Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Bokmål

S øknad i henhold til lo v av 17. j uni 2005 nr. 79 om akv akultur (a kvaku lturlo vem) ' ). S okn a dsskj ema et er felles fo r a kvaku ltur, ma ttilsyn-,
mi ljo- og kys tforv a ltn ing en. Med u n ntak a v havbe ite, so m ha r ege t s kjema, g je lder s kj e mae t fo r a lle typer a kva kultur i landb aserte anl egg.
Fe rdig utfy lt s kjema send es fy lkes kommu nen i det fy lket det so kes i ( Add resse se vei leder) S oker har ans var for a pase at ful lsten d ige
o pplys ninge r e r g itt. O pp lys inge m: kre ves med hjemmel i ak vakultur-, ma t-, forurensn ings-, naturve rn- , fri luft s- og ha vne- og fa rva nns lo ven.
Oppl ysn ing er so m omf att es a v fo rval tningsl o vens I 3, er unnta tt fra off ent lighet , j f. o ffentl ighe tsl o vens $ 13. U fullstendig e sokna der vil
fo rsinke s okna dspr os essen, og kan bl i returne rt til s okeren. T il ret tledn ing ved utfyll ing vises ti l vei leder. Med sikte pa re d usere bed ri ft ene s
s kj ema ve lde, kan oppl y s ning er som av gis i dette skjema i med ho ld a v lov o m Oppg avereg isteret $$ 5 og 6 , hel t el ler del vis bli benytte t ogsa
av and re offent lig e o rg aner so m har hj em me l til ii innhe nte de s amme opplys ninge ne. O pp l ysni nger o me ventue ll sam ordni ng kan fas ved
he nve nde lse til O ppga vereg isteret p å tele fo n 75007500, e lle r hos Fiske rid irek torate t pa telefon 03495

a

.1. Generelle opplysninger
1.1 Søker:

Frya Opp
dr ett AS
1.1.1 Telefonnummer

1.1.3 Faks

1.1.2Mobiltel efon

48010853
1.1.4 Postadresse

1.1.5 E-post adresse

1.1.6 Organisasjon. eller personnummer.

7340

olav@driva-aquaculture.com

927452162

1.2 Ans varlig for oppfølging a v søknaden ( ko n tak tper son ):

Olav Skjøtskift
1.2.1 Telefonnummer

1.2.2 Mobiltelefon

1.2.3 E-post adresse

48010853

olav@driva-aquaculture.com

1 .3 S o k n a d en g j eld er lo k a l i te t i
1.3.1 Fiskeridirektoratets region

1.3.2Fyke

1.3.3 Kommune

Region sør

Innlandet

Ringebu

1.3.4 Lokalitetsnavn

1.3.5 Lokalit etsnumm
er (hvis tildelt)

Frya Næringspark
1.3.7Geografiske koordinater

1.3.6 Gardsnummer/bruksnummer (g.nr./b.nr.)

30/16

N 68

°

0 55 o 69, 31

24 , 079 '

1.4 Vannkilde(r)
Vassdragsnr:

002.DZ...... Vassdragsnavn Gudbrandsdalslågen

N avn pa vannkilde(r).

grunnvann Risøya

2. Planstatus, arealbruk og vannressurs
2.1. Planer og vernevedtak:
Er søknaden i strid m ed vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven?
Er søknaden i s trid m ed vedtatte vernetiltak etter naturvernloven?
Er søknaden i s trid m ed vedtatte vernetil tak etter kulturminneloven?

Ia
Ja
Ja

[] Nei

[

]

0 Foreligger ikke vernetiltak
D Foreligger ikke vernetiltak

Nei

[O Nei

Forelig g er ikke plan

2.2. Arealbruk - arealinteresser (Ved behov bruk pkt 5 Supplerende opplysninger eller pkt 6 Vedlegg)
Behovet for søknaden:
Annen bruk/andre interesser i omrad et:

65 000 m 2
industriområde

Al ternativ bruk av omradet:

området er regulert til næringsformål/industri

Verneinteresser ul over pkt. 2.1:

nei
2.3 Konsekvensutredning

Krever søknaden etter søk ers vurdering konsekven sutredning etter plan- og bygningsloven?

J o

E] Nei

2.4 Vannressurs
Er regulering og vannuttak som søknaden krever, behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (N VE) ?

181Ja

er

N ei

3.1 Art
Oppgi art: brunørret,

laks og regnbueørret

Latinsk navn:

Salme trutta, Salme salar og Onchorhynhcus mykiss

3.2 H va søknaden gjelder
3.2.1

[]

Ny ak vaku lturtillatelse

3.2.2

Omsøkt størrelse:

[] En dring av størrelse

3.2.3

D A nnen end rin g :

Omsøkt endring:
Størrelse etter endring:
Tillatelsesnummer:

3.3 Type akvakulturtillatelse
3.3.1 Fisk sett flere kryss om nødvendig

g

3.3.2 Kreps dyr, bløtdyr eller pigghuder

S tamfisk

S tam dyranlegg

Klekkeri

K lekk eri

)

Yngelanlegg

Yn gelanlegg

g

Settefisk

Vekstanlegg

Matfisk

Anne t

F iskepark/ /"pu t and take"
Annet

3.4 Spesielle opplysninger vedr. det planlagte driftsopplegget

Anlegget er et lukket resirkulasjonsanlegg og vil være fullintegrert med avdelinger for stamfisk, se ttefisk og matfisk.
Produksjonsplan følger stort sett det vi ser innenfor lakseoppdrett, men produksjonen vil utelukkende skje i
ferskvann. Angående planlagt driftsopplegg viser vi ellers til vedlegg 8.

3.5 Opplysninger om anlegget
[]

Anlegg sskisse med inntegning av inntaks- og utslippsledninger samt even tuelle kabler i sjø

Se vedle gg 17
3.6 Supplerende opplysninger
Søknad om stamfisk tillatelse gjelder kun for brunø rret (Salmo trutta)

s

4. Hensyn til
vannressurs, folkehelse, smittevern, dyrehelse og milj ø
4.1 Hensyn til vannressur s
4,1.1 Ferskvann
Navn pa vannkilde:nye Ringebu vannverk, Risøya
Er vassdraget vernet?
] Nei
D Ja

4.1.2 Sjovann:
Navn pa inntaksomrade:
Spesifikasjon av inngrep ved inntak:

m%
m
in
0,83 m?/m
in
0,83 m?m
in

Vannforbrukved normaldrift: 0,83
Minimum vannforbruk
Maksimum vannforbruk:

Er det en reservevannkilde?
Er det bygget fiskesperr
e?
0
Er det oppgang av anadrom fisk i vassdraget? 0
Behandling av inntaksvann?
]
Resirkulering av vannet?
1
Oksygenering av vannet?
]

Behandling av inntaksvann?
Resir
k uleri
ng av vann?
Ja
Ja
Ja
ta
Ja
J

g
g

Ja
Ja

Nei
Nei

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Spesifikasjon av inngrep ved inntak:

lnntaksvannet skal UV- behandles. Det bli lagt inn
en rørledning i bygget fra det kommunale
vannverket (se vedlegg 16 og 17)

4.2 Hensyn t il folkehelse, ekstern forurensning (ved produksjon til konsum)
4.2.1 Avstand fra vanninntak til utslipp av kloakk eller fra landbruk, industri o.l.

Viser til vedlagte utslippssøknad (vedlegg 6)
4.3 Hensyn til smittevern og fiskehelse
4.3.1 Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag innenfor en avstand i sjø på 5km.
Stedsnavn og type virksomhet(er) eller lakseførende vassdrag:Dette er landbasert virksomhet, og det er heller
ingen annen akvakulturrelatert virksomhet i nærheten og er derfor ikke relevant. Alt inntaksvann tas
inn fra grunnvann, og alt utslipp går i jordinfiltrasjon (se utslippssøknad, vedlegg 6).
4.3.2 Akvakulturrelatertevirksomheter eller stasjonære fiskeforekomster i ferskvannskilden:

Det benyttes grunnvann til virksomheten og det er derfor ikke fiskeforekomster i ferskvannskilden.

4.4 Hens yn til m ilj ø
4.4.1 Utsli
pp til resipient
Til sjø

) la

Dybde tilbunn

m

Nei

Til ferskvann

Mengde antattuslipp:

Dybde til bunn

D

Planlagt rensing

Ja

0

]
m

Planlagt rensing

Nei

Ja [] Net :

Mengde antatt utslipp:1200m3 /dag
Ja

0

Nei

4.4.2Miljotil stand
I ferskvann

Er det gjennomført en klassifisering av miljøkvaliteten i ferskvann?

D

Ja

]

Miljøundersøkelser
Er det gjennomført en undersøkelse av biologisk mangfold m.m.?

Ne

Ja

0

Nei

4.4.3 Strommaling

os

Ved utslipp til SJØ
Vannutskiftingsstrøm:

Ved utslipp tilferskvann:
Spredningsstrøm:

Bunnstrøm:

Erdet gjenn
omfort andremaling er?
m/sek

m/sek

D

D

Ja

Nei

m/sek

4.4.4 Planlagt årlig produksjon

4.4.5 Forventet forforbruk?

7000 tonn i en oppstartsfase m ed mulighet for en
kapasitetsø kning til 12000tonn.

9000tonn, dette inkluderer stamfisk, settefisk og
matfisk. Økes etter hvert som kapasiteten i
anlegget utnyttes.

4 .5 Supplerende opplysninger

Viser til vedlegg 6. søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

6. Vedlegg
6.1 Til alle sø knader
6.1.1

EQKvitterin g for betalt gebyr

] 6.1.2 [l Str omm aling

6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse

181Arealplankart

.
.

•

Annen akvakulturrelaterte
virksomheter mm
K abler, vannledninger o.l. i
om radet
Anlegget avmerket

6.1.4 [] Bere dskapsp lan (jf.
Mattilsynets etableringsforskrift)

6.1.7. ]

IK-system (jf. Mattil synets

etableringsforskrift)

N -5 seri e

.
.
•

D

Anleggsskisse (ca 1 : 1 000)

(M = 1 : 5 000)
Vanninntak til anlegget
U tslipp fra anlegget
Utslipp fra kloakk, landbruk
industri o.l.

• Anlegget avmerket
6.1 .5 D K onsekvensutredning

6.1.6 [] NVE-vedlegg (Erklaeri
ng fraNVE

om at soknaden ikke krever
konsesjonsbehandling eller kopi av
vassdragskonsesjon)

6.1 .8. [] H ydraulis k kapasitet og
pro duksjonsplan (jf. Mattilsynets

etableringsforskrift)

6.2 Andre aktuelle vedlegg
6.2.1 Resultater fra miljøundersøkels er

Ved utslipp til sjø

Ved utslipp til ferskvann

D

Miljø undersøkelse

Undersøkelse av biologiske mangfoldet
m.m.

D
6.3 Andre vedlegg
(spesifiseres)

Se liste over vedlegg i dokumentet, A kvakultursøknad for Stamfisk, Settefisk og Matfisk

5

Oppdal den 01.04.2022
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