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Gratanglaks AS
Kystkulturveien 1747
9470 Gratangen

Troms Fylkeskommune
Næringsetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø

Foldvik,31. oktober2018

Søknad om å få erstatte dagens fortøyningermed nyefortøyningerpålokalitet
nr. 10550Skardbergvika, Gratangen.

Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS søkes herved om å få erstatte dagnes fortøyningerpå
lokalitet nr. 10550Skardbergvika, Gratangen kommune,ned nye fortøyninger.

Dagens fortøyningerpå lokalitet Skardbergvika har behov for oppgradering.
Vi har derved valgt å erstatte allfortøyningmed nyefortøyninger.
Dagens anlegg, med alt av fortøyning og anker vil bli tatt opp og fjernet.
Helt nytt anlegg med fortøyninger og anker vil bli satt ut.

Dagens anlegg, ramme, er på 110 x 440 meter med 16 bur,fordelt på to rekker. Hvertbur er
på 55 x 55 meter.
Nyt anlegg, ramme, vil bli på 160 x 480 meter med 12bur, fordelt på to rekker. Hvertbur er
på 80 x 80 meter.

Drift og produksjon vil ikke bli endret, men fortsette på samme nivå som i dag.

Vedlegger følgende dokumenter:

1 Søknadsskjema flytende fiskeoppdrettsanlegg.
2 Utsnitt av sjøkart over ytre del av Gratangen med anlegget inntegnet
3 Kvittering for betalt gebyr den 20.09.2017, kr 12.000,-fra Gratanglaks AS.
4 Fôrflåte, anlegg med fortøyning
5 Anlegget med førtøyning

a. Anlegget med førtøyning i sjøkart med areal avsatt i kystsoneplan
b. Posisjon til anlegg og flåte med bunnfestposisjoner
c. Anlegg med fortøyning inntegnet i topografisk kart.
d. Anlegg med fortøyning inntegnet i sjøkart
e. Flyfotoav dagens anlegg og plassering av ny ramme på 160 x 480 meter
f. 3 stk. Olex kart av bunntopografien på lokaliteten.

6 Miljødokumentasjon B-undersøkelse, av Sea Eco, 01.06.2017
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7 Strømundersøkelselokalitet Myrlandshaug
a. Strømrapport Skardbergvika, overflate, 5 og 15 meter, av Sea Eco,

16.10.2018
b. Strømundersøkelse, på 2, 15 og 65 meter, avBarlindhaug Norfico,

23.11.2005
c. Bunnstrøm på 103 meter, av Børge Arvesen, 12.10.2010

8 Lokalitetsrapport Skardbergvika. Utarbeidet av Multiconsult, 10.04.2013
9 Internkontroll. Kvalitetssikringshåndboka, side 20 –46.
10 Beredskapsplan ved rømming av fisk og massedød.

Kvalitetssikringshåndboka, side 104 –117
11 Veterinær helseplan for Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS

Med vennlig hilsen
for Gratanglaks AS

SteinIvar Antonsen
tlf. 90589668

sia.as@online.no

Vedlegg: 11 stk.


