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SØKNAD OM UTVIDELSE AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR KONSESJONSNR NG-0053

Bakgrunn:
Sundsfjord Smolt AS ble etablert og startet opp i 2009 med produksjon av lakseyngel og laksesmolt der
en stor del var basert på tradisjonell gjennomstrømningsteknologi og en liten andel på resirkulering.
Anlegget ble utvidet i 2012 med nye resirkuleringsavdelinger og en ny ombygging/utvidelse stod ferdig i
2017 med ytterligere volum på resirkulering. Anlegget disponerer nå >13000m3 karvolum på
resirkulering.
Videre foreligger det planer om en ny utvidelse på ca 8000 m3 karvolum for å ha tilstrekkelig volum til å
produsere større smolt.

Hva det søkes om:
Denne søknaden omfatter en søknad om utvidelse av utslippstillatelsen fra dagens 1500 tonn tørrfor pr
år til 3000 tonn tørrfor pr år

Planlagt produksjon:
Bedre tilgang på sesonguavhengig rogn gjør at produksjonen kan fordeles jevnt over året og smolt
settes ut året rundt med unntak i de kaldeste vintermånedene. Med dagens karvolum legges det opp til å
produsere ca 8 mill smolt med en snittvekt p 180 gram. Med ny kapasitet på plass planlegges dette økt
til ca 10 mill smolt på 300 gram.

Konsekvenser ved økning i utslippstillatelsen:
Denne utvidelsen er planlagt på resirkulering og medfører ingen endringer i vanninntak fra
ferskvannskilde og vanninntak fra sjø. Det er kjøpt nytt tomteareal regulert til industriformål fra Gildeskål
Kommune.
Det økte utslippet til sjø planlegges renset på samme måte som eksisterende tillatelse krever.

Vi håper søknaden inneholder alle nødvendige data for å kunne behandle den positivt og ber om å bli
kontaktet hvis noe skulle mangle.
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