
Vedlegg til søknad fra 

 

Vikingbase Smolt sus  

 

om konsesjon til å etablere settefiskanlegg for laks og ørret 

 

 
 

Konsesjonssøknaden gjelder landbasert oppfõring av 
sjøvannsstilvent smolt til postsmolt. Fisken fõres fra 

en størrelse på 70 – 100 gram til en settefisk 
på 250 – 1000 gram. 

 

  



Vannforbruk og kapasitet 

Virksomheten er landbasert og foregår i lukkede, rømmings-sikre kar. Hvert kar er 20 meter i 

diameter og rommer 1700m3 med sjøvann. Det omsøkte anlegget vil bestå av 16 slike kar. 

Med en tetthet på 60 kg/m3 kan hvert kar ha en maksimal biomasse på ca 100 000 kg, eller ca 

200 000 stk fisk på 0,5 kg. Dette er tilpasset det antallet som skal ut i ei mære i sjøen. Myndighetene 

har satt en grense på maksimalt tillatt antall fisk på 200 000 stk pr mære i sjø. 

Ved å benytte moderne resirkuleringsteknologi der en oppnår optimale forhold for fisken, vil en få en 

tilvekst som gjør at en kan ha minimum 2 innsett pr. år. Hvert kar kan dermed ha en 

produksjonskapasitet på 400 000 stk settefisk på 500 gram. 

Kapasiteten på fullt utbygd anlegg vil ved optimale forhold være ca 6 5000 000 stk leveringsklare 

settefisk på 500 gram.  

Moderne resirkuleringsanlegg vil bli benyttet for å gi best mulig kontroll på vannkvaliteten, bedre 

fiskehelse og bedre driftsøkonomi. Samt at behovet for tilførsel av sjøvann fra inntaksledningen 

reduseres betraktelig.  

Ferskvann vil bli benyttet til å justere salinitet. 

Noen forutsetninger som er satt i beregningen av anleggets kapasitet: 

 

 

 

Fisk som skal settes inn i anlegget kjøpes fra samarbeidende settefiskanlegg. Ferdig postsmolt 

tilbys til samarbeidende matfiskprodusenter.  

Ant. Volum volum tetthet biomasse størrelse antall antall

kar pr. kar m3 kg / m3 kg kg pr. innsett innsett

2
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Reguleringsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plankart som viser Vikingbase as sin tomt etter utfylling. 

 

I Rissa kommune sin reguleringsplan er tomten som Vikingbase as disponerer, regulert og tilrettelagt 

for næring. Beliggenheten gjør arealet spesielt godt egnet til landbasert havbruk eller annen sjørettet 

virksomhet. 

 

 

 

Reguleringsplan for området er vedlagt. 

 

 



Inntak av sjøvann og utslippsledning 

Inntaksrør for sjøvann må være ca 500 meter langt for å ta inn vann fra 60 – 100 meters dyp. Røret vil 

ha en dimensjon på 800 mm. Inntaket av sjøvann kan alternativt bestå av 2 stk 400 mm rør. 

Alternativet med 2 rør vil innebære en større sikkerhet i forbindelse med vannforsyningen.  

Med moderne resirkuleringsanlegg vil dette representere en overkapasitet som tar høyde for at flere 

brukere av sjøvann kan etablere seg på området. 

Enden på utslippsledning blir lagt på 5 – 10 meters dyp. Avløpsvannet vil her føres bort med 

overflatestrømmen som har en dominerende strømretning nordover. 

De planlagte rørledningene kommer ikke i konflikt med eksisterende eller planlagte rør eller kabler i 

området. 

 

 

Olex skjermbilde som viser trase for inntaksledning ut til ca 100 meters dyp. 

 

inntaksledning utløpsledning 



Avløpsledning renseanlegg 

Rissa kommune skal etablere nytt renseanlegg for innbyggerne i Rissa. Avløpet fra renseanlegget 

ligger ca 1 km fra det planlagte sjøvannsinntaket til Vikingbase.  

     

 

Den stiplede streken viser avstanden fra utløpet fra Rissa kommune sitt renseanlegg til det planlagte 

sjøvannsinntaket til Vikingbase.  

Avstanden i luftlinje er ca 1 km. Avløpet fra renseanlegget ligger på 35 meters dyp, mens 

sjøvannsinntaket er planlagt på 100 meters dyp. Avløpet fra renseanlegget vil ikke berøre 

sjøvannsinntaket til Vikingbase. 

  

Utløp renseanlegg 

 



Annen akvakultur i området 

Innen en radius på 5 km er det 2 tillatelser for blåskjelldyrking. Disse er i en prosess for avvikling.  

Avstanden fra Vikingbase i Rissa til nærmeste akvakulturtillatelse, er henholdsvis 16 nautiske mil til 

settefiskanlegget i Sagelva og 4 nautiske mil til settefiskanlegget i Lensvika. Og ca det samme til 

anlegget for rensefisk på Rødberg. 

 

  

 

Logistikk 

Produksjon av postsmolt krever at en har en strømlinjeformet logistikk med sikker transport av fisk 

både inn og ut av anlegget.   

 

Det vil bli etablert en kai eller et solid fortøyningsarrangement for brønnbåter i havna på Kvithyll. 

Transport av fisk ut og inn av området kan i tillegg foregå med tankbiler. 

Lerøy Sagelva 

Lerøy Lensvika 

Vikingbase 



Vikingbase smolt sus – utforming av anlegg 

 

De tekniske installasjonene og resirkuleringsanlegget er plassert samlet midt i anlegget. 

 

 

 

  

 

Interiøret av anlegget sett fra iden 

 

 

  



Målsatt skisse av omsøkt anlegg. 

 



Plassert på Vikingbase as sin tomt, slik arealet framstår i dag, vil anlegget se slik ut. I tillegg til selve 

produksjonshallene så er det en bygning for pumpehuset og en bygning for filtrering og behandling 

av avløpsvann. Det forutsettes også at det bygges et biogassanlegg for videre håndtering av slammet 

fra avløpsvannet. 

 



 

På kartet vil postsmoltanlegget se slik ut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beredskapsplan 
Beredskapsplan i forhold til driften av anlegget vil bli utarbeidet i tråd med mattilsynets 

retningslinjer, og en omfattende risikovurdering. 

Sykdomsutbrudd / massedød 

Det forutsettes etablert et biogassanlegg i tilknytning til Vikingbase Postsmolt as. Dette anlegget 

behandler organisk avfall, i hovedsak slam fra oppdrettsproduksjonen og omdanner det til energi.  

Dette anlegget kan også ta hånd om død fisk. Det vil også bli inngått avtale med profesjonelt selskap 

som kan ta hånd om større mengder død fisk ved akutte situasjoner.  

Strømbrudd 

Det blir installert nødstrømsaggregat med automatisk start ved spenningsbortfall. Aggregatet vil 

levere strøm til de installasjoner som ivaretar fiskens velferd, og vil sikre at 

vanngjennomstrømmingen opprettholdes. 

Det skal i tillegg installeres oksygeneringsanlegg i form av oksygentanker som også vil bidra til å 

ivareta fiskevelferden ved redusert gjennomstrømming.  

Skade i RAS-anlegget 

Dersom RAS-anlegget settes ut av drift vil en ha mulighet til å kjøre anlegget som et 

gjennomstrømmingsanlegg ved å bypasse resirkuleringsanlegget i den perioden det tar å sette det i 

normal drift.  

Sjøvannstilgangen er overdimensjonert slik at en svikt i resirkuleringssystemet kan kompenseres med 

bruk av gjennomstrømming. 

Rømming 

Anlegget vil bli nærmest 100 % rømmingssikkert. Håndtering og transport av fisk er likevel risikofylte 

operasjoner. Dobbelsikring og områdesikring eliminerer muligheten til at fisk vil rømme. Det vil 

likevel bli kjøpt inn beredskapsgarn tilpasset fiskestørrelsen i anlegget. 

 

Det vil bli foretatt en grundig risikovurdering og her vil en beskrive hvilke tiltak som settes inn når 

uforutsette hendelser oppstår. 

 

 

 

  



IK-system 
Internkontrollsystemet vil ivareta alle relevante forhold vedrørende akvakulturdriftforskriften og 

andre relevante forskrifter.  

   

Ik-systemet for anlegget vil ikke bli ferdig utarbeidet før anlegget er operativt. Innholdsmessig vil 

Internkontrollsystemet bestå av følgende kapitler: 

 

1.1 Stillingsinstruks for røktere  

1.2 Stillingsinstruks for driftslederiftsleder 

1.3 Daglige oppgaver  

Vedlegg 1: Sjekkliste for normalt ettersyn av anlegg 

1.4 Dødfiskhåndtering  

1.5. Mottak av fôr.  

1.6 Registrering av lakselus 

1.6.1 VEDLEGG: Krav til rutinemessig telling av lakselus 

1.7. Beredskapsplan rømming eller mistanke om rømming av fisk  Veggoppslag 

1.8 Beredskapsplan mot sykdom og massedød av fisk  

1.9 Mottak av smolt 

1.10 Smoltleveranser  

1.11 Lossing av brønnbåt 

1.12 Lasting av brønnbåt  

1.13. Tømming av dødfisktank 

1.14 Fôring av fisk  

1.15 Snittvekt‐ og individprøve av fisk 

1.16 Sortering / telling av fisk  

2.0. Smitteforebyggende tiltak og rengjøring 

2.1 Hygiene i anlegget 

2.2 Desinfisering 

2.3. Vasking av kar 

2.4. Rengjøring generellt 

2.5 Rengjøring av fôringsutstyr 



2.6 Medisinfôring 

2.7 Avfallshåndtering  

2.8 Hygiene og sikkerhetsinfo til besøkende 

2.9 Hygienekrav til FÔR‐, BRØNN‐ og ensilasjebåt 

3.0 Nødstrømsaggregat 

3.1. Daglig gjennomgang 

3.2. Ettersyn og vedlikehold aggregat 

3.3. Kalibrering av forlager aggregat 

3.4. Oppfylling av diesel aggregat 

3.5. Skifte av motorolje aggregat 

3.6. Skifte av smøroljefilter aggregat 

3.7. Skifte av brennoljefilter. aggregat 

3.8. Skifte av kompressorolje  aggregat 

4.0 HMS 

4.1 Arbeidsreglement  

4.2. Arbeidsulykke 

Veggoppslag 

 4.3. Bruk av krane.  

4.4. Føring av lagerliste kjemikalier/bruk av kjemikalier 

4.5. Bruk av truck.  

4.6. Personlig sikkerhet  

4.7 Egenmelding ved fravær 

4.8 Individuell Oppfølgingsplan for sykemeldte 

Vedlegg 1 kap.4 INDIVIDUELL  OPPFØLGINGSPLAN  

4.9. Oversikt over oppfølging av ansatte ved sykefravær 

4.10 Logg ved oppfølging av sykefravær  

5.0 Avvikshåndtering og skjemaer 

5.1 Dagjournal mandag 

5.2 Dagjournal tirsdag 

5.3 Dagjournal onsdag  

5.4 Dagjournal torsdag 



5.5 Dagsjournal fredag 

5.6 Dagjournal lørdag 

5.7 Dagjournal søndag  

5.8. Avviksbehandling og forbedringsrutiner  

5.9 AVVIKSSKJEMA  

5.10 Arkivering av skjema  

5.11 Fôrmottak  

5.12 Fôringsjournal  

5.13 Ensilasjeskjema  

5.14 Predatorer 

5.15 Registreringsskjema for lakselus 

5.16 Kjemikalier Innkjøp og forbruk  

5.17 Handlingsplan  

5.18 Sjekkliste før innsett av fisk  

5.19 Opplæringsplan for ansatte  

6.0 Risikovurdering  

6.1 Risikokartlegging i tråd med krav i IK‐Akvakultur 

7.0 Beredskapsplaner og handlingsplaner 

7.1 Beredskapsplan mot rømming 

7.1.1 Prosedyre for tiltak ved rømming 

7.1.2 Handlingsplan for forebygging av rømming  

7.2 Beredskapsplan mot sykdom og massedød  

7.2.2 Handlingsplan for forebygging av sykdom og massedød  

Vedlegg 1, kap 7.  

8.0 Avtaler og vedlegg til avtaler ( prosedyrer arbeidsbeskrivelser etc 

8.1 Avtale om henting av restråstoff 

   

Fortløpende risikovurdering vil være med å utforme og tilpasse internkontrollsystemet til enhver 

tid.  

  

   



 

 

Hydraulisk kapasitet og produksjonsplan 

Det er lagt opp til at det er stor overkapasitet på sjøvannstilgangen. Resirkuleringsanlegget 

forutsettes å ivareta vannkvaliteten i anlegget. En resirkuleringsgrad på over 90 % gir en stor 

besparelse på vann- og energiforbruk.  

Vanngjennomstrømmingen i det enkelte kar vil dimensjoneres slik at all fisk til enhver tid har tilgang 

på vann som ivaretar fiskevelferden. 

Fisken fordeles i karene med en tetthet som erfaringsmessig kan være opp til 75 kg pr m3.Tettheten 

vil reduseres etter hvert som fisken vokser. 

Ved levering av 0,5 kg postsmolt vil karet bestå av 200 000 stk á 0,5 kg. Antallet er tilpasset det som 

skal ut i en enkel mære og tettheten i karet er på ca 50 kg pr m3 . 

 

 

Rensing av avløpsvann 

Alt avløpsvann skal filtreres og renses i tråd med forurensningsmyndighetenes krav.  

I resirkuleringsanlegget tas slam og partikulært materiale ut av vannet kontinuerlig. 

Minst 60 – 70 % av partikulært stoff vil bli filtrert ut, tørket og kjørt i en prosess der energien blir tatt 

ut i en biogassreaktor eller med forbrenningsteknologi. Energien benyttes videre til oppvarming av 

inntaksvann. 

Det legges opp til et biogassanlegg etableres i tilknytning til anlegget og alt slam føres direkte dit for 

gjenvinning av energi. 

Mengden vann som går i avløpet tilsvarer det vannet som tilføres resirkuleringsanlegget. Vannet som 

går ut til resipienten i Trondheimsfjorden på 10 meters dyp, vil desinfiseres før det slippes ut.  

 

Strømmåling 

Det er ikke foretatt en strømmåling på utslippspunktet. Dette er imidlertid igangsatt. 

For å få et bilde av strømforholda legger vi med en strømmåling foretatt i nærheten, i underkant av 

1000 meter sør for utløpspunktet. Denne målingen viser en klar dominerende strømretning nord 

vestover, (280 grader) og en gjennomsnittlig strømstyrke på 7,3 cm/sek. Dette indikerer god 

vannutskiftning og liten fare for forurensning i forbindelse med utslippspunktet fra Vikingbase. 

 


