
    
    

 

 

Sjekkliste til søknader om akvakultur 

 

Akvakultur i sjø 

 

• Spredningsstrøm: Er spredningsstrømmen målt på riktig dyp? Den skal måles midt mellom 

merdbunn og sjøbunn, men ikke dypere enn 50 m fra merdbunn. For at Fylkesmannen skal 

kunne verifisere dette må også planlagt merddyp oppgis. Fylkesmannen i Nordland godtar et 

slingringsmonn på +/- 10 % av totaldyp på målestedet.  

 

Påse også at måling av spredningsstrøm er representativ med tanke på posisjon og totaldyp. 

 

• Forundersøkelse: Finnes dette der det er påkrevd? Se «Veiledning til krav om forundersøkelser i 

henhold til NS9410:2016 i forbindelse med søknad om akvakulturlokaliteter i Nordland, Troms og 

Finnmark fylker» for informasjon om når forundersøkelse kreves. 

Der forundersøkelse kreves: 

o Foreligger det kartlegging av bunnen som angir substrattype (kap. 5 i NS 9410:2016)? 

o Er antall C-stasjoner riktig, og er de plassert i henhold til spredningsstrøm og 

bunntopografi slik at de best mulig fanger opp belastning fra anlegget? 

o Er avstand til ytterste C-stasjon i henhold til NS 9410:2016 eller begrunnet? 

o Er B-stasjonene fordelt jevnt slik at de best mulig dekker bunnområdet rett under 

anlegget? 

 

• Vilkår i eksisterende utslippstillatelse: Er vilkår om miljøundersøkelser o.l. i eventuell 

eksisterende utslippstillatelse oppfylt? 

 

 

Akvakultur på land (med utslippspunkt) 

 

• Ramme for produksjonen det søkes om: Er rammen for produksjonen tilstrekkelig beskrevet: 

årlig fôrforbruk og antall individer, hvilke(n) art(er) som skal produseres etc.? 

 

• Miljøundersøkelse: Foreligger det: 

o Bunnstrømmåling ved utslippspunkt 

o Hydrografiske målinger ved utslippspunkt 

o Tillempet B-undersøkelse med minimum 10 stasjoner i vifteform nedstrøms 

utslippspunktet 

 

• Vilkår i eksisterende utslippstillatelse: Er vilkår om miljøundersøkelser o.l. i eventuell 

eksisterende utslippstillatelse oppfylt? 
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• Rensing av avløp: Oppgi om rensing er planlagt, og hvilken rensegrad som er oppnåelig med det 

planlagte utstyret. Beskriv hvordan rensegrad skal måles og/eller beregnes (massebalanse). 

Dersom selskapet ønsker rensekrav oppgitt som årlig utslipp av Ntot, Ptot og TOC må selskapet 

oppgi maksimalt utslipp per år for hver av disse parameterne, basert på rensegrad, 

fôrsammensetning o.l. 

 


