
  
Fiskeridirektoratet

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.  

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) 
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Opplysninger om søker
Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson)

Søknad

Organisasjon

Stefan
Fornavn 

Paulsen
Etternavn 

90974507
Telefon 

90974507
mobil 

stefan.paulsen@salmar.no
E-postadresse 

ja 
nei 

Har søker akvakulturtillatelser fra før? 

organisasjon 
privatperson 

Hvem er søker 

951661198
Organisasjonsnummer 

SALMAR NORD AS
Organisasjonsnavn 

 
Adresse 

9392 STONGLANDSEIDET
Postnr./-sted 

stefan.paulsen@salmar.no
E-postadresse 
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Hva søkes det om
Art

Annen fiskeart
Annen akvakulturart
Type akvakulturtillatelse

Type søknad

Tillatelser 1

Tillatelser 2

Tillatelser 3

Tillatelser 4

Tillatelser 5

Tillatelser 6

laks, ørret og regnbueørret 
annen art 

Art 

kommersiell 
fiskepark 
forskning 
slaktemerd 
undervisning 
visning 
utvikling 

Formål 

matfisk 
Produksjonsform 

settefisk 
  

stamfisk 
  

økologisk matfisk 
  

klarering av ny lokalitet 
endring av eksisterende lokalitet 

Type søknad 

flytende anlegg 
landbasert anlegg 

Type anlegg 

ja 
nei 

Foreligger det tillatelsesnummer? 

F BD0002
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

F BD0011
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

F G 0001
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

F G 0003
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

F LB0010
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

F LB0011
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 
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Tillatelser 7

Tillatelser 8

Tillatelser 9

Tillatelser 10

Samlokalisering

Supplerende opplysninger

F LB0012
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

F LB0032
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

F LB0033
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

F N 0007
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

ja 
nei 

Søkes det samlokalisering med andre på lokaliteten? 

ja 
nei 

Omfatter søknaden andre tillatelsesnumre? 

SalMar Nord AS ønsker å anvende undervisningskonsesjonen tildelt 
Finnmark Fylkeskommune. Lokalitetene i Vannfjorden er gunstig med hensyn 
til studietilbudene innenfor akvakultur i Honningsvåg. 

Her kan du legge inn ytterligere opplysninger 
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Område/lokalitet
Lokalitet

Region

Klarering av ny lokalitet

Anleggets midtpunkt

Anleggets ytterpunkt 1

Anleggets ytterpunkt 2

Anleggets ytterpunkt 3

Anleggets ytterpunkt 4

Vedlegg

Søknaden
Vedlegg

Undervisning

Vedlegg

Finnmark
Fylke 

Nordkapp
Kommune 

Ytterværet
Navn på lokalitet 

Nord
Fiskeridirektoratets region 

ja 
nei 

Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt? 

3 600
Omsøkt størrelse 

tonn biomasse
  

71

Koordinater midpunkt (grader og 
desimalminutter) 

00.663

  

25

  

22.151

  

71

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.777

  

25

  

21.749

  

71

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.834

  

25

  

22.061

  

71

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.552

  

25

  

22.554

  

71

Koordinater (grader og 
desimalminutter) 

00.496

  

25

  

22.242

  

Posisjoner.pdf

Posisjoner.pdf

SalMar Nord er i dialog med Finnmark fylkeskommune angående drift av 
tildelt undervisningskonsesjon, samt undervisning og oppfølging av 
elever ved Honningsvåg videregående skole innenfor akvakulturfagene.

Søkers redegjørelse for at de særskilte tildelingsvilkårene for tillatelse til undervisning er oppfylt 
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Planstatus og arealbruk
Planstatus og vernetiltak

Vedlegg

Arealinteresser

Vedlegg

ja 
nei 
foreligger ikke plan 

Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven? 

Tiltenkt anleggsplassering og fortøyninger er innenfor avsatt areal for 
akvakultur.

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) 

Planstatus og arealbruk_Ytterværet.pdf

Vurdering for konsekvensutredning.pdf

Mulighetene gitt gjennom interregionalt biomassetak (IRBT), etablering 
av foredlingsanlegg og egen smoltproduksjon, medfører særlige behov for 
flere bærekraftige lokaliteter i Finnmark. SalMar Nord ønsker også å 
sikre tilstrekkelig brakkleggingstid mellom generasjoner. Lokalitetene i 
Vannfjorden vil bidra til å nå selskapets mål om effektiv anvendelse av 
konsesjoner og å minimere vårt fotavtrykk på natur og miljø. SalMar Nord 
ønsker også å utvide samarbeidet med utdanningsinstitusjoner innen 
akvakultur. Se vedlegg ''Begrunnelse for søknad'' for utfyllende 
behovsbeskrivelser.

Behovet for søknaden (du kan i tillegg laste opp vedlegg i boksen under): 

SalMar Nord registrerer at annen næringsaktør har søkt om etablering av 
akvakulturanlegg i Vannfjorden. Ifølge Fiskeridirektoratets kartverktøy 
overlapper avsatt areal for akvakultur i Vannfjorden med fiskeplasser 
for passive redskap. Ellers ingen registrerte interesser.

Hvilken annen bruk/interesser er det i området? 

Verneområder_Ytterværet.pdf

Naturdatabase_Ytterværet.pdf

Fiskeområder_Ytterværet.pdf
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Helse- og velferdshensyn
Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning

Driftsform

Vedleggskrav

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Ingen utslipp innenfor radius på 5 km.
Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet, landbruk og lignende innenfor 5 km). 

Produksjonsenhetene skal være ringer. Ringene har en omkrets på 120 
eller 157 meter. Se vedlegg som viser innfesting av ring til rammen og 
illustrasjon av rammefortøyningen.  
 
Utsett av smolt og fremfôring til slaktefisk. Lokaliteten driftes fra 
flåte. 

Driftsform 

Internkontrollsystem
  

Beredskapsplan
  

Spesielle vedlegg ved store lokaliteter
  

Dødfisk - Håndtering og varsling.pdf

Hygieneinstruks.pdf

Beredskapsplan matfisk.pdf

Lakseførende vassdrag_Ytterværet.pdf
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Miljøhensyn
Informasjon
Miljø

Miljøtilstand

Vedlegg

Vedlegg

Strømmåling fra utslippspunktet

Vedlegg

Salinitet (ved utslipp til sjø)

3 000
Årlig planlagt produksjon i tonn 

3 200
Forventet fôrforbruk i tonn 

ja 
nei 

B-undersøkelse (iht. NS 9410) 

1
Tilstandsklasse jf. B-undersøkelse 

ja 
nei 

C-undersøkelse (iht. NS 9410) 

ja 
nei 

Alternativ miljøundersøkelse 

ja 
nei 

Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann 

ja 
nei 

Undersøkelse av biologisk mangfold mm. 

B-undersøkelse Inner- og Ytterværet Vannfjorden0316 rev02.pdf

Rapport forundersøkelse SN Ytterværet 0917.pdf

C-undersøkelse Inner- og Ytterværet 0716-rev01.pdf

12,1
Vannutskriftingsstrøm 

15,1
Spredningsstrøm 

12,7
Bunnstrøm 

SR-M-00716-Ytterværet0416-ver01.pdf

SR-M-06717-Ytterværet1117-ver01.pdf

34,4
Maks 

110
Dybde 

 
Tidspunkt 

06.09.2017
dato     

34
Min 

0
Dybde 
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Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs

Fyr og lykter

Andre opplysninger

Kart og anleggsskisse
Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Andre vedlegg
Vedlegg

Andre vedlegg

Vedlegg

 
Tidspunkt 

06.09.2017
dato     

3 500
Minste avstand til trafikkert farled/areal 

Hurtigruten
Rutegående trafikk i området 

hvit 
grønn 
rød 
ingen 

Oppgi anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter 

 
Oppgi andre relevante opplysninger 

Sjøkart-Ytterværet.pdf

Planstatus og arealbruk_Ytterværet.pdf

Arealplan_Nordkapp_kommune_241016.pdf

Anlegg med fortøyninger.pdf

Anleggsskisse, illustrasjon av rammefortøyning.pdf

Anlegg med fortøyninger.pdf

Kvittering Fiskeridirektoratet Ytterværet.pdf

Behovsbeskrivelse og begrunnelse for søknad
Beskriv andre vedlegg 

Begrunnelse og behov for søknad om etablering av lokaliteter i 
Vannfjorden.pdf
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Merknad
Merknad

Bekreftelse

SalMar Nord søker på to lokaliteter innenfor avsatt AK-areal. Denne 
søknaden omfatter Ytterværet-lokaliteten.  
 
Strømmålinger for Ytterværet er utført på lokasjoner med dyp på 5 m og 
15 m ved anleggets plassering. Sprednings- og bunnstrøm er målt ca 100 m 
sørvest for anlegget. Oppgitte målinger i søknaden er 
gjennomsnittsmålinger fra måleperiodene.  
 
B- og C-undersøkelser er også vedlagt i tillegg til forundersøkelse. På 
grunn av endring på anleggsplassering underveis i planleggingen er det 
tatt ekstra prøvestasjoner for å tilfredsstille kravet til antall 
stasjoner for lokaliteten. Disse resultatene samt resultater fra 
referansestasjon er fremdeles ikke klare ved tidspunkt for søknaden, men 
vil ettersendes i revidert rapport.

Her kan du legge inn eventuelle merknader 

Jeg bekrefter at alle opplysninger i søknaden og i vedlegg til søknaden er korrekte 
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