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Vedlegg til søknad om tillatelse til landbasert anlegg 
 
Har lagt ved den opprinnelige søknaden som ble utfylt på nettportalen til fiskeridirektoratet. 
Ved kvalitetskontroll av søknaden av NFK ble det oppdaget store mangler og uklarheter som ble 
sendt oss i forhold til sak 19/145135, deres referanse 19/16648-5.  
 
Informasjonen under har utfyllende kommentarer til det det som ble spurt om. 
 
Med bakgrunn i at det kommer mer informasjon til vil dette være en ny sak. Selve søknaden som ble 
skrevet benyttes med utfyllende informasjon som i dette dokument.  
 
Til opplysning er nå diverse kart som ble sendt som enkeltdokument, samlet inn i et og samme 
dokument om kart. 
 
 
 Mangel/uklarhet i søknaden til Leines Utvikling Kommentar 
1 I søknadsskjema står det at det er et landbasert 

anlegg som skal etableres, men i C-undersøkelsen 
vises det til anleggsramme i fjorden, skal det være 
både landdel og sjødel? 

Det søkes om et landbasert anlegg. Informasjon i 
C-undersøkelsen skal sees på som ekstra 
informasjon som ikke er nødvendig i denne type 
søknad for landbasert anlegg. 

2 Det er ikke tatt B-undersøkelse. Dette er et krav. B-
undersøkelse for landbasert akvakultur tas generelt 
med 10 stasjoner i vifteform nedstrøms utslipp, 
men her kan det lønne seg å kontakte fylkesmannen 
og spørre hvor mange stasjoner de krever ift. 
fôrforbruk.  

Det legges ved B-undersøkelse fra 2012.  
 
Denne undersøkelsen ble gjort for en evt 
ventemerdlokalitet. Da det ikke har vært noen drift 
i anlegget siden undersøkelsen ble gjort anser vi 
det som reelt å benytte disse resultatene for 
utslippspunkt. 

3 Det ser ikke ut som at strømmålingene er tatt ved 
utslippspunkt. Kravet er at bunnstrømmålinger og 
hydrografi skal tas ved utslippspunkt. Ved plotting 
av koordinater for vedlagte bunnstrømmålinger er 
disse tatt om lag 130 m nord (rapport des/jan) og 
180 m nordøst (rapport jul/aug) ut i fjorden fra 
landanlegget, mens det i figur 1 i 
driftsmodellforklaringen vises at utslippspunktet 
skal ligge 40 m nordvest fra landanlegget.  

Se B-undersøkelse fra 2012. 
 
 

4 I arealplanen er det tegnet inn et anlegg som ser ut 
til å delvis være på land og delvis i sjø, dette må 
forklares nærmere og legges ved en bedre tegning 
med forklaringer. 

Det skal kun være et anlegg på land. 



5 Det forklares at det skal produseres både torsk, 
snegler krabbe etc. men det går ikke fram av 
tegninger eller forklaring hvordan disse enhetene 
skal adskilles, det må foreligge klare tegninger av 
anlegget hvor inndeling kommer tydelig frem ifht 
drift/smitte etc. 

Se vedlagt tegning for enhetene. 

6 Det er uklart hvordan Ann-Kristin har lov å søke for 
Leines Utvikling AS, hvordan henger hvilke selskaper 
sammen og hvordan er strukturen? 

Se vedlagt avtale mellom Ecomarin AS og LetSea AS 
samt mellom Ecomarin AS og Leines Utvikling AS. 
Se også oversikt på roller og ansvarsforhold i 
avtaler mellom selskapene. 

7 Det står at driften er forutsatt foretatt av et nytt 
selskap under stiftelse, men ikke hvem som er med i 
dette selskapet og dermed er det ikke klart hvem 
som skal stå ansvarlig for driften. Dette må 
oppklares. 

Leines Utvikling er under oppstart, ansvaret for 
driften i selskapet er styreleder inntil at det blir 
klart at selskapet har grunnlag for driften som var 
tenkt.  
Se oversikt på ansvar og roller i dokument Leines 
Utvikling AS div info. 

8 Er det Leines Utvikling som skal eie og være juridisk 
ansvarlig for den eventuelle lokaliteten og 
biomassen? Hvilket selskap hører Per Kristian 
Nordøy til i? 

Det er Leines Utvikling som skal eie og være 
juridisk ansvarlig for lokaliteten og biomassen.  
Se avtale mellom Ecomarin AS og Leines Utvikling. 

9 Skal flere selskap drive sammen? Leines Utvikling AS skal stå for driften av denne 
søknaden. I samme bygg er det også et mottak av 
skalldyr og fisk driftet av Pristine AS. Lokalene er 
delt med soner etc. Se kart. 

10 Det må klareres hvilket landbasert påvekstanlegg 
fisken skal flyttes til. Om dere ikke har et passende 
påvekstanlegg klarert for torsk må nødvendigvis et 
nytt slikt anlegg omsøkes. 

Dette står beskrevet i den utbedrede forklaringen – 
se også flytskjema for produksjon i dokument 
Leines Utvikling AS div info 

11 Det kommer ikke fram hva dere skal gjøre med 
torsken etter den har vært 6 mnd på påvekstanlegg, 
skal den selges da eller skal dere selv/et av de 
involverte selskapene oppdrette den til 
slaktestørrelse? 

Se svar pkt 10 

12 Hvis dere selv skal oppdrette den til slaktestørrelse 
må det klareres hvilken/hvilken sjøbasert 
torskelokalitet fisken skal flyttes til. 

Se svar pkt 10 

13 Det ligger ikke ved koordinater for anlegget. Åsheimveien 9, Leirfjord kommune i Nordland.  
Midtkoordinatet er 66⁰02,655’N; 12⁰41,710’Ø – 
WGS84 Kartdatum 

14 Det må utdypes nærmere hvilke utfordringer som 
kan oppstå ved å hente vann/slippe ut vann direkte i 
gyteområde for torsk når dere skal produsere torsk, 
og hvilke tiltak som skal gjøres for å forhindre smitte 
begge veier. 

Dette står i den forbedrede forklaringen. 
 
Se vedlagt risikovurdering med handlingsplan. 

 
 
Ann Kristin Aaker 
Prosjektleder 


