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KOMMUNAL HØRING – LEPPEFISK.COM AS ORG.NR 996987809 - SØKNAD OM
TILLATELSE TIL LANDBASERT AKVAKULTUR AV BERGGYLT PÅ
HØYLANDSKJÆRET I LINDESNES KOMMUNE - VEST-AGDER FYLKE
Vest-Agder fylkeskommune har inngått avtale med Rogaland fylkeskommune om
saksbehandling innen akvakulturforvaltning, hvor Rogaland fylkeskommune tilrettelegger
sakene for Vest-Agder fylkeskommune.
Rogaland fylkeskommune har mottatt søknad fra Leppefisk.com AS om tillatelse til å
etablere oppdrett av berggylt på Høylandskjæret i Lindesnes kommune. Berggylten
utnyttes som rensefisk, og vil derfor være et viktig økologisk basert tiltak mot lakselus.
Berggylt har et høyt temperaturoptimum for vekst og er derfor avhengig av oppvarmet
vann. Bruk av kjølevann fra GE Healthcare for temperaturregulering vil være et viktig
energiøkonomisk tiltak og bidrag til sirkulær økonomi.
Søknaden sendes til Lindesnes kommune som skal gi uttale i forholdet til kommunale
planer og interesser. Søker skal i samråd med kommunen legge søknaden ut til offentlig
ettersyn i en periode på fire uker. Søknaden skal i denne sammenheng annonseres i
Norsk Lysningsblad og to aviser som er vanlig lest i området, jf. Forskrift av 22.12.2004 nr.
1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret § 8. Faktura for
annonseutgifter kan sendes til søker.
Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn og kommunen sin behandling av saken ber vi
om blir oversendt Rogaland fylkeskommune som videresender dette til statlige
sektormyndigheter.
Søknaden er vurdert opp mot kriteriene i § 3, vedlegg II tiltak i «Forskrift om
konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover» (FOR 2014-12-19-1758).
Fylkeskommunens vurdering er at tiltaket ikke får vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn, jf. Vedlegg III i forskriften. Dersom berørte parter mener tiltaket kan få vesentlige
virkninger, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i søknaden,
må dette meldes til fylkeskommunen innen 4 uker etter kunngjøring. Vi minner om at det er
fagmyndighetene for de respektive kriteriene i vedlegg III som skal vurdere om de mener
tiltaket kan få vesentlige virkninger innenfor sitt område og eventuelt melde dette inn til
fylkeskommunen. Høringsparten skal konkretisere hvilke forhold som bør belyses
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nærmere.
Hvis det skulle være noen spørsmål eller uklarheter i sakens anledning ber vi om at vår
saksbehandler kontaktes.
Med hilsen

Elisabeth Faret
næringssjef
Eystein Bredland Hansen
rådgiver
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