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Svar - endring av farled - Ilsøya - Frøya

Saksopplysninger
Måsøval Fiskeoppdrett AS ønsker å etablere ny lokalitet for akvakulturanlegg ved Ilsøydraget på Frøya. Firmaet
Åkerblå har gjort en områdevurdering, og konkluderer med at lokaliteten i utgangspunktet virker egnet for
matfiskproduksjon, men at en av utfordringene er flytting av hvitsektor for fyrlykt på Flesa. D ette er noe
Kystverket vil ta stilling til etter søknad.

Videre opplyses det at Frøya og Hitra Fiskarlag er hørt og er positive til dette tiltaket .

Kartskissene nedenfor viser ønsket plassering, aktuelle farleder, samt registrert sjøtrafikk. Begge kart og tabell
er hentet fra Åkerblå sin områdevurdering.
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Farekodene er beskrevet på følgende vis:

I epost til Måsøval har Kystverket sagt at de kan ta vekk den aktuelle h vitsektoren ut e n at det medfører så alt
for store ulemper for ferds elen i farva n net.

Aktuelle bestemmelser
Etter havne - og farvannslovens §14 Tiltak som krever tillatelse skal:

Tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars - og beredskapsinteresser i
farvannet, kan ikke etableres uten tillatelse. Som tiltak regnes både innretninger, naturinngrep
og aktiviteter. Det kan ikke gis tillatelse til tiltak som vil stride m ot bestemmelser gitt i eller i
medhold av denne loven.

Etablering av akvakulturanlegg slik det ønskes her vil være et tiltak det skal søkes om.

Den foreslåtte etableringen er innenfor Frøya kommunes sjøområde, og etter havne - og farvannsloven skal
slike tiltak da behandles av kommunen. Men siden tiltaket påvirker leia er det Kystverket som vil behandle
denne saken. Det er opplyst at en slik henvendelse om endring av leia bør komme fra kommunen.

Trondheim Havn er et interkommunalt selskap som forvalter v åre eierkommuners sjøområder etter havne - og
farvannsloven. Frøya kommune er en av eierkommunene av Trondheim Havn og har ved sin inntreden
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delegert sin forvaltning etter havne - og farvannsloven til Trondheim Havn. Trondheim Havn har derfor vurdert
denne henvendelsen fra Måsøval om etablering av akvakulturanlegg og om behov for endring av hvitsektor.

Vurdering
Den ønskede plasseringen av akvakulturanlegget vil påvirke hvitsektor til fyrlykt på Flesa, og dermed farleden.
Etter ny havne - og farvannslov er det nå et tydelig skille mellom ansvaret til Kystverket og til kommunale
myndigheter. Kystverket har ansvaret for farled, et ansvar som strekker seg nesten helt inn til kai. Lokal kaieier
har et selvstendig ansvar for sjøområdet rett utenfor denne.

Tro ndheim Havn har derfor ikke myndighet til å avgjøre om hvorvidt denne plasseringen er akseptabel. Men i
korrespondanse mellom Måsøval og Kystverket ser det ut til at en slik endring av hvitsektor kan dette la seg
gjøre. Kystverket vil selv foreta de endrin ger av fyr, og eventuelt farledsforskriften som skal til for at den
foreslåtte etableringen lar seg gjennomføre. Trondheim Havn har ingen innsigelser på denne flyttingen.

Vedtak
Trondheim Havn støtter ønsket fra Måsøval om etablering akvakulturanlegg s lik dette er beskrevet.

Vilkår
Dersom det blir vesentlige endringer i anleggets plassering, skal Trondheim Havn kunne behandle ny søknad
med oppdatert beskrivelse.

Klage mv.
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i Forvaltningslovens §28 av søker og andre med
rettslig klageinteresse.

Klagen skal rettes til Kystverkets Hovedkontor. Klagen skal sendes Trondheim Havn IKS på selskapets
forretningsadresse. Klagef risten er 3 – tre – uker etter at dette brevet er kommet frem til mottaker.

Klageadgangen må være benyttet før søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge
av vedtaket reises, jf. forvaltningsloven § 27b. Søksmål kan likevel reis es når det er gått seks måneder fra klage
første gang ble framsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke
foreligger.

Med hilsen
Trondheim Havn IKS

Terje R. Meisler
maritim sjef
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