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Følgebrev - søknad om forlengelse av midlertidig tillatelse på lokalitet Horsvågen i Hamarøy 

Cermaq Norway AS («Cermaq») eier og driver lokaliteten 10518 Horsvågen i Hamarøy 
kommune. Lokaliteten har en midlertidig tillatelse på 3.599 tonn som utløper 1. august 2023, 
og søker nå om at denne midlertidige tillatelsen forlenges til 1. august 2024. I dette 
følgebrevet utdypes bakgrunnen og vesentlige forhold knyttet til søknaden. 
 

Bakgrunn 

Horsvågen er en nøkkel-lokalitet for Cermaq, ved at den hvert år produserer fisk som ved 
størrelse 1-1,5 kg flyttes til de nærliggende lokalitetene Oksøy og Anevik annen hver årgang. I 
tillegg er Cermaqs satsing på lukket merd-teknologi, som per i dag omfatter én merd av typen 
Certus samt vårt visningssenter for laks, lokalisert i Horsvågen.  

Lokaliteten fikk ny tillatelse sommeren 2021, da det ble lagt ut ny fortøyning med ny 
plassering der anlegget er trukket lengre ut av bukta for å legge til rette for mer bærekraftig 
drift. Godkjent volum er 3.599 tonn, der Statsforvalteren i Nordland («SFNO») gav en 
midlertidig tillatelse fram til 1. august 2023. I oversendelsesbrevet skrev SFNO følgende om 
midlertidigheten: 

«Statsforvalteren velger å gjøre utslippstillatelsen midlertidig frem til 1.8.2023 med tanke på 
rensing av avløp fra de tette merdene. Vi forventer at Cermaq Norway AS etter denne tid har 
startet å samle opp slam fra de tette merdene, og søker om endret tillatelse til dette før den 
midlertidige tillatelsen går ut.» 

Da søknaden om endret areal og MTB ble sendt var det planlagt å øke antall semi-lukkede 
enheter på anlegget til fire, knyttet til en søknad om FoU-tillatelser for lukket teknologi. 
Søknaden om FoU-tillatelser ble ikke innvilget, og det er derfor fortsatt kun én semi-lukket 
merd på lokaliteten. 
 

Forholdet til pågående prosess for lokalitetene Oksøy og Anevik 

SFNO sendte i februar i år varsel om mulig tilbaketrekking av lokalitetene Oksøy og Anevik, 
knyttet til korallfunn i Økssundet. Cermaq har vært i tett dialog med SFNO om saken, og har 
nå frist til 14. oktober i år for å utarbeide innspill til varslene. 



 

 
Den uavklarte situasjonen rundt videre drift på Oksøy og Anevik gjør det svært vanskelig å 
planlegge tiltak og nye investeringer på lokalitet Horsvågen, jf. at de tre lokalitetene inngår i et 
tett integrert driftskonsept. SFNO vil etter at vi har sendt våre innspill i oktober fatte vedtak i 
de to sakene, men Cermaq har ikke noe grunnlag for å vurdere hvor lang tid det vil ta før 
situasjonen er endelig avklart. Vi anser uansett at avklaring vil skje så sent at det ikke er 
realistisk å utarbeide ny søknad for Horsvågen, tilpasset nye forutsetninger på Oksøy/Anevik, 
og få denne søknaden ferdig behandlet i tilstrekkelig tid før utløpet av gjeldende tillatelse  
1. august 2023. Vi må også ta hensyn til at 2023-generasjonen som planlegges utsatt i 
Horsvågen sommeren 2023 allerede er i produksjon på settefiskanlegg. 
 

Forlengelse av midlertidig tillatelse 

På denne bakgrunnen søker Cermaq nå om en forlengelse av den midlertidige tillatelsen på 
3.599 tonn med ett år fram til 1. august 2024. Dette vil gi oss mulighet til å utarbeide et nytt 
helhetlig konsept for de tre lokalitetene i Økssundet basert på de avklaringene som kommer 
for Oksøy/Anevik, og så sende inn nødvendig søknad om ny permanent tillatelse for 
Horsvågen med virkning fra 1. august 2024. 

Søknaden om forlengelse innebærer at SFNOs forventning om oppsamling av slam ikke kan 
realiseres innenfor den tidsrammen de hadde sett for seg.  Samtidig vil Cermaq understreke at 
det fortsatt kun er én Certus-merd på lokaliteten, slik at omfanget av en eventuell slam-
oppsamling på lokaliteten ville vært forholdsvis begrenset i den aktuelle perioden. 
 

****************** 

For øvrig vises til elektronisk søknadsskjema med vedlegg levert i Fiskeridirektoratets 
nettløsning.  

Ved spørsmål til søknaden bes om at det tas kontakt på mobil 970 99 265 eller epost 
knut@steigenlive.com. 

 
Steigen, 28. juni 2022 
 

På vegne av Cermaq Norway AS, 

 

Knut Andersen 
Ekstern rådgiver 
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