
FISKERIDIREKTURATET

Tillatelse til akvakultur  i  flytende eller landbasert anlegg

lnformasjon

Søknad i henhold til lov av l? Lunl 2005 nr. 79 om akvakultur lakvakulttlrlovenl.

Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags- og kystforvaltningen. Skjemaet
gjelder  alle  typer akvakultur i land- og sjøbaserte anlegg, med unntak av havbeite, som har  eget skjema.

Opplysingene kreves med hjemmel  i  akvakultur-, mat-, dvreveIferds-, forurensningsf, naturmangfold,
frllufts-, vannressurs- og navne- og farvannsloven.  Søker  har ansvar for å påse  at  fullstendige opplysninger
er  gitt.  Ufullstendige søknader vil forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til søkeren. Dersom
obligatoriske felt ikke er utfylt vil søknaden ikke kunne sendes inn.

Ved vurderinger etter ovennevnte regelverk vil myndighetene legge prinsippene i nattlrnwarwgfolgloven §§ 8
til 12 til grunn som retningslinjer. Myndighetene vil også gjøre vurderinger etter de regionale
vannforvaltningsplanene, vedtatt med  hjemmel  i vannforskrnftfl. Ved vurderingen av om tillatelse kan gis
etter akvakulturloven vil fylkeskommunen ta stilling til hvorvidt eventuelle vesentlige virkninger for miljø og
samfunn er tilfredsstillende utredeti henhold til regelverket om kogseligsutredlwirtg. Utfyllende
opplysninger fra søker allerede på søknadstidspunktet kan forenkle søknadsbehandlingen og forhindre at
myndighetene må innhente supplerende opplysninger på senere tidspunkt. Opplysninger utover det som
konkret etterspørres i skjemaet kan lastes opp på siden «andre vedlegg».

Søker skal avklare offentligrettslige forhold i forbindelse med søknaden. Søknader som er i strid med
vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven eller vedtatte vernetiltak etter naturmangfold- eller
kulturminneloven avvises og vil ikke være mulig å sende inn. Tillatelse etter akvakulturloven innebærer ikke
at søker er unntatt fra å søke om tillatelse fra andre myndigheter, som for eksempel
bygningsmyndighetene. Privatrettslige forhold må avklares mellom partene.

Som  hovedregel er opplysningene gitt i søknaden offentlige og åpne for innsyn, jf. Offentleglova § 3.
Opplysninger om noens personlige forhold eller forretningshemmeligheter, som omfattes av
forvaltningsloven § 13, skal likevel unntas fra offentlighet, jf. Offentleglova § 13.

Ytterligere informasjon vedrørende utfylling av  skjemaet  kan fås ved henvendelse til den aktuelle
fylkeskommune. Spørsmål vedrørende utfylling av søknad om tillatelser til særlige formål etter
laksetildelingsforskriften kan rettes til Fiskeridirektoratet. Kvst~ og havbruksavdelirwgerw.

Opplysninger som gis i dette skjemaet kan i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller
delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme
opplysningene.

Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 0075
00, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495.

Saksgang for akvakultursøknad -tekst (pdf)

Saksgang for akvakultursøknad - grafisk visning lpdfl
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Opplysninger om søker

Ansvarlig for oppfølging av  søknaden (kontaktperson)

Fornavn Etternavn

Knut Håvard  I Krokstrand

Telefon rnobrl

47299067

E-postadresse

knut.krokstrand@marineharvest.com

Søknad
Har søker akvakuhumllatelser fra far”

Blja
CI nei

Hvem er søker

LZI organisasjon
El privatperson

Organisasjon
Orgamsasjonsnummer

959352887
Orgamsasjonsnavn

MARINE HARVEST NORWAY AS

Adresse

SANDVIKSBODENE 7 7AB

Postnr./—sted

5O 3 5 BERGEN
Epostadresse

knut.krokstrand@marineharvest.com

I
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Hva søkes det om

Art

IZI Iaks, ørret og regnbueørret
U annen an

Annen fiskeart

Annen akvakulturart

Type akvakulturtillatelse

IX] kommersiell
U fiskepark
U forskning
U slaktemerd
U undervisning
U visning
U utvikling

[Z] matfisk

U settefisk

U stamfisk

U økologisk matfisk

Type søknad

El klarering av ny lokalitet
U endring av eksisterende lokalitet

IE flytende anlegg
U landbasert anlegg

Uja
U nei

Tillatelser 1

N TLAO O O 2

Tillatelser  2

NTLAO O O 3

Tillatelser  3

NTLAO O O 5

Tillatelser  4

NTLAO O O 6

Tillatelser  5

NTLAOOO7

Samlokalisering

Uja
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E nei

Eja
E nei
Supplerende opplysninger

Andre disponible lokaliteter i området:

l.Olderbakken lok.nr 27876

2.Jektvika II lok.nr lO885

3. Klubben lok.nr 19755

Om ràdellokalitet

Lokalitet

Nordland

Sømna

Sandskjæret

Nordland

Region

Eja
E nei

Klarering av ny Iokalitet

4 680

Anleggets midtpunkt

65 18.

Anleggets ytterpunkt1

65 lær

Anleggets ytterpunkt2

Anleggets ytterpunkt3

65 lg;

Anleggets ytterpunkt4

65 18.

Vedlegg

Kart  Sandskjæret.docx

Kart Sandskjæret.pdf

640

802

.739

475

539

tonn biomasse

l2

l2

l2

12

12

19.

19.

l9.

19.

19.

597

717

923

472

267
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Planstatus  og arealbruk i

Planstatus og vernetiltak
Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan~ og bygningsloven?

Clja
E nei
E foreligger ikke plan

Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan ogsa bruke opplastingsboksen under)

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturmangfoldloveri?

Clja _
E nei
El foreligger ikke

Eventuell merknad til spørsmalet over (du kan også bruke opplastingsboksen under)

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven?

Elia _
E nei
El foreligger ikke

Eventuell merknad til spørsmalet over (du kan ogsa bruke opplastingsbokseii under)

Vedlegg

Ingen vedlegg er lagt til

Arealinteresser
Behovet for søknaden (du kan i tillegg laste opp vedlegg i boksen under)

Utnytte den tildelte økningen i  produksjonskapasitet
Hvilken annen bruk/interesser er det i omradet?

Område for ferdsel, fiske, friluftsliv, naturbruk og kommersiell

akvakultur-drift

Vedlegg

Ingen vedlegg er lagt til

l
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Helse- og velferdshensyn

Hensyn til folkehelse, ekstern  forurensning

Ingen innenfor 5km

Hensyn til smittevern og dyrehelse 1

Ingen

Driftsform

Konvensjonelle l20-l60m plastringer. Åpent anlegg.

I takt med teknologisk utvikling vil andre driftsformer vurderes i
fremtidig drift.

Vedleggskrav

Internkontrollsystem

Beredskapsplan

Spesielle vedlegg ved store lokaliteter

Vedlegg

Smittevern mellom oppdrag for avlusingslektere, servicebåter,

arbeidsbåter og brønnbåter - instruks..doc

Registreringer i Mercatus AquaFarmer og Altinn - prosedyre.pdf

Måling av oksygen i sjøanlegg.pdf

Matrise smittehygienetiltak for båter og lektere.xls

Helsekontroller ferskvann og sjø - prosedyre.pdf

Vedlegg

Lokal beredskapsplan Ursfjorden.pdf

Vedlegg

Ingen vedlegg er lagt til
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Miljøhensyn

Informasjon

Miljø

4 680

4 900

Miljøtilstand

lZlja
E] nei

1

lZlja
C] nei

l:lja
IX] nei

Clja
El nei

Clja
[XI nei

Vedlegg

320-12-l7B Sandskjæret.pdf

Vedlegg

Forklaring til manglende Vedlegg MOM-C Sandskjæret.docx

Strømmåling fra utslippspunktet

8,2

5,8

3,8

Vedlegg

Endringsrapport l2—l—l8S Sandskjæret.pdf

l2—l—l8S Sandskjæret.pdf

Salinitet (ved utslipp til sjø)
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Hensyn til ferdsel  og sikkerhet til  sjøs

5 OOO

Ingen

Fyr og lykter

El  hvit
El grønn
D  rød
[lingen

Andre opplysninger

Kart  og anleggsskisse

Vedlegg

Kart Sandskjæret.docx

Kart Sandskjæret.pdf

Vedlegg

Arealplan Sømma kommune.pdf

Vedlegg

Ingen vedlegg er lagt til

Vedlegg

Ingen vedlegg er lagt til

Vedlegg

Ingen vedlegg er lagt til

Andre vedlegg

Vedlegg

Bankkvittering Sandskjæran.pdf

Andre vedlegg

Vedlegg

Ingen vedlegg er lagt til
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‘ Merknad å Vi

Merknad

Opprinnelig søknad manglet C-undersøkelse  og var innsendt av tidligere
Miljø og myndighetskontakt i Marine Harvest, Jonathan Vaz (sluttet).

Vi anser det derfor hensiktsmessig at ny søknad blir sendt inn. Viser
forøvrig til møte mellom Knut H Krokstrand (MH) og Steinar Randby ved
NFK den 29.ll.l8, der Marine Harvest sine søknader i Nordland ble
gjennomgått.

Lokaliteten Sandskjæret anses av oss som en mer egnet lokalitet
miljømessig og fiskevelferdsmessig enn nærliggende lokaliteter. Dette
mtp strømforhold og dybde. Totalt sett vil denne lokaliteten kunne bidra
til mindre miljøpåvirkning enn f.eks Jektvika II.

Ved tilsagn på omsøkt lokalitet vil vi vurdere driftsstopp på Jektvika
II.

Hva gjelder vedlagt dokumentasjon på IK-system er dette utvalgte
eksempel. Marine Harvest har et velfungerende og godt implementert IK-

system. Dette har flere ganger blitt dokumentert til både

tildelingsmyndighet og sektormyndigheter. Hvis det er behov for
ytterligere dokumentasjon på vårt IK-system bes dette konkretiseres,
slik at vi kan oversende dokumentasjon.

Gjeldende IK-system vil bli implementert på ny lokalitet Sandskjæret.

Det vil som anvist på kartvedlegg legges ut flåte på lokaliteten.

Flåtens midtpunkt vil være N65Grader l8.7l3minutter
Øl2Graderl9.345minutter.

Posisjon på flåten kunne ikke legges til på elektronisk søknadsskjema,
ref pkt 1.3.5 på manuelt skjema. Skjemaet godtok ikke grad og minuttegn,

derfor skriftlig angivelse i posisjon.

Siden søknaden er blitt forsinket pga inkurien med manglende MOM-C bes

søknaden prioriteres av både tildelingsmyndighet og sektormyndigheter.

Marine Harvest ber om at både tildelingsmyndighet og sektormyndigheter
forholder seg til §4  i  forskrift om samordning og tidsfrister i
behandlingen av akvakultursøknader.

Vi minner om at Marine Harvest bytter navn fra l.l.l9 til MQWI.

Ytterligere opplysninger fremlegges ved kontakt med ansvarlig for søknad.

Bekreftelse

jlZl Jeg bekrefter at alle opplysningeri søknaden og i vedlegg til søknaden er korrekte
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