Særskilt skjema for søknad om tillatelse til havbeite
Søknad med hjemmel i lov av 17. juli 2005 nr 79 om akvakultur og forskrift om tildeling og drift ved
havbeiteverksemd av 25. aug. 2003 med endr. av 28. des. 2005 nr 1731.
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1. Generelle opplysninger
Søker:

Tlf.nr.:

Faks:

Postadresse:

E-postadresse:

Organisasjons-/personnr:

Kontaktperson:

Tlf.:

Faks:

E-post:

2. Hva det søkes om
Art:

Antall tillatelser i denne regionen:

Stort kamskjell
Hummer

……………………………

stk

3. Hvor det søkes
Fylke:

Kommune:

Lokalitet det er søkt om:

Koordinater: (det må også opplyses
om referansesystem,
se brukerveiledning)

.

Tal på delvedlegg :

Kartskisser der det omsøkte området er inntegnet skal
legges ved og nummereres som Vedlegg 2.

Skal sendes fylkeskommunen i fylket det søkes i

Dersom det søkes om flere
tillatelser, vennligst gi
opplysninger om punkt 2 og 3
i et vedlegg som nummereres
som Vedlegg 1

……………… stk

1 av 4

utarbeidet mars 04
revidert mars 12

4. Nærmere opplysninger om planlagt lokalitet
• Avstand* til andre lokaliteter for oppdrett
• Planstatus for lokaliseringsområdet
• Evt. dispensasjon fra planstatus
• Avstand* til mottak for skjell og hummer
*) Med avstand menes sjølinje
Antall delvedlegg :

Nummereres som Vedlegg 3

……………… stk

5. Andre opplysninger som skal vedlegges
Jf. forskrift om havbeite fastsatt 28.08.
2003 § 6.

Det vises også til merknader
som finnes på www.fiskeridir.no
eller som kan fås ved henvendelse til
Fiskeridirektoratets regionkontor.

Informasjonen under det enkelte punkt
nedHnfor er ikke uttøPmende, men
ment som en hjelp til søker.

5.1. Kvittering for innbetalt saksbehandlingsgebyr kr 12 000,Antall delvedlegg:

Nummereres som Vedlegg 4

…………. stk

5.2. Firmaattest og stiftelsesdokument
skal vedlegges dersom søker er et selskap. (Søknad fra selskap under stiftelse blir avvist.)
Antall delvedlegg:

Nummereres som Vedlegg 5



Skal sendes fylkeskommunen i fylket det søkes i

2 av 4

…………. stk

utarbeidet mars 04
revidert mars 12

5.3. Plan for opprydding ved opphør av driften
Det skal lages en plan som inneholder en praktisk utredning av hvordan oppryddingen skal foregå når virksomheten
avsluttes, samt et overslag over hvilke kostnader dette vil medføre. Økonomisk sikkerhet for opprydding skal ikke
legges frem før fiskerimyndighetene evt. ber om det.
Antall på delvedlegg:

Nummereres som Vedlegg 6

…………. stk

5.4. Opplysninger om den planlagte driften
inkludert tilgang på organismer for utsetting, samt dokumentasjon av kravet om bruk av stedegne havbeitedyr.

Nummereres som Vedlegg 7

Antall delvedlegg:

…………. stk

5.5. Opplysingar om miljøtilstand på lokalitet det er søkt om
Nummererast som Vedlegg 8

Antall delvedlegg:

…………. stk

5.6. Opplysninger om evt. anlegg og innretninger
Dersom søker ønsker tillatelse til å bruke anlegg eller innretninger på havbunnen, må dette redegjøres for, og
det må opplyses om nøyaktig plassering.
Nummereres som Vedlegg 10

Antall delvedlegg:

…………. Stk

5.7. Fôring
Dersom søker ønsker å fôre de utsatte havbeiteorganismene, må det opplyses hvordan og i hvilket omfang.
Fôring vil alltid kreve at det innhentes særskilt utslippstillatelse fra forurensingsmyndighetene.
Nummereres som Vedlegg 11

Skal sendes fylkeskommunen i fylket det søkes i

Antall delvedlegg:
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…………. Stk

utarbeidet mars 04
revidert mars 12

5.8. Merking av lokalitet

Dersom søker ønsker å merke lokaliteten, må det opplyses hvordan, jf forskriften § 29. I tillegg bes
det om opplysninger om søker på annen måte vil gjøre virksomheten kjent for allmennheten.
Antall delvedlegg :

Nummereres som Vedlegg 12

…………. Stk

5.9. Andre opplysninger som er relevante i forhold

til vilkårene i havbeiteforskriften § 8.

I den grad det ikke fremgår av allerede gitte opplysninger, må det her redegjøres for følgende:
● I hvilken grad den omsøkte
virksomheten vil medvirke
til å realisere det potensialet
som ligger i havbeitenæringen

● Søkers planlagte økonomiske aktivitet i
regionen, inkludert integrasjon med annen
næringsvirksomhet, for eksempel
samarbeid med andre næringsdrivende

Nummereres som Vedlegg 13

● Om virksomheten vil avgrense utøvelse
av allemannsretten i området, særlig i
forhold til tradisjonelt fiskeri, andre
næringsinteresser og fritidsaktiviteter.

Antall delvedlegg :

…………. stk

Søker er ansvarlig for at de opplysninger som er gitt er korrekte.

…………………………………………….…………….

…………………………………………….…………….

Sted, dato

Skal sendes fylkeskommunen i fylket det søkes i

Sign.
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