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KOMMUNAL HØRING - KARMSUND MARITIME KVITSØY AS - 
SØKNAD OM ETABLERING AV OPPFÔRINGSANLEGG FOR 
KRABBE PÅ KVITSØY 

Karmsund Maritime Kvitsøy AS har søkt Rogaland fylkeskommune om tillatelse til å 
etablere et anlegg for oppfôring av taskekrabbe (Canser Pagurus).Anlegget søkes 
etablert på Vollsøy i Kvitsøy kommune. Akvakulturdriften vil bruke « Oppdretts 
Leiligheter» som består av bokser + sandfilter + UV sterilisator + pumper + rør og vil 
være lukket system. Årlig produksjon i anlegget vil være 20 tonn. 
 
Søknaden om tillatelse sendes nå på høring til Kvitsøy kommune som i saken skal gi 
uttale i forhold kommunens 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 FOR-2004-12-22-1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter 
enn laks, ørret og regnbueørret § 9. Faktura for annonseutgifter kan sendes til søker. 
Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn og kommunen sin behandling av saken ber 
vi om blir oversendt til Rogaland fylkeskommune som videresender dette til statlige 
sektormyndigheter. 
 
Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter 
sektorlover. Søknaden skal da behandles etter § 10 i forskriften. Såkalte vedlegg II 
tiltak kan bare pålegges «supplerende utredninger» dersom tiltaket vil få vesentlige 
virkninger som det allerede ikke er gjort rede for i søknaden. Fylkeskommunen sin 
vurdering er at miljødokumentasjonen i søknaden gir godt nok grunnlag for å vurdere 
om tiltaket får vesentlig påvirkning for miljø og samfunn, jf. vedlegg III i forskriften. 
Dersom berørte parter mener at tiltaket kan få vesentlige virkninger, og disse 
virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede fr i søknaden, må dette meldes til 
fylkeskommunen innen 4 uker etter utlysning. 
 
Er det spørsmål eller uklarheter i sakens anledning ber vi om at vår saksbehandler 
kontaktes. 
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