
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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ReferanseID FD0002-1986094
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FISKE Ril DIRE KTO RATET 

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg 

Innsendt 06.01.2023 16:00:05 

ReferanselD FD0002-1986094 

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
Type akvakulturtillatelse

Christian Hagerup Reinshol
Fornavn Etternavn

 99523477
Telefon mobil

christian.reinshol@stim.no
E-postadresse

ja
nei

Har søker akvakulturtillatelser fra før?

organisasjon
privatperson

Hvem er søker

840215512
Organisasjonsnummer

BLOM FISKEOPPDRETT AS
Organisasjonsnavn

ULVØYVEGEN 130
Adresse

5337 RONG
Postnr./-sted

post@blomsea.no
E-postadresse

laks, ørret og regnbueørret
annen art

Art
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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) 

I opplysninger om søker 

Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson) 
Fornavn Etternavn 

Christian Hagerup Reinshol 
Telefon mobil 

99523477 
E-postadresse 

christian. reinshol@stim.no 

Søknad 
Har søker akvakulturtillatelser fra før? 

j a  
 nei 

Hvem er søker 

 organisasjon 
D privatperson 

Organisasjon 
Organisasjonsnummer 

840215512 
Organisasjonsnavn 

BLOM FISKEOPPDRETT AS 
Adresse 

ULVØYVEGEN 130 
Postnr.I-sted 

5337 RONG 

I E-postadresse 

post@blomsea.no 

Hva søkes det om 

Art 
Art 

 laks, ørret og regnbueørret 
  annen art 

Annen fiskeart 

Annen akvakulturart 

Type akvakulturtillatelse 
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Type søknad

Tillatelser 1

Tillatelser 2

Tillatelser 3

Tillatelser 4

Tillatelser 5

Tillatelser 6

Tillatelser 7

Samlokalisering

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?

H ØN0001
Tillatelsesnumre søknaden gjelder

H R 0004
Tillatelsesnumre søknaden gjelder

H R 0008
Tillatelsesnumre søknaden gjelder

H L 0019
Tillatelsesnumre søknaden gjelder

H ML0001
Tillatelsesnumre søknaden gjelder

H R 0011
Tillatelsesnumre søknaden gjelder

H ØN0004
Tillatelsesnumre søknaden gjelder
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Formål 

 kommersiell   fiskepark 
  forskning   slaktemerd 
D undervisning  visning 
D utvikling 

Produksjonsform 

 matfisk 

  settefisk 

  stamfisk 

  økologisk matfisk 

Type søknad 
Type søknad 

 klarering av ny lokalitet 
D endring av eksisterende lokalitet 

Type anlegg 

 flytende anlegg 
  landbasert anlegg 

Foreligger det tillatelsesnummer? 

j a   nei 
Tillatelser 1 
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

H ØN0001 

Tillatelser 2 
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

HR 0004 

Tillatelser 3 
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

HR 0008 

Tillatelser 4 
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

HL 0019 

Tillatelser 5 
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

H ML0001 

Tillatelser 6 
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

HR 0011 

Tillatelser 7 
Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

H ØN0004 

Samlokalisering 
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Supplerende opplysninger

Område/lokalitet
Lokalitet

Region

Klarering av ny lokalitet

Anleggets midtpunkt

Anleggets ytterpunkt 1

Anleggets ytterpunkt 2

Anleggets ytterpunkt 3

Anleggets ytterpunkt 4

ja nei
Søkes det samlokalisering med andre på lokaliteten?

ja nei
Omfatter søknaden andre tillatelsesnumre?

Søknaden gjeld flytting av akvakulturanlegget på lokalitet Vikane til ny plassering som er sett av i
arealdelen av kommuneplanen til Masfjorden kommune. Anlegget vert også utvida til totalt 8 ringar på
lokaliteten og anlegget vert dreid 90 grader i forhold til dagens anlegg.

Her kan du legge inn ytterligere opplysninger

Vestland
Fylke

Masfjorden
Kommune

Vikane
Navn på lokalitet

Vest
Fiskeridirektoratets region

ja nei
Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt?

2 340 tonn biomasse
Omsøkt størrelse  

60
42.926 05 23.708

Koordinater midpunkt (grader og
desimalminutter)

   

60
42.926 05 23.472

Koordinater (grader og
desimalminutter)

   

60
42.849 05 23.626

Koordinater (grader og
desimalminutter)

   

60
42.999 05 23.941

Koordinater (grader og
desimalminutter)

   

60
43.076 05 23.787

Koordinater (grader og
desimalminutter)
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Søkes det samlokalisering med andre på lokaliteten? 

O j a  I&] nei 
Omfatter søknaden andre tillatelsesnumre? 

O j a  l&l nei 

Supplerende opplysninger 
Her kan du legge inn ytterligere opplysninger 

Søknaden gjeld flytting av akvakulturanlegget på lokalitet Vikane til ny plassering som er sett av i 
arealdelen av kommuneplanen til Masfjorden kommune. Anlegget vert også utvida til totalt 8 ringar på 
lokaliteten og anlegget vert dreid 90 grader i forhold til dagens anlegg. 

Område/lokalitet 

Lokalitet 
Fylke 

Vestland 
Kommune 

Masfjorden 
Navn på lokalitet 

Vikane 
Fiskeridirektoratets region 

Vest 

Region 
Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt? 

O j a  l&l nei 

Klarering av ny lokalitet 
Omsøkt størrelse 

2 340 tonn biomasse 

Anleggets midtpunkt 
Koordinater midpunkt (grader og 
desimalminutter) 42.926 05 23.708 
60 

Anleggets ytterpunkt 1 
Koordinater (grader og 
desimalminutter) 42.926 05 23.472 
60 

Anleggets ytterpunkt 2 
Koordinater (grader og 
desimalminutter) 42.849 05 23.626 
60 

Anleggets ytterpunkt 3 
Koordinater (grader og 
desimalminutter) 42.999 05 23.941 
60 

Anleggets ytterpunkt 4 
Koordinater (grader og 
desimalminutter) 43.076 05 23.787 
60 
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Kartvedlegg

Planstatus og arealbruk
Planstatus og vernetiltak

Vedlegg til planstatus og arealbruk

Arealinteresser

Vedlegg - arealinteresser

Helse- og velferdshensyn
Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning

Hensyn til smittevern og dyrehelse 1

Vikane koordinater og plassering anlegg.pdf

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

Overflateanlegg med merder og forflåte ligg innanfor område avsett i akvakultur i arealdelen av
Masfjorden kommune sin kommuneplan. Fortøyingar kjem innanfor fleirbruksareal i sjø og areal
avsett til fiske. Føresegn 5.3.1 opnar opp for at naudsynte fortøyingar for akvakultur kan etablerast
innanfor fleirbruksområde i sjø og underføremål fiske.
Fortøyingar for anlegget vil også kome inn i fleirbruksområde i sjø i Alver kommune. § 3.5.1 i
føresegnene opnar for at naudsynte fortøyingar for akvakulturanlegg kan etablerast innanfor desse
områda.

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)

Vikane planstatus.pdf

Anlegget blir søkt flytta til ny lokasjon som er sett av i Masfjorden kommune sin arealplan. Det vert
søkt om ei utviding av anlegget til 8 ringar på 160 meter med 100x100 meter ramme og tilhøyrande
forflåte. Dette vil gje betre veksttilhøve for fisken i tillegg til betre fiskevelferd då arealet og
vassutskiftinga i anlegget vil bli betre. Spreiing av utslepp frå anlegget vil også bli betre. I tillegg blir
det meir areal tilgjengeleg til handtering av fisken.

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

KU-vurderinga viser at det ei flytting av anlegget vil påverke fiskerinteresser i området, då det er
registrert fiske med aktiv og passiv reiskap rundt arealet som er sett av til akvakultur. Dette er
tilsvarande med dagens situasjon. Anlegget vil også kome nærare eit lokalt viktig turområde.

Hvilken annen bruk/interesser er det i området?

Vikane arealinteresser.pdf

Det er registrert utsleppspunkt frå busetnad ved Kvingo og Myking, høvesvis 3 og 3,5 kilometer unna
omsøkt anlegg. Det er ikkje registrert utslepp frå annan aktivitet innanfor 5 km.

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

Vikane koordinater og plassering anlegg.pdf 

Planstatus og arealbruk 

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

O j a   nei 0 foreligger ikke plan 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under) 

Overflateanlegg med merder og forflåte ligg innanfor område avsett i akvakultur i arealdelen av 
Masfjorden kommune sin kommuneplan. Fortøyingar kjem innanfor fleirbruksareal i sjø og areal 
avsett til fiske. Føresegn 5.3.1 opnar opp for at naudsynte fortøyingar for akvakultur kan etablerast 
innanfor fleirbruksområde i sjø og underføremål fiske. 
Fortøyingar for anlegget vil også korne inn i fleirbruksområde i sjø i Alver kommune. § 3.5.1 i 
føresegnene opnar for at naudsynte fortøyingar for akvakulturanlegg kan etablerast innanfor desse 
områda. 

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturmangfoldloven? 

O j a  n e i  0 foreligger ikke 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under) 

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven? 

O j a  n e i  0 foreligger ikke 
Eventuell merknad til spørsmålet over (du kan også bruke opplastingsboksen under) 

Vedlegg til planstatus og arealbruk 

Vikane planstatus.pdf 

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

Anlegget blir søkt flytta til ny lokasjon som er sett av i Masfjorden kommune sin arealplan. Det vert 
søkt om ei utviding av anlegget til 8 rin gar på 160 meter med 100x100 meter ramme og tilhøyrande 
forflåte. Dette vil gje betre veksttilhøve for fisken i tillegg til betre fiskevelferd då arealet og 
vassutskiftinga i anlegget vil bli betre. Spreiing av utslepp frå anlegget vil også bli betre. I tillegg blir 
det meir areal tilgjengeleg til handtering av fisken. 

Hvilken annen bruk/interesser er det i området? 

KU-vurderinga viser at det ei flytting av anlegget vil påverke fiskerinteresser i området, då det er 
registrert fiske med aktiv og passiv reiskap rundt arealet som er sett av til akvakultur. Dette er 
tilsvarande med dagens situasjon. Anlegget vil også korne nærare eit lokalt viktig turområde. 

Vedlegg - arealinteresser 

Vika ne arealinteresser. pdf 

Helse- og velferdshensyn 

Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning 
Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet, landbruk og lignende innenfor 5 km). 

Det er registrert utsleppspunkt frå busetnad ved Kvingo og Myking, høvesvis 3 og 3,5 kilometer unna 
omsøkt anlegg. Det er ikkje registrert utslepp frå annan aktivitet innanfor 5 km. 

Hensyn til smittevern og dyrehelse 1 
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Hensyn til smittevern og dyrehelse 2

Hensyn til smittevern og dyrehelse 3

Hensyn til smittevern og dyrehelse 4

Driftsform

Vedleggskrav

Internkontrollsystem

Beredskapsplan

Spesiell vedlegg ved store lokaliteter

Miljøhensyn
Informasjon
Miljø

10086 Rekeviki
Stedsnavn

Akvakultur
Virksomhet

13699 Leirvika
Stedsnavn

Akvakultur
Virksomhet

13482 Kvinge S
Stedsnavn

Settefisk
Virksomhet

Nordre Kvingovassdraget
Stedsnavn

Lakseførande vassdrag, sjøaure
Virksomhet

Anlegget vil driftast som ordinær produksjon av laks i ope anlegg i sjø. Foring vil skje som
overvannsforing med bruk av luft til spreiing av foret. Blom Fiskeoppdrett AS har eigne brønnbåtar og
god erfaring med bruk av ferskvann som avlusningsmetode. Det vil ikkje vere endring med omsyn til
fiskehelsenettverk.

Driftsform

Internkontrollsystem
 

Beredskapsplan
 

Spesielle vedlegg ved store lokaliteter
 

Vikane kvalitetshandbok og beredskapsplanar.pdf

Ingen vedlegg er lagt til

Ingen vedlegg er lagt til

2 340
Årlig planlagt produksjon i tonn
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Stedsnavn 

10086 Rekeviki 
Virksomhet 

Akvakultur 

Hensyn til smittevern og dyrehelse 2 
Stedsnavn 

13699 Leirvika 
Virksomhet 

Akvakultur 

Hensyn til smittevern og dyrehelse 3 
Stedsnavn 

13482 Kvinge S 
Virksomhet 

Settefisk 

Hensyn til smittevern og dyrehelse 4 
Stedsnavn 

Nordre Kvingovassdraget 
Virksomhet 

Lakseførande vassdrag, sjøaure 

Driftsform 
Driftsform 

Anlegget vil driftast som ordinær produksjon av laks i ope anlegg i sjø. Foring vil skje som 
overvannsforing med bruk av luft til spreiing av foret. Blom Fiskeoppdrett AS har eigne brønnbåtar og 
god erfaring med bruk av ferskvann som avlusningsmetode. Det vil ikkje vere endring med omsyn til 
fiskehelsenettverk. 

Vedleggskrav 

Internkontrollsystem 

Beredskapsplan 

Spesielle vedlegg ved store lokaliteter 

Internkontrollsystem 

Vikane kvalitetshandbok og beredskapsplanar.pdf 

Beredskapsplan 

Ingen vedlegg er lagt til 

Spesiell vedlegg ved store lokaliteter 

Ingen vedlegg er lagt til 

Miljøhensyn 

Informasjon 

Miljø 
Årlig planlagt produksjon i tonn 

2 340 
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Miljøtilstand

B-undersøkelse (iht. NS 9410)

C-undersøkelse (iht. NS 9410)

Strømmåling fra utslippspunktet

Strømmåling (ved utslipp til sjø)

Salinitet (ved utslipp til sjø)

Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs

2 000
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.

STIM Miljø Rapport 73-2022 Forundersøkelse Vikane.pdf

STIM Miljø Rapport 73-2022 Forundersøkelse Vikane.pdf

4,7
Vannutskriftingsstrøm

3,7
Spredningsstrøm

3
Bunnstrøm

Rapport nr. 523-2011. Straummåling Vikane Blom Fiskeoppdrett AS 28 januar 2011.pdf

 
Maks

 
Dybde

  
Tidspunkt dato   

 
Min

 
Dybde

  
Tidspunkt dato   

11 900
Minste avstand til trafikkert farled/areal
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Forventet forforbruk i tonn 

2 000 

Miljøtilstand 
B-undersøkelse (iht. NS 9410) 

jglja  nei 
Tilstandsklasse jf. B-undersøkelse 

1 
C-undersøkelse (iht. NS 9410) 

jglja  nei 
Alternativ miljøundersøkelse 

O j a  jg] nei 
Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann 

O j a  jg] nei 
Undersøkelse av biologisk mangfold mm. 

O j a  jg] nei 

B-undersøkelse (iht. NS 9410) 

STIM Miljø Rapport 73-2022 Forundersøkelse Vikane.pdf 

C-undersøkelse (iht. NS 9410) 

STIM Miljø Rapport 73-2022 Forundersøkelse Vikane.pdf 

Strømmåling fra utslippspunktet 
Vannutskriftingsstrøm 

4,7 
Spredningsstrøm 

3,7 
Bunnstrøm 

3 

Strømmåling (ved utslipp til sjø) 

Rapport nr. 523-2011. Straummåling Vikane Blom Fiskeoppdrett AS 28 januar 2011.pdf 

Salinitet (ved utslipp til sjø) 
Maks 

Dybde 

Tidspunkt dato 

Min 

Dybde 

Tidspunkt dato 

Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs 

Minste avstand til trafikkert farled/areal 

11 900 

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (v. 154) - FD0002-1986094 
7 / 9  



Fyr og lykter

Andre opplysninger

Kart og anleggsskisse
Sjøkart

Kommunen sin arealplan

Kart i N-5-serie

Anleggsskisse

Undervannstopografi

Andre vedlegg
Kvittering for betalt gebyr

Andre vedlegg

Andre vedlegg

Merknad
Merknad

Bekreftelse

Det er ikkje noko rutegåande trafikk i området. Det meste av registrert sjøtrafikk i området synast å
vere til oppdrettsanlegget på Vikane. Sporadisk trafikk elles gjennom året.

Rutegående trafikk i området

hvit grønn
rød ingen

Oppgi anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter

 
Oppgi andre relevante opplysninger

Vikane Sjøkart og sjøtrafikk.pdf

Ingen vedlegg er lagt til

Ingen vedlegg er lagt til

Ingen vedlegg er lagt til

Vikane undervasstopografi.pdf

Gebyr kvittering.pdf

Vurdering av behov for konsekvensutredning er lagt ved.

Illustrasjon av nytt og gammelt anlegg ved lokalitet Vikane er lagt ved.

Beskriv andre vedlegg

Ny og gammel plassering anlegg Vikane

Vurdering behov for konsekvensutgreiing

 
Her kan du legge inn eventuelle merknader
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Rutegående trafikk i området 

Det er ikkje noko rutegåande trafikk i området. Det meste av registrert sjøtrafikk i området synast å 
vere til oppdrettsanlegget på Vikane. Sporadisk trafikk elles gjennom året. 

Fyr og lykter 
Oppgi anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter 

 hvit I&! grønn 
 rød   ingen 

Andre opplysninger 
Oppgi andre relevante opplysninger 

Kart og anleggsskisse 

Sjøkart 

Vikane Sjøkart og sjøtrafikk.pdf 

Kommunen sin arealplan 

Ingen vedlegg er lagt til 

Kart i N-5-serie 

Ingen vedlegg er lagt til 

Anleggsskisse 

Ingen vedlegg er lagt til 

Undervannstopografi 

Vika ne undervasstopografi .pdf 

Andre vedlegg 

Kvittering for betalt gebyr 

Gebyr kvittering .pdf 

Andre vedlegg 
Beskriv andre vedlegg 

Vurdering av behov for konsekvensutredning er lagt ved. 

Illustrasjon av nytt og gammelt anlegg ved lokalitet Vikane er lagt ved. 

Andre vedlegg 

Ny og gammel plassering anlegg Vikane 

I Vurdering behov for konsekvensutgreiing 

!Merknad 

Merknad 
Her kan du legge inn eventuelle merknader 

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