
Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Informasjon

Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven).

Søknadsskjemaet er 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 obligatoriske felt ikke er utfylt vil søknaden ikke kunne sendes inn.

Ved vurderinger etter ovennevnte regelverk vil myndighetene legge prinsippene i naturmangfoldloven
§§ 8 til 12 til grunn som retningslinjer. Myndighetene vil også gjøre vurderinger etter de regionale
vannforvaltningsplanene, vedtatt med hjemmel i vannforskriften. Ved vurderingen av om tillatelse kan
gis etter akvakulturloven vil fylkeskommunen ta stilling til hvorvidt eventuelle vesentlige virkninger for
miljø og samfunn er tilfredsstillende utredet i henhold til regelverket om konsekvensutredning.
Utfyllende opplysninger fra søker allerede på søknadstidspunktet kan forenkle søknadsbehandlingen
og forhindre at myndighetene må innhente supplerende opplysninger på senere tidspunkt.
Opplysninger utover 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 bygningsloven eller vedtatte vernetiltak etter naturmangfold- eller
kulturminneloven avvises og vil ikke være mulig å sende inn. Tillatelse etter akvakulturloven innebærer
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 opplysningene gitt i søknaden offentlige og åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3.
Opplysninger om noens personlige forhold eller forretningshemmeligheter, som omfattes av
forvaltningsloven § 13, skal likevel unntas fra offentlighet, jf. offentleglova § 13.

Ytterligere informasjon vedrørende utfylling av skjemaet kan fås ved henvendelse til den aktuelle
fylkeskommune. Spørsmål vedrørende utfylling av søknad om tillatelser til særlige formål etter
laksetildelingsforskriften kan 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.
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Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75
00 75 00, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495.

Saksgang for akvakultursøknad - tekst (pdf)

Saksgang for akvakultursøknad - grafisk visning (pdf)

Opplysninger om søker
Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson)

Søknad

Organisasjon

Hva søkes det om
Art

Annen fiskeart
Annen akvakulturart

Egil Redse Melkevik
Fornavn Etternavn

 90770976
Telefon mobil

em@ms-solutions.no
E-postadresse

ja
nei

Har søker akvakulturtillatelser fra før?

organisasjon
privatperson

Hvem er søker

821 681 812
Organisasjonsnummer

MS SOLUTIONS AS
Organisasjonsnavn

Straumøyvegen 28B
Adresse

5554 VALEVÅG
Postnummer/-sted

em@ms-solutions.no
E-postadresse

laks, ørret og regnbueørret
annen art

Art

annen fiskeart
annen akvakulturart

Oppgi annen art

Oppgi art Latinsk navn Artskode Formål Produksjonsform
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Annen art

Type søknad

Samlokalisering

Supplerende opplysninger

Område/lokalitet
Lokalitet

Taskekrabbe Cancer pagurus 2532 kommersiell  
     

 
Artens navn

 
Latinsk navn

klarering av ny lokalitet
endring av eksisterende lokalitet

Type søknad

flytende anlegg
landbasert anlegg

Type anlegg

ferskvann
sjøvann

Hvilke(n) type(r) vannressurs skal anlegget bruke?

ja nei
Foreligger det tillatelsesnummer?

ja nei
Er det gitt tilsagn om tillatelse?

ja nei
Søkes det samlokalisering med andre på lokaliteten?

ja nei
Omfatter søknaden andre tillatelsesnumre?

Dagens produksjon av krabbe er sesongbasert, og matinnholdet er av svært varierende kvalitet.
Gjennom oppforing av krabbe på land er målsettingen å gi stabil kvalitet uavhengig av årstid. Dette
første anlegget vil være lite både i omfang og volum. Vi har sikret oss en tomt like i nærheten (gnr/bnr
23/6), og ved suksess vil man etablere ny fabrikk som er vesentlig større. Årsaken til at dette første
kommersiell anlegget er relativt lite er for å legge til rette for at vi kan ta denne læringen med oss i de
neste anleggene (eksempelvis resirkulering/fôr-utvikling med mer):

Dette første anlegget vil være basert på gjennomstrømming. Fôr-rester /ekstemester vil gå i egen
settlingstank samt at vann vil bli UV-behandlet både inn og ut av anlegget. Jeg har drøftet
nødvendigheten av strømmålinger ved utslippspunkt med Tom Pedersen hos fylkesmannen i
Vestland og basert på samtale sendes søknad uten strømmåling grunnet anleggets størrelse, rensing
av vann (100my filter) samt at når større anlegg blir etablert vil det bli foretatt strømmålinger. Se også
skisse av anlegg filter/UV inn/ut.

Her kan du legge inn ytterligere opplysninger

Vestland
Fylke
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Klarering av ny lokalitet

Planstatus og arealbruk
Planstatus og vernetiltak

Vedlegg

Arealinteresser

Vedlegg

Vannressurs

Helse- og velferdshensyn
Hensyn til vannressurs

Sveio
Kommune

Straumøyvegen 28
Navn på lokalitet

Vest
Fiskeridirektoratets region

2222
Gardsnummer/bruksnummer (gnr/bnr)

4 000 antall individ
Omsøkt størrelse  

ja nei foreligger ikke plan
Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven?

 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under)

ja nei foreligger ikke
Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturmangfoldloven?

 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under)

ja nei foreligger ikke
Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven?

 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under)

Ingen vedlegg er lagt til

Oppbygging av landbasert anlegg for oppforing av taskekrabbe
Behovet for søknaden (du kan i tillegg laste opp vedlegg i boksen under):

Det er 3,1 km til lakseanelgg 11559 GRINSHOLMEN
Hvilken annen bruk/interesser er det i området?

Ingen vedlegg er lagt til

ja nei
Er regulering og vannuttak som søknaden krever, behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Førdespollen
Navn på inntaksområde

Intet
Spesifikasjon av inngrep ved inntak
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Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning

Hensyn til smittevern og dyrehelse 1

Driftsform

Vedleggskrav

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Miljøhensyn
Informasjon
Miljø

Strømmåling fra utslippspunktet

ja nei
Behandling av inntaksvann?

ja nei
Resirkulering av vann?

Det er omkringliggene intet. Se også info fra vann-nett som viser meget god vannkvalitet og lav risiko
Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet, landbruk og lignende innenfor 5 km).

3,1 km Lakseanlegg 11559 GRIMSHOLMEN
Stedsnavn

 
Virksomhet

Selve anlegget vil være relativt lite med ett fotavtrykk på ca 30 kvm (se også vedlegg). Anlegget vil til
enhver tid kunne bestå av maksimalt 4000 krabber. Anlegget er patentert og fungerer slik at krabbene
oppholder seg i små "hotellrom" der de gjennom en periode på ca 30 dager får tilfør fôr.
Hotellrommene blir automatisk rengjort daglig. Når fôringsperioden er ferdig vil den fullmatede
krabben bli transportert levert til sluttkunde i inn og/eller utland.

Driftsform

Internkontrollsystem
 

Beredskapsplan
 

Spesielle vedlegg ved store lokaliteter
 

risiko og beredskapsplan.pdf

risiko og beredskapsplan.pdf

Ingen vedlegg er lagt til

24
Årlig planlagt produksjon i tonn

24
Forventet fôrforbruk i tonn

 
Vannutskriftingsstrøm
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Vedlegg

Kart og anleggsskisse
Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Andre vedlegg
Vedlegg

Andre vedlegg

Vedlegg

Merknad
Merknad

Bekreftelse

 
Spredningsstrøm

 
Bunnstrøm

Ingen vedlegg er lagt til

Oversiktskart med vannledning inn og ut.pdf

Oversiktskart med vannledning inn og ut blåst opp.pdf

Ingen vedlegg er lagt til

Ingen vedlegg er lagt til

skisse anlegg filter UV inn og ut.pdf

Målsatt bygg 20.03.21.pdf

Ingen vedlegg er lagt til

Kvittering for innbetalt gebyr fiskeridirektoratet.pdf

For ordens skyld har jeg lagt ved skjema for vannanalyse hentet fra Vann-nett portalen.
Beskriv andre vedlegg

Vann analyse.pdf

Som orientert om tidligere i søknaden er dette ett anlegg som samtidig vil ha maksimalt 4000 krabber
i anlegget. Samlet årsproduksjon vil maksimalt overstige 24 tonn. Dette anlegget er dermed relativt
lite (fotavtrykket på selve anlegget er under 40 kvm). Basert på dette håper vi at det skal være mulig å
få en rask og effektiv behandling. Basert på erfaringer i dette første kommersielle anlegget vil det
deretter komme flere og større anlegg fortløpende basert på ettterspørsel i markedet.

Her kan du legge inn eventuelle merknader
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Jeg bekrefter at alle opplysninger i søknaden og i vedlegg til søknaden er korrekte
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