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Oversendelse av søknad om akvakul tur i landbasert anlegg - Frya
Oppdrett AS, Ringebu kommune

Innlandet fylkeskommune mottok den 04.02.22 søknad om akvakultur i landbasert anlegg på
gnr. 30 bnr. 16 i Ringebu kommune. Søker er Frya Oppdrett AS, og det søkes om
matfisktillatese, settefisktillatelse og stamfisktillatelse. Saken er tidligere sendt på høring,
men grunnet endringer i søknaden sendes den på nytt nå.

Søknaden sendes her ut til kommunen og sektormyndighetene. In formas jon om
prosessen og frister i saksbehandlingen finnes på neste side.

Kort om søknaden
Frya Oppdrett AS er et datterselskap startet av Driva Aquaculture AS, med tanke på bygging
av et helintegrert landbasert oppdrettsanlegg ved Frya Næringspark i Ringebu kommune.
Det søkes først og fremst om ørret (Salmo trutta), men også om laks (Salmo Salar) og
regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) i tilfelle det oppstår kommersielle eller biologiske
utfordringer med ørret. Det er inngått avtale med Ringebu vannverk om nødvendig leveranse
av grunnvann. Det skal bygges en produksjonshall med kapasitet på 7000 tonn matfisk årlig i
startfasen. Produksjonen skal økes betydelig i årene som kommer, primært gjennom
avlsprogrammet drevet av Driva Aquaculture AS i samarbeid med Nofima. I tilknytning til
produksjonshallen skal det bygges anlegg for produksjon av stamfisk og settefisk, samt eget
slakteri. Det søkes om følgende:

- Matfisktillatelse: Årlig produksjon av matfisk av arten ørret, eventuelt laks og
regnbueørret, med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 6000 tonn.

- Settefisktillatelse: Produksjon av 6 millioner settefisk pr. år av arten ørret, eventuelt
laks og regnbueørret. Settefisken vil ha en snittvekt på rundt 90 gram.

- Stamfisktillatelse: Hold av stamfisk samt avl på arten ørret med en MTB på 100 tonn
for hele stamfiskanlegget. Stamfisksøknaden er til behandling hos Fiskeridirektoratet.

Søknaden er i sin helhet lagt ved dette brevet. Likelydende brev er sendt til Statsforvalteren i
Innlandet, Mattilsynet og Ringebu kommune. Fiskeridirektoratet, Kystverket og NVE har uttalt
seg til planene første gangen de var på høring.
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Informasjon om prosessen
Fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere behandlingen av akvakultursøknader, og
fatte vedtak etter akvakulturloven i spørsmålet om konsesjon. Både kommunen, Mattilsynet,
Statsforvalteren, NVE, Fiskeridirektoratet og Kystverket har vedtaksmyndighet i disse
sakene, og skal uttale seg før fylkeskommunen fatter vedtak. Fylkeskommunen skal vurdere
søknaden etter eget sektorlovverk og alle innkomne vedtak og innspill, og gjør så vedtak om
å innvilge eller avslå søknaden. Innvilgning av søknad forutsetter positive vedtak etter de
enkelte sektorlovene, i tillegg til avklart arealstatus etter plan- og bygningsloven.

I all hovedsak behandler sektoretatene akvakultursøknaden parallelt. Etter forskrift om
samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader skal søknadene som
hovedregel behandles innen 22 uker. En forutsetning for denne tidsambisjonen er at
kommunal planstatus skal være avklart før søknaden sendes sektoretatene, og at den åpner
for lokalisering av akvakultur som omsøkt. Det er også en forutsetning i dette tilfellet at
sektormyndighetene velger å behandle søknaden før stamfisktillatelse fra Fiskeridirektoratet
foreligger. Videre sendes søknaden til kommunen for kunngjøring, utleggelse og offentlig
høring parallelt med at sektoretatene mottar saken. De fleste statlige sektormyndighetene vil
likevel ønske å se de kommunale uttalelsene i saken før de fatter vedtak. Dette blir
ettersendt når høringsperioden er over.

Innlandet fylkeskommune ber Ringebu kommune om å legge søknaden ut til høring og
offentlig ettersyn så raskt som mulig og i 4 uker. Dette for at naboer og andre berørte skal gis
anledning til å fremme merknader til planene. Videre bes kommunen om å avklare
arealstatus/forholdet til plan- og bygningsloven og avgi uttalelse for andre kommunale
ansvarsområder. Uttalelsen fra kommunen, herunder merknader fra offentlig utlegging, skal
være fylkeskommunen i hende senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden.

Vi ber sektormyndighetene vurdere om søknaden inneholder tilstrekkelig og nødvendig
dokumentasjon, eller om søker må framskaffe ytterligere dokumentasjon før uttale gis.
Videre ber vi om at søknaden vurderes etter det respektive sektorlovverket, og at
sektormyndighetene gir sin uttale/fatter vedtak i saken. Sektormyndighetene skal fatte vedtak
i løpet av 4 uker fra mottakelsen av ettersendte merknader fra den kommunale høringen.

Figur 1: Oversikt over prosessen.
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Kontaktinformasjon

Søker
Frya Oppdrett AS
7340 Oppdal
E-post: olav@driva-aquaculture.com
Telefon: 480 10 853

Saksbehandler Innlandet fylkeskommune
Mari Olsen
E-post: mari.olsen@innlandetfylke.no
Telefon: 905 82 024

Med vennlig hilsen

Arne Magnus Hekne
Seksjonssjef klima og mil jø

Mari Olsen
Seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godk jent og sendes uten signatur.
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