Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg
Informasjon
Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur(akvakulturloven).
Søknadsskjemaeter 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-, dyrevelferds-,forurensnings-,naturmangfold-,
frilufts-,vannressurs-og havne-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
obligatoriskefelt ikke er utfylt vil søknaden ikke kunne sendes inn.
Ved vurderinger etter ovennevnte regelverk vil myndighetenelegge prinsippene i naturmangfoldloven§§ 8
til 12 til grunn som retningslinjer.Myndighetenevil også gjøre vurderinger etter de regionale
vannforvaltningsplanene,vedtatt med hjemmel i vannforskriften.Ved vurderingen av om tillatelse kan gis
etter akvakulturlovenvil fylkeskommunenta stilling til hvorvidt eventuellevesentligevirkningerfor miljø og
samfunn er tilfredsstillendeutredet i henhold til regelverket om konsekvensutredning.Utfyllende
opplysninger fra søker allerede på søknadstidspunktetkan forenkle søknadsbehandlingenog forhindre at
myndighetenemå innhente supplerende opplysningerpå senere tidspunkt. Opplysningerutover 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 bygningsloveneller vedtatte vernetiltak etter naturmangfold-eller
kulturminnelovenavvises og vil ikke være mulig å sende inn. Tillatelse etter akvakulturloveninnebærer 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 opplysningenegitt i søknaden offentlige og åpne for innsyn, jf. offentleglova§ 3.
Opplysningerom noens personlige forhold eller forretningshemmeligheter,som omfattes av
forvaltningsloven§ 13, skal likevel unntas fra offentlighet,jf. offentleglova§ 13.
Ytterligere informasjonvedrørendeutfylling av skjemaet kan fås ved henvendelsetil den aktuelle
fylkeskommune.Spørsmål vedrørendeutfylling av søknad om tillatelser til særlige formål etter
laksetildelingsforskriftenkan rettes til Fiskeridirektoratet, Kyst-og havbruksavdelingen.
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 Oppgaveregisteretpå telefon 75 00 75
00, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495.
Saksgang for akvakultursøknad-tekst (pdf)
Saksgang for akvakultursøknad-grafisk visning (pdf)
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Opplysninger om søker
Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson)
Fornavn

BJØRN
Telefon

Etternavn

PEDERSEN
mobil

95968600
E-postadresse

bj orn@arcticseafarm.no
Søknad
Har søker akvakulturtillatelser fra før?

ja
nei
Hvem er søker

organisasjon
privatperson
Organisasjon
Organisasjonsnummer

920 624 804
Organisasjonsnavn

A. S. L. AS
Adresse

Ågaveien 6
Postnummer/-sted

8618 MO I RANA
E-postadresse

bj orn@arcticseafarm.no

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (v. 139) - FD0002-1700044
Side 2 av 8

Hva søkes det om
Art
Art

laks, ørret og regnbueørret
annen art
Annen fiskeart
Annen akvakulturart
Type akvakulturtillatelse
Formål

kommersiell
fiskepark
forskning
slaktemerd
undervisning
visning
utvikling
Produksjonsform

matfisk
settefisk
stamfisk
økologisk matfisk
Type søknad
Type søknad

klarering av ny lokalitet
endring av eksisterende lokalitet
Type anlegg

flytende anlegg
landbasert anlegg
Hvilke(n) type(r) vannressurs skal anlegget bruke?

ferskvann
sjøvann
Foreligger det tillatelsesnummer?

ja
nei
Er det gitt tilsagn om tillatelse?

ja
nei
Samlokalisering
Søkes det samlokalisering med andre på lokaliteten?

ja
nei
Omfatter søknaden andre tillatelsesnumre?

ja
nei
Supplerende opplysninger
Her kan du legge inn ytterligere opplysninger

Arctic Seafarm Langset AS ( ASL. AS)har over lengre tid utviklet et
modulbasert anlegg for oppdrett av laks på land. Konseptet baserer seg
på god fiskehelse, bærekraftige og sirkulærøkonomiske prinsipper.
Resipientundersøkelser og alle forhold vedrørende de miljømessige og
fiskehelsefaglige forhold, ligger som egne vedlegg til søknaden.
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Detaljprosjekteringen av anlegget vil legge vekt på alle disse
prinsipper, og det er gj ort avtaler med kvalifiserte aktører til hj elp i
denne fasen.
Det henvises for øvrig til vedlegg etterspurt senere i søknad.
Område/lokalitet
Lokalitet
Fylke

Nordland
Kommune

Nesna
Navn på lokalitet

Langsetvågen
Fiskeridirektoratets region

Nordland
Gardsnummer/bruksnummer (gnr/bnr)

47/68 47/69
Region
Gjelder lokalitetsklareringenannen region enn tildelt?

ja
nei
Klarering av ny lokalitet
Omsøkt størrelse

15 000

tonn biomasse
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Planstatus og arealbruk
Planstatus og vernetiltak
Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan-og bygningsloven?

ja
nei
foreligger ikke plan
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under)

Arealet er regulert inn under Mo Industriparks satsing på Langsetvågen
industriområde. Alle reguleringer er planlagt ferdigbehandlet medio
september.
Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturmangfoldloven?

ja
nei
foreligger ikke
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under)

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven?

ja
nei
foreligger ikke
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under)

Vedlegg
Vedlegg til bekreftelse om arealer tilk Artic Seafarm AS ( 1) . PDF
Samarbeidsavtale Mo Industripark 20180410.pdf
Arealinteresser
Behovet for søknaden (du kan i tillegg laste opp vedlegg i boksen under):

Det er inngått samarbeidsavtale med Mo Industripark AS, hvor ca 60 dekar
areal er satt av til formålet. ( se vedlegg) Det er avholdt avklarende
møte med Nesna kommune.
Hvilken annen bruk/interesser er det i området?

Det foreligger ingen kryssende interesser for anleggets areal.
Vedlegg
Ingen vedlegg er lagt til
Vannressurs
Er regulering og vannuttak som søknaden krever, behandlet av Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE)?

ja
nei
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Helse- og velferdshensyn
Hensyn til vannressurs
Navn på inntaksområde

Litlsjona
Spesifikasjon av inngrep ved inntak

Rørledninger 6 stk inntak på ca 80 meters dyp. Reserveinntak ca 40
meters dyp rett utenfor lokasjon.( skal kun benyttes ved defekt
hovedinntak ( redundans))
Behandling av inntaksvann?

ja
nei
Resirkulering av vann?

ja
nei
Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning
Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet, landbruk og lignende innenfor 5 km).

Westcon mekanisk industri/tørrdokk
Div landbruk ( trolig koblet til offentlig avløpsnett eller septik)
Driftsform
Driftsform

Anlegget er et modulsystem hvor fisken ikke berøres fra smolt til
slakteferdig fisk. Anlegget er et gj ennomstrømningsanlegg, og er nærmere
beskrevet i vedlegg. Resipientundersøkelser, vanndynamiske
undersøkelser, samt samarbeidsavtale om fiskehelse er utført/inngått
med/av aqua kompetanse AS, og alle rapporter og vedlegg er vedlagt
søknad.
Vedleggskrav
Internkontrollsystem
Beredskapsplan
Spesielle vedlegg ved store lokaliteter
Vedlegg
Internkontroll.pdf
Vedlegg
Beredskap.pdf
Vedlegg
Ingen vedlegg er lagt til

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (v. 139) - FD0002-1700044
Side 6 av 8

Miljøhensyn
Informasjon
Miljø
Årlig planlagt produksjon i tonn

15 000
Forventet fôrforbruk i tonn

16 500
Miljøtilstand
Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann

ja
nei
Undersøkelse av biologisk mangfold mm.

ja
nei
Strømmåling fra utslippspunktet
Vannutskriftingsstrøm

10,5
Spredningsstrøm

Bunnstrøm

6, 9
Vedlegg
57-4-18S Langsetvågen, vannstrømmåling.pdf
Kart og anleggsskisse
Vedlegg
kartutsnitt Langset.pdf
Vedlegg
Vedlegg til bekreftelse om arealer tilk Artic Seafarm AS.PDF
Vedlegg
kartutsnitt, Langset, Olex.JPG
Vedlegg
Inntak, avløp og midt anlegg.PNG
Illustrasjon 03 ( 2) . JPG
Illustrasjon 02 ( 1) . JPG
Illustrasjon 01 ( 1) . JPG
Oversiktsbilde, ASL.png
Inntak sj øvann.pdf
Vedlegg
Tredimensjonal bunntopografi, langset, Olex.JPG
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Andre vedlegg
Vedlegg
Kvittering for betalt gebyr 20180427084551829.pdf
Andre vedlegg
Beskriv andre vedlegg

Vedlegg
60-4-18FU Langsetvågen samlerapport v2.pdf
Fiskehelsenotat, PDF.pdf
Notat Vanndynamikk i kar Langsetvågen ( 1) . pdf
Tidligfase samarbeidsavtale, MIP, 20170721.PDF
Samarbeidsavtale MIP, Vedlegg.PDF
Samarbeidsavtale MIP.pdf
Systemoversikt ASL.JPG
Sky view ASL.JPG
Sea view ASL.JPG
ASF risikorapport.pdf
Intensjonsavtale_AS_Holding_AS_AQK_FHT_12_04_18_sign.
pdf
intensjonsavtale A. s holding-hordafor.pdf
59-4-18H Langsetvågen, temperaturmålinger.pdf
57-4-18S Langsetvågen, vannstrømmåling.pdf
56-4-18H Langsetvågen, hydrografi.pdf
55-4-18M Langsetvågen, Havbunnskartlegging.pdf
Merknad
Merknad
Her kan du legge inn eventuelle merknader

Selskapet j obber videre med planlegging. Det er mye som skal på plass
før man setter i gang detaljprosjektering av anlegget, og det er
ressurskrevende både økonomisk og på personellsiden.
Dog er selvsagt alle nøkkeltall i forbindelse med fiskehelse,
miljø, vannmengder, effekter, vanndynamikk, økonomi, osv. vurdert på nært
detaljnivå.
Skulle dere føle at noen relevant dokumentasjon mangler, så gi beskjed
om dette, og vi ettersender.
Det er i prosjektet teknologiske og innovative løsninger som kan være
patenterbart, derfor er vi i denne fasen forsiktige med å offentliggjøre
for mange detaljer som griper inn i en eventuell slik vurdering.
Vi avventer svar på søknad, før vi kan gå videre med å tilføre
prosjektet videre kostnader.
Bekreftelse
Jeg bekrefter at alle opplysninger i søknaden og i vedlegg til søknaden er korrekte
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