til nevnt e st andard.
drift . Vedlagt søknaden om ny lokalit et ved Grova følger komplett forundersøkelse i henhold
NS9410:2016 både ved søknad om etablering av drift, og løpende miljøovervåkning under
ett er fo rurensningsloven. Det stilles derf or omfatt ende krav t il miljøundersøkelser ett er
kjemikalier fr a drift en av anlegget . Virksomhet en krever ut slippst illatelse fra St at sfo rvalt eren
Oppdrett i åpne merder i sjø medfører ut slipp av organisk materiale, næringssalt er og
3.1 Utslipp

omt ales ellers under hvert t ema nedenfo r.
gjennomført e miljøundersøkelser samt søkers erfaring fr a akvakult urvirksomhet. Kilder
M ulige konsekvenser er vurdert ut fr a info rmasjon tilgjengelig i off ent lige kart verktøy,
3. Vurderin g av mulige konsekvenser av tiltaket

som t orsk er t illatt .
anad rome art er i Tingvollfjorden/ Sunndalfjorden innenfo r Tingvollvågen, men andre art er
Planen inneholder en best emmelse om at det ikke tillat es nyet ablering av anlegg fo r
samsvar med disse best emmelsene.
met er, samt at bunnfest er skal ned på minst 10 met ers dyp. Anlegget med fortøyninger er i
ett er søknad, at inst allasjoner fr a akvakult uranlegg ikke skal komme nærmere land enn 50
kommune. I planbest emmelsene het er det at et ablering av akvakult uranlegg kan t illat es
Int erkommunal kommunedelplan fo r sjøområdene på Nordmøre, herunder i Sunndal
Det omsøkt e anlegget ligger i et område som er åpnet fo r akvakult ur (VKA01) i

2. Forholdet til gjeldende area/regulering

nærmere beskrevet i akvakult ursøknaden med vedlegg.
förf lät e. Rammefort y ning en omfat t er t ot alt 16 bur i 2 rekker 8 bur. Anlegget og t ilt aket er
biomasse på 3.500 t onn. Lokalit et en vil ha konvensjonell drift i åpne merder i sjø, samt
NTAS søker om å et ablere en lokalit et fo r matfi skproduksjon av torsk, med en t illatt

a

1. Beskrivelse av tiltaket (f orskrift en § 19}

8, skal søker selv vurdere om tilt aket vil få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn.
henhold t il best emmelsene i fo rskrift 21.06.2017 nr 854 om konsekvensut redninger § 10 jf. §
Nordmøre Torsk AS («NTAS») sk er om t illat else til oppdrett av t orsk på ny lokalit et Grova. I

lokalitet Grova i Sunndal kommune (Møre og Romsdal fylke)
Vurdering av behovet for KU i forbindelse med akvakultursøknad for ny

st rekker seg fr a Hauganeset til Skjæret .
Sørøst fo r anlegget ligger et kart lagt viktig fr iluft sområde «M jøl kill st randsone», som

3.6 Friluftsliv

at det alt vesent lige av t rafi kken i fjorden går i hvit e sekt orer fr a fyrlykt ene.
(nordvest ). M inst e avst and til hvit sekt or er om lag 200 met er. Trafi kkdata på Havbase viser
har imidlert id god avst and til hvit e sektorer fr a fyrlykt ene Flåøy (i sørøst ) og M eløy
Det øst lige hjørnet av anlegget ligger inne i farledsavgrensningen i Sunndalsfjorden. Anlegget
farledsavgrensning som blant annet er tilgjengelig i Yggdrasil.
Forholdet t il ferdsel ved anlegget er vurdert basert på angivelse av farled og

3.5 Ferdsel i sj

avst and 1,1 km. Forholdet t il gytefelt fo r t orsk er vurdert i eget not at vedlagt søknaden.
På sørøst siden av anlegget i Sunndalsfjorden ligger et lokalt viktig gytefelt, med minst e
Anlegget inkludert fo rtøyninger ligger ikke inne i regist rert e gyt efelt fo r t orsk.

3.4 Gyte felt for torsk

ut arbeidelse av sjøområdeplanen, der dett e arealet er åpnet fo r akvakult ur.
NTAS legger t il grunn at forholdet t il fi skeriint eressene ble avklart i fo rbindelse med
fo rt øyninger st rekker seg inn i dett e felt et.
sørøst for anlegget ligger et regist rert felt fo r garnfi ske ett er flere art er. Ingen av anlegget s
Anlegget s fo rtøyninger mot nord og vest st rekker seg inn i dett e området. Om lag 1,1 km
I dypområdet i Tingvollfj orden/ Sunndalfj ord en ligger et område for rekefi ske med t rål.
«Kyst nære fi skeridata».
Fiskeriint eresser er vurdert basert på Fiskeridirekt orat et s kart verktøy Yggdrasil, kart lag

3.3 Fiskeri
Flåst randa og Hisdalen naturreservat ligger på andre siden av Sunndalsfjorden.
Nat urverdier er vurdert basert på M iljødirektoratets kart verktøy Nat urbase.

3.2 Naturverdier

tilt aket får konsekvenser ut over det som er normalt fo r t ilsvarende virksomhet.
Et t er NTAS' vurdering fo religger det ikke særegne fo rhold ved Grova som skulle tilsi at
St atsfo rvalt eren som vurderer om det skal gis ut slippst illat else til etableringen.
bærekraftperspektiv. Søknaden vil underlegges en grundig behandling hos blant annet
lokalit eten er godt egnet fo r matfi skproduksjon av t orsk, også i et miljømessig
NTAS har vurdert de gjennomført e undersøkelsene og kommet t il at den foreslått e

Nordmøre Torsk AS
Ola Kvalheim

27. januar 2022,

regulering fo r sjøarealene i Sunndal kommune.
som t ilsier behov fo r KU fo r denne søknaden. Anlegget er også i samsvar med gjeldende
not at . Ut over dett e kan ikke NTAS se at det er andre særlige fo rhold ved lokalit et en på Grova
gjennomgangen ovenfo r. Forholdet til omkringliggende gyt efelt fo r t orsk er vurdert i eget
M ulige konfli kt er med andre brukere og int eresser i kyst sonen er fo rsøkt belyst i
ut slippstillat else, samt løpende miljøovervåkning under drift .
belyst gjennom kravet til miljøundersøkelser før etablering, St at sfo rvalt erens vurderinger av
Et ablering av oppdrett slokalit et er i sjø har konsekvenser i fo rm av ut slipp. Det t e blir godt
4. Oppsummerin g

bidra til å st yrke et allerede sterkt marint kunnskapsmiljø i regionen.
fo rm av lokale/re gionale innkj p og sysselsett ing i relatert virksomhet. Et ableringen vil også
lokalit eten viser erf aringer at akvakult ur er blant de næringene som gir størst ringvirkninger i
verdiskaping og sysselsetting i området. I t ill egg til 6-8 nye arbeidsplasser direkt e knytt et til
Et ablering av en ny oppdrett slokalit et i Sunndal kommune vil medføre økt mat produksjon,
3.9 Lokal og regional samf unnsut vikling

skred.
vurderinger fo r tilsvarende lokalit et er er avst anden fr a land tilst rekkelig i fo rhold til risiko fo r
fr a land. Forankringer mot land legges på minimum 10 met ers dyp. Basert på skredfarepå anleggsrammen ligger i om lag 200 met er fr a land, mens flåt en ligger om lag 250 met er
snø- og st einskred, som i kart et st rekker seg rundt 70 met er ut i sjøen. Det nærmest e hjørnet
Iht NVEs kart over akt somhet sområder ligger anlegget på ut siden av akt somhet sområder fo r
3.8 Skredf are mv

Det nærmest e akvakult uranlegget er M erraberget, 5 km unna.
3. 7 Annen akvakulturvirksomhet

