Bokmål
Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg
Søknadi henholdtil lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur(akvakulturloven)1).Søknadsskjemaet
er felles for akvakultur,
mattilsyn-, miljø-, vassdrags
- og kystforvaltningen.Med unntakav havbeite,som har egetskjema,gjelder skjemaetfor alle typer akvakulturi
fersk-, brakk- og saltvann. Ferdigutfylt skjemasendesfylkeskommunen i det fylket det søkesi (adresse, seveileder)Søkerhar ansvarfor å
påseat fullstendigeopplysningerer gitt. Opplysingenekrevesmedhjemmeli akvakultur-, mat-, forurensnings
-, naturvern-, frilufts- og
vannressurs
- og havne- og farvannsloven. Opplysningersom omfattesav forvaltningslovens§ 13, er unntattfra offentlighet,jf.
offentlighetslovens§ 5a. Ufullstendigesøknadervil forsinkesøknadsprosessen,
og kan bli returnerttil søkeren.Til rettledningved utfylling
visestil veileder.Med sikte på å reduserebedriftenesskjemavelde,kan opplysningersom avgisi detteskjemai medholdav lov om Oppgaveregisteret§§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttetogsåav andreoffentlige organersomhar hjemmeltil å innhentede samme
opplysningene.Opplysningerom eventuellsamordningkan fås ved henvendelsetil Oppgaveregisteret
på telefon75 00 75 00, eller hos
Fiskeridirektoratetpå telefon03495.

1 Generelle opplysninger
1.1 Søker:

SalMarNordAS
1.1.1Telefonnummer

1.1.2Mobiltelefon

90974507

90974507

1.1.3Faks

1.1.4Postadresse

1.1.5E-post adresse

1.1.6Organisasjonseller personnr.

Sjøgata39, 9300FINNSNES

salmarnord@salmar.no

951661198

1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson):

StefanPaulsen
1.2.1Telefonnummer

1.2.2Mobiltelefon

1.2.3 E-post adresse

90974507

90974507

Stefan.paulsen
@salmar.no

1.3 Søknaden gjelder lokalitet i
1.3.1Fiskeridirektoratets
region

1.3.2Fylke

Troms

Troms

1.3.4Lokalitetsnavn

1.3.3Kommune

Lenvikkommune
1.3.5 Geografiskekoordinater:

Trettevika
17077

N 690 30.711’

Ø 180 01. 322’

2. Planstatus og arealbruk
2.1. Planstatus og vernetiltak :
Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven?

Ja

Nei

Foreligger ikke plan

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvernloven?

Ja

Nei

Foreligger ikke

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven?

Ja

Nei

Foreligger ikke

2.2. Arealbruk – areal interesser
(Hvis behov bruk pkt 5 eller pkt 6)
Behovet for søknaden: Se vedlegg: « Begrunnelse for søknad»
Annen bruk/andre interesser i området: Ingen særskilte
Alternativ bruk av området:

Ikke kjennskap til det

Verneinteresser ut over pkt. 2.1:

Ikke kjennskap til det
2.3. Konsekvensutredning

Mener søker at søknaden trenger konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven?

Ja

Nei

2.4. Supplerende opplysninger

Anlegget er merket etter gjeldende forskrift. Anlegget vil være godt synlig med lysmarkering og
radarreflektorer

3 Søknaden gjelder
3.1

Klarering av ny lokalitet

3.2

Endring

(Nårdetikkeer tillatelsertil akvakultur
pålokaliteten
per i dag).
Søknadomny tillatelsetil akvakultur
ellernylokalitetforvissetypertillatelser,
jf. veileder

Lok. nr : 17077

Omsøkt størrelse :…………………

D-12, T-D-13, T-G-8

Tillatelsesnr(e): T-TN-1, T-TN-5, T-D-9, T-D-10, T-D-11, T-

Tillatelsesnummer(e):
dersom det/de er tildelt, jf veileder: ………………………..……..
Søker andre samlokalisering på lokaliteten?
Ja

eller

Nei

Endringen gjelder : Settflerekryssomnødvendig
Arealbruk/utvidelse
Økning: 2160 (tonn)

Biomasse:

Hvis ja, oppgi navn på søker:

Totalt etter endring: 7560 tonn
Annen størrelse Økning: ………………(tonn)
Totalt etter endring: ………….………...
Tillatelse til ny innehaver på lokaliteten
Endring av art
Annet

…………………………………………………………………
Se også pkt 6.1.8

Spesifiser: ……………………………………………

3.3 Art
3.3.1

Laks,ørretog regnbueørret(detmåogsåkryssesav forformålet):
Kommersiell
matfisk
Forskning
Fiskepark

3.3.2

Annenfiskeart

3.3.3

Annenakvakulturart

Undervisning
Oppgiart:…………………….
Oppgiart:…………………….
Visnin
gsformål
Stamfisk Slaktemerd Latinsknavn:………………………………
Latinsknavn:………………………………

3.4 Type akvakulturtillatelse
Settefisk
Matfisk
Stamfisk
Slaktemerd

(produksjonsform,
settflerekryssomnødvendig)
Tidligelivsstadier
av bløtdyr,krepsogpigghuder
Senerelivsstadier
avkrepsdyr,bløtdyrogpigghuder
Annet,eks.manntall,fangstbasert
Spesifiser…………………………

3.5 Tilleggsopplysninger

dersom søknaden gjelder matfisk av laks, ørret eller regnbueørret:

3.5.1 Disponiblelokaliteter

3.5.2 Gjelderlokalitetsklareringen
annenregionenntildelt

SeAkvakulturregisteret
påfiskeridir.no

Ja

Nei

Hvisja,er detsøktdispensasjon
i egenhenvendelse
?
Ja
Nei

3.6 Supplerende opplysninger

DagensanleggvedTrettevik
beståravåtteburpårekke. Akvakulturtillatelse
fra11.11.2010
omfatter2x8bur(burstørrelse
85x85
m). SalMarNordønskerimidlertid
å endreanleggsplassering
ogendreutforming
avrammefortøyningen
til totalt15bur(100x100
m) i en 5x3 formasjonpå dyperevann. Lokaliteten
får en betydeligøkningi avsetningsa
real enn dagensanlegg
. Omsøkt
anleggsform
ogplassering
forventeså opprettholde
denlavepåvirkningen
i resipienten,
samtsikregodfleksibilitet
medhensyn
til driftogbehandling
. Anleggsutforming
skalogsåsikrefortsattgodfiskevelferd
oglavtsmittepress.
Landfesting
er avklartmed
grunneiere.
Seforøvrigvedlegg6.3.7 Begrunnelse
forsøknad
.

4. Hensyn til
f olkehelse , s mittevern , dyrehelse , m iljø , f erdsel og sikkerhet til sjøs
4.1 Hensyn til folkehelse , ekstern forurensning
Avstandtil utslipp fra kloakk,industri(eksisterendeeller tidligerevirksomhet),
landbruko.l. innenfor5 km.

Kjennerikketil relevante
utslippinnenfor5 km.
4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse
4.2..1Akvakulturrelaterte
virksomhetereller lakseførendevassdragi nærområdetm.m.innenfor5 km:
Stedsnavn
ogtypevirksomhet(er)
i lakseførende
vassdrag
:

Sevedlegg6.1.3Sjøkartog vedlegg6.3.3Lakseførende
vassdrag.
Ingenlakseførende
vassdrag
ellerakvakulturlokaliteter
innenfor5 km.
4.2..2Driftsform:

Produksjonsenhetene
skalværeringer.Ringeneharenomkretspå 120eller157meter.
Utsettavsmoltogfremfôring
til slaktefisk
.
4.3 Hensyn til miljø
4.3.1Årlig planlagtproduksjon:

4.3.2Forventetfôrforbruki tonn:

7000tonn

7200tonn
4.3.3 Miljøtilstand

I sjø:
B-undersøkelse
(Iht.NS9410),

I ferskvann:
Miljøundersøkelse:
Klassifisering
av miljøkvalitet
i ferskvann
Undersøkelse
av biologiskmangfold
mm:
Ja
Nei

tilstandsklasse:
1

Ja

C-undersøkelse
(Iht.NS9410):
Ja
Nei

Nei

Alternativ
miljøundersøkelse:
Ja
Nei
4.3.4 Strømmåling

4.3.5 Salinitet(vedutslipptil sjø):
Maks:34,9‰ (bunn) Min:27,8‰ (overflate)
Dybde:218m Dybde:10m Dybde
: bunn

Sevedlegg6.1.2. I strømrapporten
er plasseringen
av
strømmålerne
avmerket.

Tidspunkt:
02.06.2015(sevedlegg6.2.1forundersøkelse
kap3.5)

4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs
4.4.2Rutegående
trafikk i området:(oppginavnpåoperatør)

4.4.1Minsteavstandtil trafikkertfarled/areal:
meter
4.4.3Sjøkabler,vann-, avløps- og andrerørledninger
: (oppginavnpåeier)

……………………………………………………………

4.4.4Anleggetslokaliseringi forholdtil sektorerfra fyr og
lykter:

……………………………………………………………

Hvit

Grønn

Rød

Ingen

4.5 Supplerende opplysninger

Sevedlegg6.3.5. Oppsummering
av miljøforhold
pålokalitet«Trettevik»
i Lenvikkommune.

5. Supplerende opplysninger
Sevedlegg6.3.7: Begrunnelse
for søknad

6. Vedlegg
6.1 Til alle søknader (Jf pkt. 3.1 og 3.2)
6.1.1

Kvittering for betalt gebyr

6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse

6.1.2

Strømmåling

(Til alle søknader som medfører ny eller endret arealbruk)

Sjøkart (M = 1 : 50 000)

Kystsoneplankart

Annen akvakulturrelaterte
virksomheter mm

Annen akvakulturrelaterte
virksomheter m.m.

Kabler, vannledninger o.l. i
området

Kabler, vannledninger o.l. i
området

Terskler med mer

Anlegget avmerket

Kart i N-5 serie ,evt Olex, C-Map
eller lignende
(M = 1 : 5 000)
Anlegget med
fortøyningssystem og
koordinatfestede ytterpunkt
Oppdatert kystkontur

Anlegget avmerket.

Plassering av strømmåler
Utslipp fra kloakk, landbruk
industri og lignende
Kabler , vannledninger og
rørledninger i området
Evt. flåter og landbase

Anleggsskisse
(ca M = 1 : 1 000)

Gangbroer

Anlegget ( inkl. flåter)

Flomlys/produksjonslys

Fortøyningssystem med
festepunkter (bolt, lodd el.
anker)

Flytekrager
Andre flytende installasjoner
Markeringslys eller lyspunkt på anlegget

6.1.4

Undervannstopografi

6.1.5

Beredskapsplan (jf. Mattilsynets etableringsforskrift)

6.1.6
Konsekvensutredning
jf veileder pkt 2.3

6.1.7

Spesielt vedlegg ved store lokaliteter

6.1.8
Samtykkeerklæring.
Til alle søknader hvor annen innehaver
har tillatelse på lokaliteten.

6.1.9

IK-system(jf. Mattilsynets etableringsforskrift)

6.2. Når søknaden gjelder akvakultur av fisk
6.2.1 Miljøtilstand:
Unntak : Endringer som gjelder annet enn biomasse (jf 3.2) Vedlegg
I sjø
B-undersøkels
e

6.2.1

I ferskvann

Miljøundersøkelse

C-undersøkelse

Undersøkelse av biologiske mangfoldet
m.m.

Alternativ
miljøundersøkelse
:

Forundersøkelse
6.2.2
Tilsagn om akvakulturtillatelse
Til noen søknader om lokalitet hvor tillatelsesnummer ikke
er tildelt
Kan bare gjelde laks mv.

6.2.3.
Aktivitetsbeskrivelse
laks, ørret og regnbueørret

6.3 Andre vedlegg
6.3.1 Naturdatabase
6.3.2 Verneområder
6.3.3 Lakseførende vassdrag
6.3.4 Fiskeområder
6.3.5 Miljøforhold SN Trettevika
6.3.6 Aqualine Midgard System
6.3.7 Begrunnelse for søknad

til søknad om stamfisk for

Finnsnes,den18.12.2017

StefanPaulsen

