troms og Finnmark. For å
kunne opprettholde og utvikle denne aktiviteten, med sikre arbeidsplasser og god utnyttelse av
produksjonskapasiteten til bedriften, er det nødvendig å ha tilgang på gode lokaliteter. Med dette
planinitiativet signaliserer NRS ønske og vilje til å etablere seg i Lebesby kommune som en ny aktør innen
havbruk.
Planområdet og eiendomsforhold
Planområdet ligger sør for Henriksholman på vestsiden av Laksefjorden i Lebesby kommune. Området har
tidligere ikke vært benyttet til akvakulturanlegg. Planområdet omfatter kun areal i sjø, og har et areal på
omtrent 2399 daa.
Planområdets avgrensning er vist i kartutsnittet under.

Figur 2: Planområdet markert med rød linje. Kilde: Lebesby kommunes kartportal.

Planstatus
Gjeldende plan for området er kommuneplanenes arealdel 2019-2035 med planID 201602, vedtatt
02.09.19. Planområdet er i arealdelen avsatt til akvakultur, hhv. fremtidig (VA_F2 Henriksholman).
Planavgrensningen følger grensene satt i arealdelen for område VA-F2 Henriksholman.

Figur 3: Planstatus. Planområdet er markert med rød linje. Kilde: Lebesby kommunes kartportal.
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Kommuneplanens arealdel legger følgende føringer for planområdet:
• Rekkefølgebestemmelse 1.4.5 Kartøya og Henriksholman akvakulturområder:
Akvakulturområdene kan ikke tas i bruk før Klima- og sjørøyeprosjektet i regi av NTNU avsluttes i
2022.
• Bestemmelse 5.2.3 Akvakultur (VA):
o a) Fortøyninger: Alle anlegg, herunder fortøyninger skal ligge innenfor avsatt areal.
Fortøyninger skal ikke hindre sjøverts ferdsel forbi anlegg langs land, eller i fjordarmer. Jf.
også bestemmelse om fri ferdsel i 5.2.1 og 6.1.2.
o b) Miljøkvalitet: Før etablering skal det framlegges dokumentasjon på anleggets
miljøpåvirkning gjennom året. Det skal utføres strømmålinger over et helt år, og
utarbeides spredningsmodelleringer for nye lokaliteter.
o c) Tillatte arter:
 Generelt
Det tillates ikke etablert oppdrettsanlegg for torsk i gyteområder for torsk.
VA_1, 2, 6 og 8
I disse nåværende områdene tillates alger, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder.
o e) Hensynet til sjøsamisk fiske og kulturutøvelse: For områdene VA F1, VA F2, VA F6
og VA F10 skal bruken av arealene til lokalt fiske og kulturgrunnlaget for sjøsamisk fiske
kartlegges og vurderes i reguleringsplanen. Den detaljerte kunnskapen om bruken av
arealene, skal gi grunnlag for å avgrense områdene nærmere.

Planlagt tiltak
Det planlegges et anlegg med 18 bur (3x6 bur, 110x110 meter) med et overflateareal på 330 x 660 meter,
og fôrflåte (figur 4). Anlegget planlegges med 31 fortøyningsliner og flåten med åtte fortøyningsliner. Alle
liner har bunnfester på minimum 25 meters dyp.

Figur 4: Kartutsnitt til venstre viser lokalitet Henriksholman i grønt, planlagt anlegg i rødt, og flåtens plassering med rød sirkel (Kilde: OHS
Havbruk AS). Kartutsnitt til høyre viser prinsippskisse, hvor anlegget består av 18 burs rammefortøyning og med tilhørende fôrflåte (Kilde:
OHS Havbruk AS).

Funksjonell og miljømessig kvalitet
Tiltaket vil være til fordel for både lokalt næringsliv og lokalsamfunnet. NRS ønsker å bruke lokale
leverandører så langt det er hensiktsmessig. Dette kan for eksempel være dagligvarebutikker,
utstyrsforretninger, bensinstasjoner, lokale håndverkere, mm. Tiltaket vil bidra til nye arbeidsplasser i
Lebesby kommune, og anlegget vil ikke være til hinder for allmenn ferdsel. I periodene det er drift på
lokaliteten vil det være driftspersonell og båter i området, noe som vil bidra til økt sikkerhet for lokale
fiskere og andre som ferdes på sjøen i området.
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I forbindelse med akvakultursøknad for lokaliteten Henriksholman har NRS gjort grundige undersøkelser
av forholdene. Undersøkelsene viser at lokaliteten vil være gunstig for både fiskevellferd og miljø. Blant
annet viser undersøkelsene at lokaliteten har en svært egnet bunntopografi som vil gi et godt miljø på
sjøbunnen, og at lokaliteten har gode strømforhold. NRS arbeider også for å kunne gå over til hel eller delelektrifiserte arbeidsbåter, og lokaliteten vil også tilrettelegges for bruk av slike båter. Tiltaket vil gi NRS
større, tilgjengelig produksjonsvolum og dermed bedre mulighet for bærekraftig og effektiv drift.

Landskap og omgivelser
Planområdet ligger i sjøen og berører ikke land. Området rundt består av fjell i vest, to holmer (Indre
Henriksholmen og Ytre Henriksholmen) i nord, og sjø i øst og sør. Tiltaket er plassert i god avstand fra
registrert farled, og anlegget vil merkes etter angitte krav. Anlegget ligger i sin helhet utenfor
lyktesektorene fra Henriksholman fyr og korteste avstand til hvit sektor er 90 meter.

Figur 5: Kartutsnitt som viser anlegg, fortøyninger og lyktesektorer. Kilde: OHS Havbruk AS.

Risiko og sårbarhetsforhold
I plansaken vil det utarbeides egen ROS-analyse i tilknytning til detaljreguleringen, hvor blant annet
forhold som værforhold og skred- og rasfare anses som relevante tema. Aktuelle utredningskrav
forutsettes å bli tema på det formelle planoppstartsmøtet.

Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger
Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, med endringer gjeldende fra
01.01.2019, jf. vurdering i respektive tabeller under. Det vurderes ikke at tiltaket faller inn under
kriteriene i § 6, og dermed kreves det ikke planprogram. Det er videre gjort en vurdering av tiltakets
virkning for miljø og samfunn etter kriteriene i § 8 og § 10. Se vurdering under tabellene.
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes
a.
b.
c.

Regionale planer, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og
områdereguleringer for tiltak i forskriftens vedlegg I og II

Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg I, unntatt der aktuelt tiltak er
utredet i tidligere plan
Tiltak i forskriftens vedlegg I som behandles etter annet lovverk enn pbl

Aktuelt
Nei
Nei

Nei

Vurdering

Krav om
detaljregulering
i gjeldende plan
(kpa).
Tiltaket faller
ikke inn under
vedlegg I.
-
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§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes dersom de kan få
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn
a.
b.

Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg II, unntatt der
tiltaket er utredet i en tidligere plan.

f.
g.

h.

Ja

Tiltak i forskriftens vedlegg II som behandles etter annen lov enn pbl.

§ 10 Kriterier for å vurdere vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn
a. Verneområder etter markaloven § 11, utvalgte naturtyper
(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede
vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter,
områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven
b. Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle
kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige
mineralressurser, områder med stor betydning for samisk
utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige
for friluftsliv
c. Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller
regionale planbestemmelser gitt i medhold av plan- og
bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske
bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av
plan- og bygningsloven
d. Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og
friluftsformål, samt reindrift eller områder som er regulert til
landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet
e.

Aktuelt

Øke belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder
er overskredet

Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av
vann- eller luftforurensning
Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp

Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras,
skred eller flom.

Nei

Vurdering
Tiltaket vurderes å
berøres av pkt. 1 f) i
forskriftens vedlegg II;
Akvakultur.
-

Aktuelt

Vurdering

Nei

Se vurdering under.

Ja

Se vurdering under.

Nei

Tiltaket kommer ikke i konflikt
med formålet eller konkrete
retningslinjer i de statlige
planretningslinjene/
planbestemmelsene.

Nei
Nei
Nei

Nei
Nei

Planområdet omfatter kun
areal i sjø.

Tiltaket vil ikke medføre
overskridelse av grenseverdier
for økologisk og kjemisk
tilstand.
Ingen vesentlig negative
konsekvenser for menneskets
helse.
Ingen vesentlig forurensning
eller klimautslipp.
Se vurdering under.

Til § 10 a):
- Verneområder etter markaloven § 11: Ingen registrerte verneområder i eller nærheten av planområdet.
- Utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI): Ingen vesentlig negative konsekvenser for naturtyper
i området.
- Prioriterte arter: Det er ingen registrerte prioriterte arter i eller i nærheten av planområdet.
- Vernede vassdrag: Ingen registrerte vernede vassdrag i eller i nærheten av planområdet.
- Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag: Planområdet er ikke lokalisert i nasjonale laksefjorder og
laksevassdrag.
- Objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven: Kunnskapsgrunnlag om kulturminner og
kulturmiljø i sjø er lav/ukjent, men det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø i planområdet.
Til § 10 b):
- Truede arter eller naturtyper: Det er registrert livskraftige arter i planområdet. Ved holmene
(Henriksholman og Henriksholmen), som ligger i nært planområdet, er det i artsdatabanken registrert
rødlistede fuglearter som krykkje (sterkt truet), gråmåke (sårbar), ærfugl (sårbar), polarsnipe (sårbar) og
teist (nært truet). Tiltaket kan få negative virkninger for disse fugleartene ved forstyrrelser. Det er også
registret svært viktig skjellsand like ved planområdet.
- Verdifulle landskap: Tiltaksområdet er ikke lokalisert innenfor verdensarvområder, helhetlige
kulturlandskap, utvalgte kulturlandskap i jordbruket, kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse,
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nasjonalt/regionalt sjeldne og representative landskap med særlige kvaliteter, eller landskap med særlig
lokal verdi.
- Verdifulle kulturminner/kulturmiljøer: Tiltaksområdet er ikke lokalisert innenfor områder regulert til
bevaring gjennom pbl, og tiltaket er ikke omfattet av hensynssoner, arealformål eller bestemmelser for å
ivareta verdier. Tiltaksområdet er ikke lokalisert innenfor områder som er omfattet av NB! -registeret
(register for nasjonale kulturhistoriske bymiljøer), eller statlig listeførte landsverneplaner.
- Nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser: Det er ingen registrerte mineralressurser i nærheten av
tiltaket.
- Områder med stor betydning for samisk utmarksnæring og reindrift: Henriksholman og fastlandet inngår i
RBD 14 sitt beiteområde. Det er ikke registrert reindriftsinteresser på Henriksholman. De kystnære delene
av fastlandet er trekklei og beite på vår og sommer. Tiltaksområdet ligger i sjø. Ingen trekklei eller
båttransport for rein i området. Samiske interesser ivaretas gjennom konsultasjon.
- Områder som er særlig viktige for friluftsliv: Ingen registrerte friluftslivsområder i nærheten av
planområdet.
Til § 10 h): Området nærmest fastlandet omfattes av aktsomhetskart for jord- og flomskred og utløpsområde for
snøskred og steinsprang. Aktsomhetsområdet for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred er omtrent 680 meter
fra planlagt anlegg på vannoverflaten. Det vurderes derfor at ved et ev. snøskred, steinsprang, eller jord- og
flomskred vil avstanden til anlegget vil være tilstrekkelig.

Konklusjon
Samlet vurderes det at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning iht. forskriftens § 8 a) og § 10 b). Det
må utarbeides konsekvensutredning for temaet naturmangfold. Andre plantema vurderes å kunne
håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse, ev. med særskilte
fagutredninger.

Varsel om planoppstart og medvirkning
Planarbeidet vurderes å berøre følgende parter, som vil tilskrives ved varsel om oppstart:
•

•
•
•
•
•
•
•

Hjemmelshavere i og tilgrensende til
planområdet (naboer og gjenboere)
Lebesby kommune med
underliggende etater
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Troms og Finnmark fylkeskommune
Sametinget
Statens vegvesen
NVE region nord
Mattilsynet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bidvu
Fiskeridirektoratet
Forsvarsbygg
Kystverket
UiT – Tromsø museum
Finnmark politidistrikt
Finnmarkseiendommen (FeFo)
Reinbeitedistrikt 14 Spierttanjárga
Nordkyn Kraftlag SA
Laksefjord IL

Berørte naboer og andre interessenter vil få mulighet til medvirkning gjennom varsel om oppstart. Naboer
og offentlige organer skal varsles med brev i posten eller per e-post. Igangsetting av planarbeidet varsles i
en lokalavis samt på Rambølls nettside. Det planlegges et åpent møte på Veidnesklubben i samband med
oppstart av planarbeidet (tentativt forsommeren 2022). Det kan bli behov for arbeids- og avklaringsmøter
med ulike berørte parter og myndigheter. Dette vurderes løpende i planarbeidet.
Avslutning
På bakgrunn av ovenstående redegjørelse om tiltaket ber vi om formelt planoppstartsmøte. Dersom det
skulle være spørsmål eller behov for tilleggsopplysninger, er det bare å ta kontakt.
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Med vennlig hilsen

Therese Nilsen
Areal- og samfunnsplanlegger
Henning Larsen Avd. Alta
M +47 481 26 734
therese.nilsen@henninglarsen.com

7|7

