
Bokmål

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg
Søknad i henhold til lov av 17. j uni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1 ). Søknadsskj emaet er felles for akvakultur,

matt ilsyn-. milj o-, vassdrags- og kystforvaltningen. Med unntak av havbeite, som har eget skj ema, gjelder skj emaet for alle typer akvakultur i
landbaserte anlegg. Ferd ig utfy lt skj ema sendes fy lkeskommunen i det fy lket det søkes i (Addresse se veileder) Søker har ansvar for å påse at
fullstendige opplysninger er gitt . Opplysingene kreves med hj emmel i akvakultur-, mat-, forurensnings-, naturvern-, fri luft s- og vannressurs-
og havne- og farvannsloven. Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens  §  13, er unntatt fra offentlighet. j f. off entiighetslovens  §  Sa.
Ufullstendige søknader vil forsinke søknadsprosessen. og kan bli returnert t il søkeren. Til rett ledning ved utfylling vises t il veileder. Med
sikte på å redusere bedriftenes skj emavelde, kan opplysninger som avgis i dette skj ema i medhold av lov om Oppgavereg isteret & 5 0g 6,
helt eller delvis bli benyttet også av andre offent lige organer som har hj emmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om
eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefem 75 00 75 00, elle r hos Fiskeridirektoratet på te lefon 03495 . .

1 Generelle opplysninger

1.1 Søker:

Lerøy Midt AS
1.1.6 Telefonnummer 1.1.2 Mobiltelefon 1.1.3 Faks
72465000
1.1.4 Postadresse 1.1.5 E-post adresse 1.1.6 Organisasjons eller personnr.

985848718

1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden  (kontaktperson):

Stig-Nidar Selvåg
1.2.1 Telefonnummer 1.2.2 Mobiltelefon 1.2.3 E-post adresse

97 08 40 27
sns@leroymidt.no

1.3 Søknaden gjelder lokalitet i
1.3.1 Fiskeridirektoratets region 1.3.2 Fylke 1.3.3 Kommune
Trondelag Sor-Trendelag Orkland
1.3.4 Lokalitetsnavn 1.3.5 Geografiske koordinater:
Vassgåsholmen

N 63.35.530 0 009.20.390

2. Planstatus og arealbruk

2.1. Planstatus og vernetiltak:

Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven? L a X Nei D Foreligger ikke plan

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvernloven? [I a x Nei D Foreligger ikke

Er søknaden i strid med vedtatte vernet iltak etter kulturminneloven? J ue x Nei D Foreligger ikke

2.2. Arealbr uk  -  areal interesser
(Hvis behov bruk pkt 5 eller pkt 6)

Behovet for søknaden: Vi ønsker å utvide lokaliteten etter at vi har drevet frem et utsett på den. Den har vist seg
godt egnet til å produsere laks på. Videre så ønsker vi å sette ut mere fisk i dette området slik at vi kan hvile
andre området i en generasjon, fesk området F røyfjorden. Annen bruk/andre interesser i området:

Fritidsfiske og fritids ferdsel i båt. Det er få båter som passerer dette området.

Det er ikke avmerket i Fiskeridirektoratets kart at området er benyttet til aktivt fiske

Alternativ bruk av området: Ikke kjennskap til det.

Verneinteresser ut over pkt. 2.1 Nei

2.3. Konsekvensutredning

Mener søker at søknaden trenger konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven? [l a X Nel



2.4. Supplerende opplysninger



3 Søknaden gjelder
3.1 Klarering av ny lokalitet
(Når det ikke er tillatelser Iii akvakultur på lokaliteten per i dag).
Søknad om ny tillatelse Iii akvakultur eller ny lokalitet for visse typer tillatelser,
jf. veileder

Omsokt storrelse

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

DJJa

Hvis ja, oppgi navn på søker:

Se også pkt 6.1.8

X Nei

eller

3.2 X Endring
Lok. nr :
... ... 37717 ..

Tillatelsesnr(e): STF0003,0022,0023,0030,STHE 0011, STH
0019,0022 STSI
0001,0013 ..

Endringen gjelder:Sett flere kryss om nødvendig
D Arealbruk/utvidelse
X Biomasse: Økning: ... .. . 3972(5x788)
(+4x8)... ........ (tonn)

Totalt etter endring:
. . ...7092(9 788)...... ....

D Annen størrelse Okning: ... ...... ... ......(tonn)
Totalt etter endring: .

D Tillatelse til ny innehaver på lokaliteten
D Endring av art
D Annet

Spesifiser: .

3.3.1 X Laks, ørret og regnbueørret  (det må også krysses av for formålet) :

x
D
D

Kommersiell matfisk
Forskning
Fiskepark

3.3 Art

3.3.2 D Annen fiskeart

D Undervisning
[] Visning sformal
[] Stamfisk] Slaktemerd

Oppgi art: ..

Latinsk navn: ..

3.3.3 D Annen akvakulturar!

Oppgi art: ..

Latinsk navn: .

[] Setteiisk

X Matfisk

D Stamfisk
D Slaktemerd

3.4 Type akvakulturtillatelse (produksjonsform, sett flere kryss om nødvendig)

D Tidlige livsstadier av bløtdyr, kreps og pigghuder
D Senere livsstadier av krepsdyr, bløtdyrogpigghuder
D Annet ,eks.manntall,fangstbasert

Spesifiser......................... ....

3.5 Tilleggsopplysninger ders om søknaden gjelder matfisk av laks, ørret eller regnbueørret:

3.5.1 Disponible lokaliteter

Se nettsida til Fiskeridirektoratet.

3.5.2 Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt

J Ja XNei

Hvis ja, er det søkt dispensasjon i egen henvendelse?

J Ja LJNei
3.6 Supplerende opplysninger

Lokaliteten vil bli drevet med utsett av fisk med samme brakkleggingstid som sone
«Kongensvoll».

Strømmålinger gjort ved lokaliteten viser at lokaliteten vil ha en god vannutskiftning. Anlegget
er lokalisert på tvers av hovedstrøms retningen.



4. Hensyn til
folkehelse, smittevern, dyrehelse, miljø, ferdsel og sikkerhet til sjøs

4.1 Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning

Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet),
landbruko.l. innenfor 5 km.

Ikke større utslipp i nærheten av anlegget

4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse

4.2 .. 1 Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag i nærområdet m.m. innenfor 5 km: Lokalitet Nord Leksa

Stedsnavn ogtypevirksomhet(er) i lakseførende vassdrag : se vedleggs sett. Punkt 6.3.3

4.2 .. 2 Driftsform:

Utsett av smolt og frem foring til slaktfisk.

4.3 Hensyn til miljø

4.3.1 Årlig planlagt produksjon: 4.3.2 Forventet förforbrukitonn:

6000tonn 6600tonn

4.3.3 Miljotilstand

l sjø: I ferskvann: Miljøundersøkelse:

x B-undersøkelse (Iht. NS 9410), Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann Undersøkelse av biologisk mangfold

D Ja D Nei mm:
tilstandsklasse: tilstand 1 (D-prøve)

e t D Ja D Nei

C-undersøkelse (Iht. NS 9410):

D Ja D Nei
Alternativ miljøundersøkelse:

D Ja D Nei

4.3.4 Strømmåling Se strømrapport 4.3.5 Salinitet (ved utslipp til sjø):
Maks: % Min:

Vannutskiflingsstrøm: Spredning sstrom: Bunnstrøm: %

cm/sek cm/sek cm/sek Dybde:. m Dybde:
m

Tidspunkt : Tids punkt :

4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs

4.4.1 Minste avstand til trafikkert farled/areal: 4.4.2 Rutegående trafikk i området: (oppgi navn på operatør)

Se vedleggs sett 6.3.1. Ikke merkede farleder i nærheten av Nei

anlegget.
4.4.3 Sjøkabler, vann-, avløps- og andre rørledninger: (oppgi navn på eier) 4.4.4 Anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og

Nei
lykter:

X Hvit D Grønn

x Rod D Ingen

4.5 Supplerende opplysninger

Det er enighet mellom oppdrettsfirmaene på Nordmøre og Sør Trøndelag om å dele inn
regionene i egne soner der man har utsett av fisk med samme brakkleggingstidspunkt.  I  dette
området vil det være utsett av fisk som vil ha brakkleggings periode 15 juli til 15 august i
oddetalsår.



5. Supplerende opplysninger



-
6 .1 T il a lle søknader (Jf pkt. 3.1 og 3.2)

6.1.1 X Kvittering for betalt gebyr 6.1.2 XStrømmåling

6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse (Til alle søknader som medfører ny eller endret arealbruk)

Sjøkart  (M = 1 : 50 000) Kystsoneplankart Kart i  N-5 serie,evt  Olex, C-Map

• Annen akvakulturrelaterte • Annen akvakulturrelaterte eller lignende

virksomheter mm virksomheter m.m. (M = 1 : 5 000)

• Kabler, vannledninger o.l. i • Kabler, vannledninger o.l. i • Anlegget med

området området fortøyningssystem og

Terskler med mer Anlegget avmerket
koordinatfestede ytterpunkt

• • • Oppdatert kystkontur
• Anlegget avmerket.

• Plassering av strømmåler

• Utslipp fra kloakk, landbruk
industri og lignende

• Kabler , vann lednin ger og
rørledninger i området

• Evt. flåter og landbase
- - .. ----- . . - --- . .

Anleggsskisse  (ca  M  = 1 : 1 000)

• Anlegget (inkl. flåter) • Gangbroer

• Fortøyningssystem med festepunkter (bolt, lodd el . • Flomlys/produksjonslys
anker) • Flytekrager

• Andre flytende installasjoner

• Markeringslys eller lyspunkt på anlegget

6.1.4 Undervannstopografi 6.1.5 Beredskapsplan  (jf. Mattils ynets etableringsforskrift )

6.1.6 D Konsekvensutredning jf veileder pkt 2.3 6.1. 7 D Spesielt vedlegg ved store lokaliteter

6.1.8 D Samtykkeerklæring. 6.1.9 IK-system (jf. Mattils ynets etablering sforskri ft)
Til alle søknader hvor annen innehaver har tillatelse på
lokaliteten.

6 .2 . Nå r sø knaden gje lder akvakultur av fisk

6.2.1 Miljøtilstand:

Unntak : Endringer som gjelder annet enn biomasse Of 3.2)

I sjo I fers kvann Miljøundersøkelse

B-undersekelse Kc-undersokelse D Undersøkelse av biologiske mangfoldet

Alternativmilj oundersokelse: []
m.m.

D
6.2.2 D Tilsagn om akvakulturtillatelse 6.2.3. D Aktivitetsbeskrivelse til søknad om stamfisk

Til noen søknader om lokalitet hvor t illatelsesnummer ikke for laks, ørret og regnbueørret

er tildelt
Kan bare gjelde laks mv.

6 .3 A ndre vedlegg
spesifiser
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