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Steigen kommune
Leinesfiord

8283 LEINESFJORD

Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal
uttalelse og til sektor for orientering - Cermaq Norway AS org. nr. 961 922 976
- Areal og biomasseendring på lokalitetll3t2 Svartfjell i Steigen kommune

Viser til søknad fra Cermaq Norway AS datert 29.5.2019. Søknaden gielder små arealjusteringer på
eksisterende anlegg samt permanent biomasseendring, opp til 5500 tonn MTB ved
akvakulturlokalitet Svart{ell i Steigen kommune. Lokaliteten er per i dag klarert for en midlertidig
biomasse pä 5460 tonn MTB fram til 31.12.2019, etter den dato er lokalitetsbiomassen 3600 tonn
MTB. Arealendringen omhandler små awik oppdaget på eksisterende anlegg som følge av
strekking av tau over tid. Det gjøres oppmerksom på at flåtekoordinat i søknadsskjema er feil og
skal være 67 ' 56.215N 15 " 30311Ø slik det er oppgitt i vedleggfor anlegg og

fortøyningskoordínater lokalitet I I 3 I 2 Svartfi ell.

Behandling
Viser videre til Forskrtft o* tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret
(laksetildelingsþrskriften) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004. Denne forskriften

$ 8 omhandler søknadsbehandling, og i tredje ledd heter det bl.a. at søker etter anvisningfra
kommunen skal sørgeþr at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk
Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest i området.

Nordland fylkeskommune er delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold av
akvakulturloven. Den som vil søke om akvakulturtillatelse i Nordland fylke skal derfor sende

søknaden til Nordland fylkeskommune som tildelingsmyndighet.

Før søknaden tas til behandling, kontrollerer fylkeskommunen rutinemessig at søknaden er
komplett i henhold til forskriftene. Avhengig av hvilken type akvakultur og størrelse på anlegget
som omsøkes, ftnnes det ulike rutiner for - og krav til saksbehandlingen. Felles for alle er imidlertid
at kommunen som plan- og bygningsmyndighet skal høres før søknaden sendes videre til
behandling hos andre offentlige myndigheter.

Søknaden sendes nå til kommunen for offentlig ettersyn og kommunal behandling og til
sektor for orientering
Kommunen g¡ør først en vurdering av om søknaden er i tråd med arealplanen og skal deretter i
samarbeid med søker utlyse søknaden og legge den ut til offentlig innsyn i en måned fra
kunngjøringsdato. Søknader som er i strid med vedtatt arealplan skal returneres.

Søker må, i samarbeid med kommunen, foreta utlysning i norsk.lysningsblad.no

t(opr irl;

Adresse: Postmottak
Fylkeshuset

8048 Bodø

Tlf.: 75 65 03 00
E-post: post@nfl<.no Næring og regional utvikling

Caroline Navjord
Tlf:75 65 03 42

Besøksadresse: Prinsensgatel00



(lysningsbladct@norgc.no) og dc 2 mcst lcstc aviscr i omsøktc områdc. Utlysningsteksten mô være

fullstendig og godt synlig.

Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn skal vedlegges kommunens uttalelse. Det bes opplyst om
søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen, jf. akvakulturloven $ 15 pkt. a
sammenholdt med vilkåret i samme lov $ 6 b.

Orientering om tidsfrister
Søknaden skal behandles iht. krav gitt iforslvift om samordning og tidsfrister i behandlingen av

akvakultursøknader som trådte i kraft 1.9.2010.1henhold til denneþrsk tft S 4 øndre ledd skal

uttalelsefra kommunen, herunder merknaderfra offintlig utlegging, være tildelingsmyndigheten i
hende senest l2 uker etter at kommunen mottok søknaden.I løpet av denne perioden skal søknaden

legges til offentlig ettersyn i 4 uker og behandles i kommunale utvalg. I samme forskrift $ 7 første ledd

første punktum heter det: "Fristoversittelse av uttalelse fra kommuner etter $ 4 andre ledd medfører at
coÞpn l¿nn hehonr{les rrfen rrffclelce "

Kommunen gis med bakgrunn i ovennevnte en f'rist f'or tilbakemelding til Nordland
fylkeskommune på 12 uker etter mottak av søknaden. Nordland fylkeskommune skal ha tilsendt
kopi av kunngiøringene i avisene samt utskríft av utlysningen i Lysningsbladet. Dette for å
stadfeste at kunngiøringen er giort.

Eksempel på annonsetekst er vist under:

C)rientering til sektoretater
Dette brevet bør i tillegg anses som en orientering og det anmodes at søknaden kontrolleres av

sektoretatene som senere skal behandle saken kan se på denne slik at eventuelle manglende

dokumentasjon kan ettersendes snarest.

Når kommunens uttalelse foreligger vil denne ettersendes Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket og

Fiskeridirektoratet region Nordland sammen med eventuelle merknader, og sektoretatene vil da bli becft

om å starte behandlingen. Sektoretatene har da 4 uker på å fatte vedtak (if. $ 4 f erde ledd) eller komme

med uttalelser fif. $ 4 femte ledd).

2

KTINNGJØRING
I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Steigen kommune i Nordland
Søker: Cermaq Norway AS 961 922 976
Søknaden gielder:Biomasseendring og arealendring ved
akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: 5500 tonn
Lokalitet: Svartfjell
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 67"56,369' Ø 15'30,190'

Midtpunkt fôringsflåte N 67"56,215' Ø 15"30,311'

Kontaktadresse : post@donna.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne
1^l-^l:¿^¿^-1^^^^-:.^-^.^ *å f-^*-^++^^ ^1--:f+1:^ ^- ^,,^-^^-¡^- 1-^**,,-^-:--^- 1 *A-^¡ +ì-^ ¡^--^rwÀalrLvtùpt4ùù9rtuówr¡ lrro ilvr¡iùwrLvù ùNirLlr5 vó v vv¡ovuuvù ^vuurrurr r lrlor¡vu

kunngjøringen.



Orientering angående forskrift om konsekvensutredning
Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). Forskriften
trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter de to tidligere forskriftene om konsekvensutredninger for planer

etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.
Akvakultur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter $ l0 jf. $ 8.

Fylkeskommunen er her ansvarlig myndighet for planer og tiltak for akvakultur. Beslutninger som
gjøres etter forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven jf. forskriften $ 3 annet ledd.

Dersom høringsparten mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jf. de

respektive kriteriene i $ I 0, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i
søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskommunen. Høringsparten skal da konkretisere hvilke
forhold som bør belyses nærrnere. Kommunen og sektoretater er høringsparter og vi ber dere

vurdere det omsøkte tiltaket i henhold til kriteriene i $ 10 som omfatter deres myndighetsområde.
Fylkeskommunen ber om at tiltaket vurderes i henhold til kriteriene i $ 10 som omfatter deres

myndighetsområde. Det er til orientering utarbeidet en egen veileder til forskriften $ l0: Kriterier
for vurdering av vesentlige virkninger av vedlegg ll-tiltak, som kan benyttes.

Med vennlig hilsen

Caroline Navjord
rådgiver fiskeri og havbruk

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underslcrift.

Hovedmottakere:
Fiskeridirektoratet Region
Nordland
Fylkesmannen i Nordland
Kystverket Nordland
Mattilsynet
Steigen kommune

Kopi til:
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Vedlegg:
Svartfiell - krav i utslippstillatelse - vurdering
Modellering - Svartfiell - Rapport
kvittering bank gebyr Svartfiell til Fiskeridirektoratet 14.05.2019
Svartfi ell justert anleggsskisse

Svartfi ell koordinatsett 2019
Strømmåling Svartfiell 2012 spredn. rap.

Strømmåling Svartfiell 10 og Bunn 2005
60614 Svartfiell Rapport ASC C 2018
60614.01 Svartfiell B-rapport september 2018
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Arealawik Svartfiell
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Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

lnformasjon

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 iakvakultur-, ma!, 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 $$ I
til 12 til grunn som retningslinjer. Myndighetene vil også gjøre vurderinger etter de regionale
vannforvaltningsplanene, vedtatt med hjemmel ivannforskriften. 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 iforbindelse 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
byg ningsmynd ig hetene. 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 SS 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)

Tillatelse til akvakultur i flytendè eller landbasert anlegg (v. I 39) - FD0002-17 4445 I
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Fornavn

Knut
Elternavn

Andersen

ïelefon

91 099265
I mobil

I ozo ss265

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (v. 139) -FD0002-1744451
Side 2 av l0

Hâr søker akvâkt¡lturtillalelser fra før?

E-posiadresse

knutG steiqenlive . com

tsja
! nei

Hvem er søker

B organisasjon
I privatperson

Organ¡sasjonsnummer

96192291 6
Organisasjonsnavn

CERMAQ NORVüAY AS

Adresse

Postnr./-sted

8286 NORDEOLD

E-postâdressê

post . norwayGcermaq. com



Hva søkes det om

Art
Art

E laks, ørret og regnbueørret
I annen art

Annen fiskeart

Annen akvakulturaÉ

E stamfisk

ü økologisk matfisk

Type søknad

n Karering av ny lokalitet
E endri av eksisterende lokalitet

Type anlegg

E flytende anlegg
E landbasert anlegg
Forelìgger det tillatelsesnummer?

Eja
D nei

Tillatelser 3
Tì'latelsesnumre søknaden gjelder

N SGOO41

Tillatelser4
T¡¡latelsesnumre søknaden gjelder

N SGOOA2

T¡¡lãtelsesnumre søknaden gjelder

N SGOO43

Tillatelsesnumre søknaden gjelder

N SGOO44

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (v. 139) - FD0002-1144451
Side 3 av l0

Type akvakulturtillatelse
Formål

E kommersiell
I fiskepark
E forskning
n slaktemerd
n undervisning
l-l visnino
I utvikling

Produksjonsform

E matfisk

E settefisk

Type søknad

Tillatelser I
Tillatelsesnumre søknaden gjelder

N SGOOO3

Tillatelser 2
T¡llalelsesnumre søknaden gjelder

N SGOO14

Tillatelser 5

Tillatelser 6



Tillatelser 7
T¡llatelsesnumre søknaden gjelder

N SGOO45

Samlokaliser¡ng
Søkes det samlokalìsering med andre pà lokalìteten?

nja
E nei

Legg tilandre tillatelsesnumre som søknaden omfatter I

Fyl ke Kommune Nummer

Eja
! nei

Omfatter søknaden andre tillalelsesnumre?

Tillalelsesnummer (FF-KK-9999)

N SG

Legg til andre tillatelsesnumre som søknaden omfatter 2

JI

Fyl- ke Kommune Nummer

T¡llatelsesnummer {FF-KK-9999)

N SG

T'llatelsesn.rmmer {FF-KK-9999)

N

Legg tilandre tillatelsesnumre som søknaden omfatter 3

Fyl ke Kommune Nunune r

SG 39

Supplerende opplysninger
Her kan di¡ legge inn ytterligere opplysninger

Lokalíteten er all-erede klarert for saml-okal-isering med stamfisk fra
Nordnorsk Stamfisk AS, med till-atelsesnumre som angitt ovenfor.

Område/lokalitet

Velg lokalitet

II3I2 SVARTFJELL

Fiskericlirektoratets reg¡on

Region
Gjelder lokal¡tetsklareringen annen regìon enn tildelt?

trja
B nei

38

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (v. 139) -FD0002-1744451
Side 4 av l0

Lokalitet
Har søker tÍllatelser klarert pà lokal¡teten lra lør?

Eja
n nei

Fylke

ItTnrd l ¡ nrl

K0mmune

STEIGEN



Søknaden

Endring av lokalitet
LÕ kalitets n u m m e r

7r372

ffi avgrensning (biomasse, dekar, antall eller volum)

Økning

1 900 tonn biomasse

Endring gielder

E arealbruk

Totalt etter endring

5 s00

! tillatelse til ny innehaver på lokaliteten

n endring av art

! forenklet behandli

Û annet

Anleggets midtpunkt

tonn biomasse

Koordinater midpunkt (grader ôg

desirnalmìnulter)

61

Anleggets ytterpunkt I

56.369 15 30.190

Koordinater (grader og

cJ esi nr al m ¡ n utter)

61

Anleggets ytterpunkt 2

56.240 15 30.151

Koo¡dinater (grader og

des¡malm¡nutter)

61

Anleggets ytterpunkt 3

s6. s36 15 29 .91 B

Koordìnater (grader og

desimalminutter)

61

Anleggets ytterpunkt 4

56.550 15 30.239

Koordinater (grader og

desimalminutter)

61

Anleggets ytterpunkt 5

56.258 15 30.408

Koordinater (grader og

des¡ma¡minutter)

6B 56.2L5 15 30.311

Vedlegg
Svartfjell koordinatsett 2079.xlsx

Stamfisk
Søkers redegjørelse for at de s¿erskilte tildelingsvilkárene for tìllatelse til akvakultur av stamfisk er oppfylt

Lokaliteten er allerede klarert for stamfisk-produksjont og lokaliteten
driftes i samsvar med gjeldende vilkår.

Tillatelse til akvakultur i fl¡ende eller landbasert anlegg (v. 139) - FD0002-1744451
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Vedlegg

Vedlegg
Ingen vedlegg er lagt t.il

Ingen vedlegg er lagt til

Planstatus og vernctiltak

Er søknaden ¡ stÍ¡d med vedlatte vernetiltak etter kulturm¡nneloven?

trja
E nei

ü foreligger ikke
Everrtuull rrurkrrad lil >pørsrrràlel uvct (rJu karr ugså bruhu uppla>titrgsbuk>urt utrder)

Ër søknaden i slrid med vedtatte ârealplaner etter plan- crg bygnìngslorren?

trja
E nei

status og arealbruk

ikl¿a nlanf-'l fn

Ëventuell merknad til spørsmålel over (du kan ogsà brL¡ke opplastingsbokser'Ì under)

nja
E nei
! foreligger ikke

Er søknaden i strid med vedtalte vernetiltãk etter naturmangfoldloven?

Eventuell rnerhnad trl sporsmàlet over (du kan også bruke opp¡astìngsboksen under)

Vedlegg

Vedlegg
Ingen vedlegg er lagt til

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

Det skal ikke q)øres fysiske endringer på anleqqets plassering. Den
omsøkte justeringen av areaf skyldes utelukkende mindre avvik mellom
tillatelse og faktisk arealbruk slik anlegget ligger i dag. Slike avvik
oppstår på grunn av strekk i tau over tid, samt mindre avvik ved
utlegging av anlegg.

Avvikene er il lrrstrerl 'i vecJl agt,e uf-sni t-t- f ra satel I ittb j lrie
Hvilken annen bru¡(linleresser er det i omràdet?

Ingen endrì-ng f ra tidliqere.
Småbåthavn l-ike ved Iandbasen for anl-egget.
Fritidsboliger på vestsiden av anlegget, og boliger på østsiden.

Arealavvik Svartfjell .pdf

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (v. 139) -FD0002-1744451
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Helse- og velferdshensyn

Vedleggskrav

InternkontroÌlsystem

Vedlegg

Vedlegg

Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning
Avstand tìl utslìpp fra kloakk. industrì (eksisterende ellerlidligere virksomhet, landbruk og lignende innenfor 5 km)

Ingen kj ente.
Driftsform
Driftsform

Konvensjonell merdbasert matfiskproduksjon i sjø. Fisken drives helt
fram tif slakting ved samme lokalitet.

Bereds kap splan

Spesielle vedlegg ved store l-okaliteter

Cermaq IK innholdsfortegnelse 2078.xlsx
Vedlegg
Beredskapsplan Cermaq Norway (2) .pdf
Beredskapsplan Cermaq Norway (1) .pdf

Ingen vedlegg er lagt til

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (v. I 39) - FD0002-1744451
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Miljøhensyn

lnformasjon

Miljø
ig plânlagt prociuks.ion ì lonn

3 s00
Forventet lôdorbruk i iÕnn

4 000

Miljøtilstand

Tilstan.lsklasse jf. B-undersøkelse

1

C-undersøkelse (iht. NS 9410)

Allernativ miljØundersØkelse

trja
n nei

trja
E nei

tja
E nei

Klassìfiserlng av niljøkvalitet i ferskvann

Vedlegg

Vedlegg

Spredningsstrøm

2,1
Bunnstrøm

1¿.

Vedlegg
Strømmå1ing Svartfjell 2012 spredn rap .pdf
StrømmåIing Svartfjell 10 og Bunn 2005.pdf

Salinitet (ved utslipp til sjø)
lVlaks

Dybde

Min

Dybde

Eja
E nei

ts-unde.søkelse (iht. NS 941U)

UndersØkelse av biologìsk mangfold mm.

nja
E nei

60614.01 Svartf jel-l- B-rapport september 2078.pdf

60614 Svartfjell Rapport ASC C 201B.pdf
Strømmåling fra utslippspunktet
\ i ^^^,,ç^, ",Iti^^^^t-^^v or r rurò^rr!,, ,vo.r' u,, 

'
1a

Tidspunkt dato

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (v. 139) -FD0002-1744451
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Hensyn tilferdsel og sikkerhet tilsjøs

Andre opplysninger
Oppgi andre relevante opplysninger

og anleggsskisse

fngen vedlegq er lagt til
Vedlegg
Svartf je.l-I vs arealplan.pdf

Vedlegg
Ingen vedleqg er lagt til

Andre vedlegg

Vedlegg
kvittering bank qebyr Svartfjell til Fiskeridirektoratet 14.05.19.pdf

Andre vedlegg
Beskriv andre vedlegg

Følqebrev med utfyllende kommentarer.
Vurderinger ift vilkår i utslippstillatel-se.
Rapport modellering Svartf;ell.

Svartfj elI krav i utslippstillatelse vurdering. pdf
Modell-ering Svartf j el1 Rapport . pdf
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Oppgi anleggets lokaliser¡ng i iorhold til seklorer fra fyr og lykter

! hvit

n grønn

B rød
I ingen

lVlinste avsland til trafikkert larledlareal

Fyr og lykter

Ruiegående trafikk ¡ omràdet

Ingen.

Vedlegg

Vedlegg

Svartfj el1 j ustert anÌeggsskisse . pdf
Vedlegg
Ingen vedlegg er lagt til

Vedlegg
Svartfjell 201-9 permanent 5.460 føIqebrev NFK.pdf



Merknad

Merknad
Her kan du legge ìnn eventuelle nrerknader

Se vedlagte følqebrev for utfyllende tekstlige kommentarer til søknaden

Merknad areal-:
I skjemaet er det lagt inn midtkoordinat for anlegg, 4 ln1ørnekoordinater
for overflate-anlegg , samt mldtpunkt flåte (siste koordinat) . Samtliqe
koordinater inkfuderL forLøyningsliner framgår av vedlagte Excel-fil. Se
ellers følgebrev for nærmere forklarinq.

Merknad vedlegg IKlberedskap:
Innholdsfortegnelse for Cermaqs internkontrol-lsystem føIqer vedlagt.
Konkrefe dokr.rmenler fremskaffes på fnrespØrsel
Beredskapsplan er vedlagt som 2 fi1er, fordi f:-Lstuørrelsen var for
stor for opplasting som en enkelt fil.

Merknad mrLjø:
Under årlig produksjon og fôrforbruk er det tatt hensyn til at det er
utsett på lokaliteten annet hvert år. PlanÌagt produksjon/fôrforbruk per
produksjonssyklus er 1000/ 8000 tonn. Gjennomsnj-tt per år blir da
3500/4000 tonn, som oppgitt i skjemaet ovenfor.

Bekreftelse

E Jeg bekrefter at alle opplysllinger i søknaden og ivedlegg til søknaden er korrekte

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (v. I 39) - FD0002-1744451
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Cermaq Norway AS

8286 Nordfold

29. mai2019

Nordland fylkeskommune

post@nfk.no

Lokalitet Svartfjell - søknad om permanent tillatelse 5.5ü) tonn og justering av areal

Cermaq Norway AS (<Cermaq>) eier og driver lokaliteten Svartfjell i Steigen kommune.

Lokaliteten har i dag en midlertídig tillatelse på 5.460 tonn biomasse fram tal3L.L2.20L9.

Etter denne datoen er maksimal biomasse 3.600 tonn (permanent tillatelse). Det søkes nå

om permanent tillatelse på 5.500 tonn biomasse. I dette følgebrevet utdypes enkelte

sentrale forhold knyttet til søknaden.

Historikk- drtft på iokøliteten

Svartfjell har vært i drift siden L997 , i en driftsform med utsett annet hvert år og2-4

måneders brakklegging mellom hver generasjon. Siste utsett ble gjort ijanuar i år.

Driftshistorikken er vist i figur 1 nedenfor. Siden 2016 har lokaliteten hatt en midlertidig

tillatelse på 5.460 tonn, som ble forlenget fram til3t.L2.2A19 i Nordland fylkeskommunes

brev 24.LO.L7, ref . Fylkesmannen i Nordlands utslippstillatelse L2.LO.2OL7.

I
¡

q q. e. q. Ee. s. E 4\ a..q

Figur 7 Biomosse på lokalitet Svartfjell 2005 - 2019
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Som det framgår av figur t har lokaliteten ikke vært driftet opp mot gjeldende MTB på 5.460

tonn. I 2017 ble det for første gang satt ut fisk fra det nye settefiskanlegget i Forsan, blant

annet på Svartfjell. På denne fisken var det betydelige problemer med HSMB, som kan ha

vært knyttet til innkjøring av anlegget i Forsan. Det presiseres at problemene med HSMB

gjaldt settefisk fra Forsan gencrelt dcnnc gcnerasjonen, og var ikke på noen måte knyttet til

forhold ved lokalitet Svartfjell. Problemene medførte tidlig utslakting av forholdsvis små fisk,

som da førte til at tillatt biomasse på lokaliteten ikke ble fullt utnyttet slik som planlagt.

MiljøundersØkelser - vilkår i midlertidig utslippstillatelse

I den midlertídige utslippstillatelsen fra 20L7 var det i punkt 13.2 fastsatt et vilkår om

gjennomføring av C-undersøkelse etter nærmere fastsatte spesifikasjoner. Vilkåret er fulgt

opp gjennom modellering av sedimentering, samt gjennomføring av B- og C-undersøkelser

basert på modelleringen (alle 3 rapportene følger som vedlegg til søknaden). Disse under-

sØkelsene er nærmere kommentert og vurdert i vedlagte notat fra bærekraftsleder i Cermaq

Etter Cermaqs vurdering er vilkåret i den midlertidige utslippstillatelsen oppfylt gjennom de

undersøkelsene som er gjort. Dersom fylkeskommunen eller fylkesmannen mener at det er

behov for supplerende undersØkelser ber Cermaq om å få tilbakemelding på dette så tidlig

som mulig, slik at vi kan få gjennomført disse før sektoretatens formelle behandling av

sØknaden.

Permanent tillatelse 5.500 tonn biomosse

De midlertidige utslippstillatelsene siden 2016 har hatt en begrensning på 5.460 tonn, som

tilsvarer 7 akvakulturtillatelser á 780 tonn. De siste årene har stØrrelsene på akvakultur-

tillatelsene endret seg gjennom ulike justeringer av volum, samt at det har kommet nye

tillatelser med andre avgrensninger blant annet i auksjonen i 2018.

På denne bakgrunnen er det ikke lenger naturlig å bruke multipler av 780 i søknader om

endret lokalitets-MTB, og Cermaq legger opp til å søke om <runde tall> i nye sØknader

framover. For Svartfjell søker vi i samsvar med dette nå om 5.500 tonn biomasse, avrundet

fra 5.460 tonn.

Areø[usterlng

Godkjent overflateareal på den enkelte lokalitet er fastsatt i lokalitetstillatelsene, og

anleggene blir lagt ut isamsvar med godkjent areal. I praksis kan det imidlertid oppstå små

avvik ved utlegging, samt at strekking av tau over tid medfører at anleggene forskyves noen

meter i forhold til posisjonene ved utlegging.



CERMAE

På Svartfjell har Cermaq foretatt en ny oppmåling av anlegget slik det ligger i dag, og funnet

at anlegget ligger noe utenfor godkjent areal. Dette gjelder først og fremst de to hjørnene på

kortsiden av anlegget lengst fra land mot mord, som illustrert i figur 2 nedenfor. For å rette

opp i dette awiket sØker vi nå om mindre justeringer av godkjent areal, for å få fullt samsvar

med de faktiske forholdene. Justeringene kommer ikke i konflikt med gjeldende arealplan.

Figur 2 Faktisk arealbruk vs godkjent overfloteareal

Dobbel-bøyer i

hjørnet utenfor
godkjent areal

Dobbel-bøyer i

hjørnet utenfor
godkjent areal

Bøyer på langside

marginalt utenfor
godkjent areal
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Ved spørsmål knyttet til søknaden bes om at det tas kontakt med undertegnede på

mobil 970 99 265 eller epost knut@steisenlive.com .

På vegne av Cermaq Norway AS,

Knut Andersen

Ekstern rådgiver

6^Å
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ANGAENDE KRAV TIL MILJøOVERVAKNING SVARTFJELL

Tit:

Fra:

Date:

Fylkesmannen i Nordland

Cermaq Norge ved Silje Ramsvatn, Bærekraftsleder

20. mai2019

PUNKT I3.2 I UTSLIPPSTILLATELSE SVARTFJELL

Gjeldende midlertidige utslippstillatelse for lokalitet Svarttjell datert 12.10.2017
inneholder i punkt 13.2 vilkàr om gjennomføring av C-undersøkelse etter nærmere
spesifi kasjoner, som Íølger :

<Pä grunn av hardbunn under og øst for anlegget skal stasjonsplassenng ogsä ta
hensyn til resultatet fra hav- og sedimenteringsmodelleringen som skal gjennom-

føres for lokalitet Svartfjell, samt eventuelle nye mälinger av spredningsstrøm som
foretas ved lokaliteten i den forbindelse. Cermaq Noruay AS skal, sammen med
konsulent, legge en plan for altemativ prøvetaking/kunnskapsinnhenting (f. eks.
ROV-bilder) som kan gjennomføres dersom det ikke er mulig å fä opp tilstrekkelig
prøvemateriale ved planlagte stasjoner. >

Cermaq Norway har ulført MOM C og MOM B i henhold tilstandard på lokalitet
Svaffiell. Som forutsatt i utslippstillatelsen ble det i2017 utført et modelleringsarbeid
av Akvaplan-niva for å kartlegge hvor det var størst sjanse for å finne sediment.
Prøvetakningsplanen ble godkjent av Fiskeridirektoratet. Denne prøvetakningen bestod
i grove trekk av å ta flere prøver' i indre del av anlegget. Om man ikke fikk sediment
skulle det tas bilder i henhold til veileder fra Fiskeridirektoratet og Hl.

Akvaplan-niva fant det ikke nødvendig å gjennomføre nye strømmålinger ved
lokaliteten iforbindelse med modelleringen. Det er imidlertid gjort simuleringer i den
hydrodynamiske modellen FVCOM for finskala modellering av sedimenter fa
akvakulturanlegg.

B-prøven tra26.09.2A18 bestod av g4o/o hardbunn. Kun på I av 17 stasjoner var det
mulig å få opp sediment. Ðen ene stasjonen som gav resultat tilstand 1.

C-ASG-prøven som ble tatt samtidig hadde derimot resultat og viser gode resultater for
overgangs- og fjernsone med høy biodiversitet på stasjonene C2 til C5, klasse I og

klasse ll, sum klasse I for overgangssone (C3 til C5) og meget god på C1 i henhold til
NS 9410.

Veileder for overvåkning av hardbunn kom i desember 2018 etter at de nevnte prøvene

var tatt og lokaliteten var slaktet ut. Det var derfor ikke mulig å innfri kravet til
overvåkning med kamera i henhold tilveileder. Deretter har det tatt tid for leverandører

å få utstyret bygget. Akvaplan-niva som er vår tjenesteleverandør på

ii2
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miljøundersøkelser er i disse dager i gang med første runde av overvåkning med

kamerarigg i henhold til veileder fra Fiskeridirektoratet. Vi vil da kunne bruke dette på

maksimal biomasse på inneværende generasjon på Svartfiellfor å øke
kunnskapsgrunnlaget.

Samlet sett mener vi at nevnte miljøundersøkelser må anses å tilfredsstille kravene

fastsatt i gjeldende utslippstillatelse, basert på tilgjengelig teknologi på tidspunktet for
gjennomføring av undersøkelsene på maksimal belastning.

Videre er det vår oppfatning at et godt resultat på C-prøven gir oss god dokumentasjon
på forurensningssituasjonen ved Svartfjell. For ASC prøven kartlegges antall arter med

høy tilstedeværelse (over 100 individer pr m2) som ikke er forurensingsindikatorer, og

her ble det funnet 9 arter med høy forekomst på stasjonen i nærsonen (C1). Redoks

nivået på C1 var også høyt (398 mV).

Rapoorter vèdlaot:

Modellering Svartfiell
B-prøve Svartfiell20l8
C-ASC prøve Svartflell 201 I
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