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KU-VURDERING 
Nytt smoltanlegg for Nesseby Smolt AS 

 
Det er etter anmodning fra Nesseby kommune gjort en avveining av tiltaket i forhold til forskrift 
om konsekvensutredninger kapittel 2, § 4: ”Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn”. Vurdering av bokstav b, e og g er herunder oppgitt, mens tiltaket anses å 
være uaktuelt med tanke på bokstav a, c, d, f, h, i, j, k . 
 
§ 4 bokstav b): ” Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de er 
lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder eller utgjør en trussel 
mot truede naturtyper, truede arter eller deres leveområder, mot prioriterte arter eller deres 
funksjonsområder, mot utvalgte naturtyper, eller mot andre områder som er særlig viktige for 
naturens mangfold.”  
 
Nesseby kommune opplyser i referat fra oppstartsmøtet at i følge naturbasen til Direktoratet for 
naturforvaltning berører tiltaket ikke utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller naturvernområder. 
Det opplyses også i referatet at det i naturbasens oversikt over rødlistearter er gjort 
enkeltobservasjon av krykkje i Gandvik. Arten er kategorisert EN (sterkt truet) i Norsk Rødliste. 
(Dette ble ikke tatt opp i oppstartsmøtet).  
 
Kommentar:  
Det er ønskelig å foreta en vurdering av hvilke konsekvenser etablering av smoltanlegg i 
området vil kunne få for krykkja. Det anses som viktig å belyse hva tiltaket eventuelt kan utsette 
krykkja for, og man ser for seg at dette kan gjøres gjennom vurdering utført av fagspesialist. 
Forslagsstiller vurderer dette som tilstrekkelig, og ser ikke at det er nødvendig med 
konsekvensutredning som metode for å få belyst eventuelle konsekvenser for krykkja i 
tilfredsstillende grad.       
 
§ 4 bokstav e): ” Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de kan 
komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens 
særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i konflikt med reindriftsinteresser, eller på 
annen måte kan komme i konflikt med reindriftens arealbehov.”  
 
Reinbeitedistrikt 6 mener etableringen vil medføre store negative konsekvenser og betydelige 
ekstrakostnader for dem.  
 
Nesseby kommune opplyser i referat fra oppstartsmøtet at:  
«I følge https://kart.reindrift.no/reinkart ligger ervervsområdet delvis innenfor vinterbeiteområde 
og oppsamlingsområde. Den delen av ervervsområdet som berører beiteområde er bebygget 
med trafostasjon. Området bærer også preg av å være et masseuttaksområde. Nesseby 
kommune tar kontakt med Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark for å avklare om viktige 
reindriftsområder blir berørt (om planen får vesentlige virkninger etter forskriftens § 4).»  
 
Kommentar:   
Gjeldende arealplan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt i 2011. Området er i 
planen avsatt til fremtidig ervervsområde «Byggeområde for industri, kontor, lager, transport og 
annen næringsvirksomhet som ikke naturlig hører hjemme i sentrumsnære strøk». For området 
gjelder at utbygging ikke kan starte før det foreligger godkjent reguleringsplan. Nesseby 
kommune vurderer at tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel. 
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I forbindelse med planprosessen for kommuneplanens arealdel og avsetning av det aktuelle 
område til gjeldende formål, kom det i følge Nesseby kommune ikke inn merknader fra 
Reindriftsdistriktet, Områdestyret eller Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark (lokalkontor i 
Karasjok). 
 
Nesseby Smolt AS har tidligere vært i kontakt med Reinbeitedistrikt 6 i forbindelse med 
tiltaket, og det har vært gjennomført felles befaring (den 14. juni 2011). Tiltakshaver er innstilt 
på å finne avbøtende tiltak for eventuelle konsekvenser for reindrifta, og etablere en god dialog 
med reindriftsutøverne ved drift av anlegget.  
Nesseby kommune har på nåværende tidspunkt ikke hatt dialog med Reindriftsforvaltningen 
Øst-Finnmark. Ved oppstart av planprosessen vil det bli innledet samtaler med 
Reindriftsforvaltningen Øst Finnmark for å gjennom dialog finne frem til en tilfredsstillende 
løsning for reindrift ved etablering av smoltanlegg i området.  
 
Etter en samlet vurdering anser forslagsstiller at det ikke er nødvendig med 
konsekvensutredning for å belyse eventuelle konsekvenser for reindrifta, og anser dialog som 
sentralt for å komme til en tilfredsstillende løsning for partene. 
 
§ 4 bokstav g): ” Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de gir 
vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensning, støy eller 
lukt, eller kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann eller sedimenter, eller kan føre til 
vesentlig økning av utslipp av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling.»  
 
Kommentar: 
Tiltaket vil medføre utslipp av avløpsvannet som vil bli renset og slippes ut på 15 meters dyp. 
Forslagsstiller anser at tiltaket ikke vil medføre høy belastning av/eller vesentlig forurensning. 
Planlagte anlegg vil ligge nær E6. 
 
 
 
 


