Bokmål
Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg
Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdragsog kystforvaltningen. Med unntak av havbeite, som har eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i fersk-, brakk- og saltvann. Ferdig utfylt
skjema sendes fylkeskommunen i det fylket det søkes i (adresse, se veileder) Søker har ansvar for å påse at fullstendige opplysninger er gitt. Opplysingene
kreves med hjemmel i akvakultur-, mat-, forurensnings-, naturvern-, frilufts- og vannressurs- og havne- og farvannsloven. Opplysninger som omfattes av
forvaltningslovens § 13, er unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens § 5a. Ufullstendige søknader vil forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til
søkeren. Til rettledning ved utfylling vises til veileder. Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema 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 00 75 00, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495.
1 Generelle opplysninger
1.1 Søker:
Hofseth Aqua AS
1.1.1 Telefonnummer
70 10 26 33
1.1.4 Postadresse
Havnegata 11, 6005 Ålesund

1.1.2 Mobiltelefon

1.1.3 Faks

1.1.5 E-post adresse

1.1.6 Organisasjons eller personnr.
828764292

post@hofseth-as.no
1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson):
Svein Flølo
1.2.1 Telefonnummer

1.2.2 Mobiltelefon
932 32 079

1.3.1 Fiskeridirektoratets region
Region Midt
1.3.4 Lokalitetsnavn
Bugane

1.3.2 Fylke
Møre og Romsdal

1.2.3 E-post adresse
sf@hofseth-aqua.no

1.3 Søknaden gjelder lokalitet i
1.3.3 Kommune
Sykkylven

1.3.5 Geografiske koordinater:

N 62 0 26 ,219 ´

Ø 06 0 49 ,566 `

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

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven?

Ja

Nei

Foreligger ikke

Foreligger ikke plan

2.2. Arealbruk – areal interesser
(Hvis behov bruk pkt 5 eller pkt 6)
Behovet for søknaden:
Søknaden omfatter areal til produksjonsanlegg (merder og fortøyninger) og 1 fôringsflåte. Koordinater for midtpunkt, anleggsramme og
alle fortøyninger på anlegget for øvrig fremgår av vedlagte kartpakke.
Søknaden er et ledd i en optimalisering av lokalitetsstruktur og drift for hele Hofseth Aqua sin oppdrettsvirksomhet i Storfjorden.
Annen bruk/andre interesser i området: Passive fiskeplasser i området, ingen konflikt mellom disse interessene.
Alternativ bruk av området:

Ingen

Verneinteresser ut over pkt. 2.1:

Ingen
2.3. Konsekvensutredning

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

Ja

Nei

2.4. Supplerende opplysninger
Vurdering av lokalitetens bæreevne og miljøhensyn er gjennomført av Åkerblå, se vedlagte rapporter.
Sykkylven kommune har gitt dispensasjon fra gjeldene arealplan for området.
NGI er engasjert til å vurdere risiko for skred og ras ved lokaliteten, rapport ettersendes strak den foreligger.

3 Søknaden gjelder
3.1

Klarering av ny lokalitet

3.2

(Når det ikke er tillatelser til akvakultur på lokaliteten per i dag).
Søknad om ny tillatelse til akvakultur eller ny lokalitet for visse typer tillatelser,
jf. veileder

Endring

Lok. nr: ………………………………………………………..…..
Tillatelsesnr(e): ………………………………………………….

Omsøkt størrelse: 3120 t

…………..…………….……………………….

Tillatelsesnummer(e):
dersom det/de er tildelt, jf veileder: M A 0010, M A 0013, M
NL0003, M NL0004, M SK0001, M ST0002, M VD0006

Endringen gjelder: Sett flere kryss om nødvendig
Arealbruk/utvidelse
Biomasse:
Økning: …………….. (tonn)

eller

Søker andre samlokalisering på lokaliteten?
Ja

Totalt etter endring: …………………….

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, ørret og regnbueørret (det må også krysses av for formålet) :
Kommersiell matfisk
Forskning
Fiskepark
Slaktemerd

Undervisning
Visningsformål
Stamfisk

3.3.2

3.3.3

Annen fiskeart

Annen akvakulturart

Oppgi art: …………………….
Oppgi art: …………………….
Latinsk navn: ………………………………
Latinsk navn: ………………………………

3.4 Type akvakulturtillatelse (produksjonsform, sett flere kryss om nødvendig)
Settefisk
Matfisk
Stamfisk
Slaktemerd

Tidlige livsstadier av bløtdyr, kreps og pigghuder
Senere livsstadier av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder
Annet, eks. manntall, fangstbasert
Spesifiser…………………………

3.5 Tilleggsopplysninger dersom søknaden gjelder matfisk av laks, ørret eller regnbueørret:
3.5.1 Disponible lokaliteter

3.5.2 Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt

Lok.nr.: 12389

Lok.navn: Vindsnes

Lok.nr.: 13554

Lok.navn: Overåneset

Lok.nr.: 45058

Lok.navn: Urdaneset

Lok.nr.:37797

Lok.navn: Skjortneset II

Ja

Nei

Hvis ja, er det søkt dispensasjon i egen henvendelse ?
Ja
Nei

3.6 Supplerende opplysninger
Disponible lokaliteter, se også oversikt i Kartpakke.
Ny lokalitet Bugane er et ledd i en større og helhetlig plan for kunnskapsbasert lokalisering av selskapets lokaliteter i Storfjorden.
Ved innvilgelse av søknaden om ny lokalitet «Bugane» vil lokaliteten 23695 Skotungneset trekkes tilbake og lokalitetsbiomassen ved lokalitet 45058 Urdaneset
reduseres til 3120 tonn.
Hofseth Aqua vil gjennom omleggingen redusere antall lokaliteter fra 6 til 5 lokaliteter (legge ned 3, beholder 3 og etabler 2 nye).
Omleggingen vil ikke føre til økning av den totale lokalitetsbiomassen i Storfjorden, den forblir på dagens nivå, 15600 tonn.

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),
landbruk o.l. innenfor 5 km.
To avløpsanlegg innenfor 5 km av anlegget (2 km og 3 km avstand). Se vedlegg kartpakke Bugane.
Begge avløp er plassert slik at det ikke vil påvirke anlegget, avfall fra avløp vil gå ut av fjorden med strømmen. Hovedstrøms retning (øst, sør/øst) er angitt i
forundersøkelse utført av Åkerblå.

4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse
4.2..1 Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag i nærområdet m.m. innenfor 5 km:
Stedsnavn og type virksomhet(er) i lakseførende vassdrag :
Nærmeste akvakulturrelaterte virksomheter er lokaliet 37797 Skjortneset II, ca 9,5 km unna.
Ingen nasjonale laksevassdrag eller nasjonale laksefjorder i nærheten.
3 lakseførende elver innenfor 5 km fra anlegget: Vaksvikelva, Ramstaddalselva og dyrkkornelva. Hofseth Aqua har tett dialog og inviterer til halvårlige møter med
sammenslutningen Lakseelvane på sunnmøre. Møtene har bæret preg av positivitet rundt Hofseth Aquas drift og et samarbeid om å bevare de lakseførende
elvene i nærområdet i god tilstand.
4.2..2 Driftsform:
Konvensjonell merdbasert matfiskproduksjon i sjø. Driftsplan må ses i sammenheng med Hofseth Aquas andre lokaliteter inni Storfjorden.
Generasjons utsett basert på «all in-all out» og brakklegging mellom hver produksjonssyklus, se vedlegg driftsplanskisse.

4.3 Hensyn til miljø
4.3.1 Årlig planlagt produksjon:

4.3.2 Forventet fôrforbruk i tonn:
5500t

3120 tonn

4.3.3 Miljøtilstand
I sjø:
B-undersøkelse (Iht. NS 9410),
tilstandsklasse: Utført 24.5.17, tilstand I.

I ferskvann:
Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann
Ja
Nei

Miljøundersøkelse:
Undersøkelse av biologisk mangfold mm:
Ja

C-undersøkelse (Iht. NS 9410):
Ja Vedlagt

Nei

Alternativ miljøundersøkelse:
Ja

Nei

4.3.4 Strømmåling

4.3.5 Salinitet (ved utslipp til sjø):
Maks:
‰

Vannutskiftingsstrøm:

Spredningsstrøm:

Bunnstrøm:

cm/sek

cm/sek

cm/sek

Strømrapport vedlagt

Dybde:

m

Tidspunkt:
Se forundersøkelse

Nei

Min:

‰

Dybde: m
Tidspunkt:

4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs
4.4.2 Rutegående trafikk i området: (oppgi navn på operatør)

4.4.1 Minste avstand til trafikkert farled/areal:
1000 meter fra farled, 0 m fra farledens areal.
Anlegget ligger plassert utenfor farled og blank sektor, se kartpakke.
4.4.3 Sjøkabler, vann-, avløps- og andre rørledninger: (oppgi navn på eier)

Ingen rutegående trafikk i området. Cruisebåter går tur/retur Storfjord hele
sommeren. Flere operatører. Det er opprettet kommunikasjon opp mot
lostjeneste.
4.4.4 Anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter:

Ingen sjøkabler eller andre kabler, rør eller avløpsledninger som
krysser anleggets areal eller fortøyninger.

Hvit

Grønn

Rød

Ingen

4.5 Supplerende opplysninger
Lokaliteten Bugane består i hovedsak av hardbunn og det vil være hensiktsmessig å utføre alternative miljøundersøkelser med ROV.
Hofseth Aqua har lagt inn dette i sin overvåkningsplan på alle lokaliteter i Storfjorden.

5. Supplerende opplysninger
Se følgebrev for overordnete vurderinger rundt søknaden og Hofseth Aqua’s plan for optimalisering av lokalitetsstruktur.

