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Supplerende opplysninger til   
 

SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV AREAL VED LOKALITET  
«STORE BUKKØY N» 
 

 
Bakgrunn 

Lovundlaks AS («Lovundlaks») søkte 02.08.19 om utvidelse av areal og en økning av MTB på den 

allerede eksisterende Lokaliteten 10974 Store Bukkøy N («Bukkøya») ved Lovund i Lurøy kommune 

(«Lokaliteten»).  

Den 15.09.20 fikk Lovundlaks akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon på lokaliteten, men med en 

viss begrensning fra det som da var Fylkesmannen. Fylkesmannen krevde nye/flere stasjoner til 

miljøundersøkelsen for at hele arealet kunne tas i bruk. Prøver ved de ønskede stasjonene er nå 

gjennomført og ny miljøundersøkelse er vedlagt søknaden. Ettersom de andre sektormyndighetene 

allerede har behandlet og godkjent lokaliteten etter søknaden vår fra 2019, gjenstår det nå og få en 

ny tillatelse fra Statsforvalteren der utslippsområdet flyttes vestover og at det samsvarer med 

tidligere omsøkte areal – som de andre sektormyndighetene allerede har godkjent.  

Fylkesmannen gav i 2020 tillatelse til en maksimalt tillat biomasse på 3600 tonn. Det presiseres 

innledningsvis at denne søknaden kun innebærer en korrigering av arealet, og ingen endring av MTB. 

For ordensskyld ønsker vi samtidig at det i tillatelsen fra Statsforvalter framkommer at lokalitets 

MTBen på 3600 tonn er permanent. 

 

Saksbehandling i 2019-2020.  

Søknaden var på høring med svarfrist 12.09.19. Høringen forutsatte og opplyste om at om hele 

arealet skulle nyttiggjøres, altså med de tre vestligste merdene i anlegget i bruk og som en del av 

Lokaliteten. Ny høring i forbindelse med denne søknaden er derfor ikke nødvendig.  

• Lurøy Kommune kom med sin positive uttalelse til søknaden den 17.09.19, saksnr 19/568. 

Lurøy Kommune behandlet saken som om hele arealet skulle nyttiggjøres, altså med de tre 

vestligste merdene i anlegget.  

 

• Fiskeridirektoratet kom med sin tilrådning den 06.12.19, ref. 19/11661. Fiskeridirektoratet 

behandlet også saken som hele arealet skulle nyttiggjøres, altså med de tre vestligste 

merdene i anlegget. 

 

• Fylkesmannen i Nordland gav sin tillatelse den 18.05.2020, ref. 015/52. Under Fylkesmannen 

sin behandling av søknaden mente man at enkelte av stasjonene til miljøundersøkelsen i 



forkant av søknaden, var tatt i feil avstand til det som da var planlagt som den ytterste 

merden i anlegget. Grunnet lang ventetid på gjennomføring av ny / ytterligere 

miljøundersøkelser valgte Lovundlaks og endre plasseringen av den ytterste merden i 

anlegget slik at det passet med avstanden til der miljøundersøkelsene i forkant ble gjort. 

Arealet Fylkesmannen godkjente er derfor uten de tre vestligste merdene i anlegget.  

 

• Mattilsynet godkjente søknaden 23.06.20, ref. 2019/175992. Mattilsynet behandlet også 

saken som hele arealet skulle nyttiggjøres, altså med de tre vestligste merdene i anlegget. 

 

• Kystverket gav tillatelse den 14.10.20, ref. 2012/992-31, også Kystverket behandlet saken 

som hele arealet skulle nyttiggjøres, altså med de tre vestligste merdene i anlegget. Se 

stemplet kart som er vedlagt.  

 

Korrigering av areal.  

Da Lovundlaks sommeren 2020 ble gjort kjent med at Fylkesmannen mente at enkelte av stasjonene 

til den opprinnelige miljøundersøkelsen var tatt i feil posisjoner, ble det bestilt nye 

miljøundersøkelser på lokaliteten. Disse er nå gjennomført og resultatene foreligger. Vi ønsker derfor 

nå å supplere den opprinnelige søknaden med disse undersøkelsene slik at vi kan ta i bruk det arealet 

øvrige sektormyndigheter allerede har godkjent. Vi anser dette som en formalitet, og søknaden 

kvalifiserer klart til en forenklet saksbehandling.  

 

Annet 

Lovundlaks er i dag samlokalisert med Selsøyvik Havbruk og Polar Feed på Lokaliteten. Selskapenes 

bruk av lokaliteten er allerede klarert igjennom driftsplan og slik vi vurderer det påvirkes ikke dette 

av søknaden.  

Ettersom det ikke er noen endringer på lokaliteten i forhold til den innsendte og behandlede 

søknaden fra 2019 vises det i helhet til denne søknaden for utfyllende informasjon.  
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