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
landbaserteanlegg.Ferdig utfylt skjemasendesfylkeskommuneni det fylket det søkesi (Addressese veileder)Søkerhar ansvar for 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 organersom har hjemmeltil å innhentede sammeopplysningene.Opplysningerom
eventuellsamordningkan fås ved henvendelsetil Oppgaveregisteret
på telefon75 00 75 00, eller hosFiskeridirektoratet på telefon03495..

1 Generelle opplysninger
1.1 Søker:
Nor Seafood AS og Wilsg ård Fiskeoppdrett AS
1.1.1Telefonnummer

1.1.2Mobiltelefon

1.1.3Faks

77 85 53 08

90573554

77 85 53 10

1.1.4Postadresse

1.1.5E-post adresse

1.1.6Organisasjonseller personnr.

9381Torsken

fredd@wilsgaard.no

NS 987 044 349 og WF 933 591 530

1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson):
Yngve Paulsen
1.2.1Telefonnummer

1.2.2Mobiltelefon

1.2.3 E-post adresse

91 39 51 43

91 39 51 43
1.3 Søkn aden gjelder lokalitet i

yngve@ypk.no

1.3.1Fiskeridirektoratets
region

1.3.2Fylke

1.3.3Kommune

RegionNord

Troms

Lenvik

1.3.4Lokalitetsnavn

1.3.5 Geografiskekoordinater:Sevedlegg1, d
N 690 25, 968´ Ø 180 08, 864 `

Durmålsvika

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

Ja

Nei

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvernloven?

Ja

Nei

Foreligger ikke plan
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:

Sepkt 5.

Annen bruk/andre interesser i området:

Ingen særskilte

Alternativ bruk av området:

Ingen kjente

Verneinteresser ut over pkt. 2.1

Ingen
2.3. Konsekvensutredning

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

Ja

2.4. Supplerende opplysninger
Anleggetmedfortøyningerligger i avsattområdefor akvakulturi Kystsoneplanentil Lenvik kommune.

Nei

3 Søknaden gjelder
3.1

Klarering av ny lokalitet

3.2

Tillatelsesnr(e): : TT 0003,TT 0007,TTK 0004,TTK 0005,

TTK 0020,TK 0034

Omsøkt størrelse :…
Tillatelsesnummer(e):

Endring

Lok. nr : 35237

(Nårdetikkeer tillatelsertil akvakultur
pålokaliteten
per i dag).
Søknadomnytillatelsetil akvakultur
eller nylokalitetfor vissetypertillatelser,
jf. veileder

:

eller

Søker andre samlokalisering på lokaliteten?
Ja

Endringen gjelder : Settflerekryssomnødvendig
Arealbruk/utvidelse
Biomasse:
Økning: 2840 MTB
Totalt etter endring: 5670 MTB

Nei

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

Hvis ja, oppgi navn på søker:
Se også pkt 6.1.8

Spesifiser: ……………………………………………

3.3 Art
3.3.1

Laks,ørretog regnbueørret(detmåogsåkryssesavfor formålet):
Kommersiell
matfisk
Forskning
Fiskepark

3.3.2

Annenfiskeart

3.3.3

Undervisning
Oppgiart:Laks
Visnings
formål
Latinsknavn:SalmoSalar
Stamfisk Slaktemerd

Annenakvakulturart

Oppgiart:…………
………….
Latinsknavn:………………………………

3.4 Type akvakulturtillatelse

(produksjonsform,
settflerekryssomnødvendig)

Settefisk
Matfisk
Stamfisk
Slaktemerd

Tidligelivsstadier
avbløtdyr,krepsogpigghuder
Senerelivsstadier
av krepsdyr,bløtdyrogpigghuder
Annet,eks.manntall,fangstbasert
Spesifiser…………………………

3.5 Tilleggsopplysni nger dersom søknaden gjelder matfisk av laks, ørret eller regnbueørret:
3.5.1 Disponiblelokaliteter

3.5.2 Gjelderlokalitetsklareringen
annenregionenntildelt

Lok.nr.:11353

Lok.navn:
Finnstein

Lok.nr.:24175

Lok.navn:
Ytre L avollsfjord

Lok.nr.: 24155

Lok.navn:
Ytre Jøvika

Lok.nr.:13305

Lok.navn:
Barbogen

Loknr : 36757

Lok.Navn: Lubben

Loknr : 35237

Lok.Navn: Durmålsvika( midlertidig)

Ja

Nei

Hvisja, er detsøktdispensasjon
i egenhenvendelse
?
Ja
Nei

3.6 Supplerende opplysninger

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. Det er ingen avløp i avstand 5 km.

4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse
4.2..1Akvakulturrelaterte
virksomhetereller lakseførendevassdragi nærområdetm.m.innenfor5 km:
Stedsnavn
ogtypevirksomhet(er)
i lakseførende
vassdrag
: Ingen elver med registrertebestanderav laks i nnenfor5 km.

I
4.2..2Driftsform:Generasjonsadskilt
drift .

4.3 Hensyn til miljø
4.3.1Årlig planlagtproduksjon:5670MTB .

4.3.2Forventetfôrforbruki tonn: 5800tonn
4.3.3 Miljøtilstand

I sjø:
B-undersøkelse
(Iht.NS9410),
tilstandsklasse:
2

I ferskvann:
Klassifise
ringavmiljøkvalitet
i ferskvann
Ja
Nei

Miljøundersøkelse:
Undersøkelse
av biologiskmangfold
mm:
Ja

C-undersøkelse
(Iht.NS9410):
Ja
Nei

Nei

Alternativ
miljøundersøkelse:
Ja
Nei
4.3.4 StrømmålingSevedlagtestrømrapport
er sideSammendrag
.

4.3.5 Salinitet(vedutslipptil sjø):Se vedlagtestrømrapport
er

sideSammendrag
.
Vannutskiftingsstrøm:

Spredningsstrøm:

Bunnstrøm:

Maks:

‰

Min:

‰

cm/sek

cm/sek

cm/sek

Dybde:

m

Dybde:

m

Tidspunkt:

Tidspunkt:

4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs
4.4.1Minsteavstandtil trafikkertfarled/areal:anlegget:Anleggetligger ca.

4.4.2 Rutegåendetrafikki området:(oppginavnpåoperatør)

250 meterfra hvit sektortil Rødbergoddenfyrlykt inn mot land.

Hurtigruten,Boreal

4.4.3Sjøkabler,vann-, avløps- og andrerørledninger
: (oppginavnpåeier)

4.4.4Anleggetslokaliseringi forholdtil sektorerfra fyr og
lykter:

Ingen sjøkabler,avløps- eller andrerørledningerer lagt i nærheten
av anleggmedfortøyning.

Hvit

Grønn

Rød

Ingen

5. Supplerende opplysninger

-

-

-

WilsgårdFisekoppdrettAS og Nor Seafoodhar mangelpå lokaliteterfor drive godt smittehygienisk.Utvidelseav
lokalitet Durmålsvikavil sikre driften i forhold til smittevernog lusebekjempelse.
Dette muliggjør utsettav fisk
på flere lokaliteter med skille mellom utsettvår og høst(og ikke barepå generasjo
n slik somi dag). Det gir oss
ogsåmulighettil å drive en generasjonhelt fram til slakt på en lokalitet yten flytting i produksj onssyklusen.
Nor Seafoodog Wilsgård Fiskeoppdretthar i dag6 lokaliteter i 3 forskjellige fjord system. Ny kunnskaptilsier
sonebrakklegging
av hele fjordsystemet, hvor ikke baredenenkeltelokalitet blir brakklagt,menhelefjorden
samtidigi forhold til å fjerne luse larvenehelt. Derfor trengervi et nytt områdefor å innføre sonedrift.
Slakteriet i Torskener en sværtvi ktig arbeidsplasssomnå har nærthelårigvirksomhet.Det er våre 5 konsesjoner
somsettergrensenfor vår produksjonog dermedtilførselenav råstoff til slakteriet.Men en ny lokalitet gjør oss
mindresårbarfor driftsavbruddog størremulighet for å spre produksjonenutoverheleåret.

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

Kvittering for betalt gebyr

6.1.2

6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse

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 : 2 000)
Anlegget ( inkl. flåter)

Gangbroer

Fortøyningssystem med festepunkter (bolt, lodd el.
anker)

Flomlys/produksjonslys
Flytekrager
Andre flytende installasjoner
Markeringslys eller lyspunkt på anlegget

6.1.4
6.1.6

Undervannstopografi

Se Olex kart 1: 5000

Konsekvensutredning

jf veileder pkt 2.3

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

6.1.5

Beredskapsplan (jf. Mattilsynets etableringsforskrift)

6.1.7

Spesielt vedlegg ved store lokaliteter

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)
I sjø
B-undersøkelse

I ferskvann

Miljøundersøkelse

C –undersøkelse

Undersøkelse av biologiske mangfoldet
m.m.

Alternativ
miljøundersøkelse:
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
for laks, ørret og regnbueørret

6.3 Andre vedle gg
spesifiseres

Torsken 22.12.2016

til søknad om stamfisk

