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Søknad om konsesjon til nytt settefiskanlegg ved Veineset, Hasvik 
kommune 

Bakgrunn:  

Cermaq Norway (CN) har idag virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, men 
all intern settefiskfproduksjon skjer i dag i Nordland. I dag har CN 4 settefiskanlegg, 
alle er gjennomstrømming/gjenbruksanlegg, og ligger 3 i Steigen kommune og 1 i Bodø 
kommune. I tillegg kjøper vi ca 40% av all smolten fra eksterne leverandører. Med 
fremtidig vekst ønsker vi også å øke selvforsyningsgraden på smolt, og planlegger nå 
for settefisk produksjon i Finnmark.  
  
 
Hva søkes det om:  
 
Cermaq Norway AS planlegger å bygge et settefiskanlegg på Veines i Breivikbotn i 
Hasvik kommune. Settefiskanlegget skal kunne produsere smolt og postsmolt av 
atlantisk laks på opptil 400g, ved hjelp av RAS-teknologi. Det er forventet en årlig 
produksjon på mellom 12-15 millioner smolt.  
Produksjon vil benytte ferskvann fra Eggevassdraget (Lille og Store Eggevatn). Det er 
fra NVE vurdert at det ikke trengs konsesjon for uttaket, da dette tas via Hammerfest 
energi sitt eksisterende uttak. Sjøvann vil også bli tatt inn for bruk i produksjonen, dette 
vil filtreres og renses før det tas inn. For produksjonsvann fra settefiskanlegges vil det 
legges opp til rensing ihht gjeldene krav. 
 
Settefisk produsert i anlegget skal primært overføres til Cermaq sine sjølokaliteter i 
Finnmark og Nordland.  Cermaq eier ca. 100 dekar areal på Veines for etablering av 
settefiskanlegg, som i kommunens arealplan nå er regulert for næringsformål. 
 
Det forventes ca 30 årsverk tilknyttet anlegget, og i perioden 2022-2025, hvor det vil 
være anleggsvirksomhet antas det 60-80 personer koblet til plassen 
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Figur: Tomt Veines, Breivikbotn og Eggevatn  
 
 
Fiskehelse, velferd og biosikkerhet 
 
God fiskehelse, velferd og biosikkerhet er grunnpilarer for designet at dette 
settefiskanlegget. Cermaq har utviklet en egen velferdsscore (Cermaq Welfare Index, 
CWI) og anlegget skal levere gode verdier her. Dette indexen har sitt opphav i FishWell, 
men noen tilpassinger av Cermaq. 
Det er satt strenge krav til vannkvalitet i anlegget, hvor man har tar med den nyeste 
kunnskap for en sikker drift av settefiskanlegg med RAS.  
Det er høyt fokus på H2S, og rett design av alle systemer med vann for å unngå 
sedimenteringer og dannelse av H2S, spesielt hvor det skal brukes sjøvann.  
 
God biosikkerhet er viktig for oss og anlegget vil ha strenge smitteskiller, 
generasjonsskiller og årlig nedvask+desinfeksjon av alle RAS-systemene. 
 
Vi håper søknaden inneholder alle nødvendige data for at dere skal kunne behandle den 
raskt og positivt. Ved mangler eller spørsmål så må dere bare ta kontakt. 
 
 
Kommentar til arealplan 
 
Området er godkjent som industriformål og arealplan er godkjent hos kommunen. Men, 
pga mindre endringer er det sendt inn en søknad om endring av plan etter forenklet 
prosess. Legger ved denne som vedlegg 5. Denne er enda ikke godkjent via kommunen 
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Med vennlig hilsen 
Cermaq Norway AS 

Marit Holmvaag Mehus 
Leder Settefisk 
Mail: Marit.holmvaag.mehus@cermaq.com 
Tlf: 952 49 582 
 
 
Følgende vedlegg er tilknyttet søknaden: 
Vedlegg 1 - Søknad akvakulturkonsesjon 
Vedlegg 2 - Plankart vedtatt 
Vedlegg 3 - Melding om vedtak, detaljregulering for settefiskanlegg på Veines 
Vedlegg 4 - Bestemmelser Veines - Vedtatt 
Vedlegg 5 - Søknad om endring av plan 
Vedlegg 6 - Sametingets vedtak om dispensasjon 
Vedlegg 7 - Planinitiativ for settefiskanlegg på Veines 
Vedlegg 8 - NVEs vedtal - Vannuttak fra Eggevassdraget 
Vedlegg 9 - Internkontroll 
Vedlegg 10 - Beredskapsplan Cermaq Norway 
Vedlegg 11 - Klassifisering av vannkvalitet Akvaplan NIVA 
Vedlegg 12 - Strømmålinger 
Vedlegg 13 - Kart sjø 1 50000 
Vedlegg 14 - Kart utslippsledning 
Vedlegg 15 - Anleggsoversikt og detaljer 
Vedlegg 16 - Kvittering gebyr 
Vedlegg 17 - KU Reindrift 
Vedlegg 18 - KU Marint naturmangfold 
Vedlegg 19 - KU Terrestrisk naturmangfold 
Vedlegg 20 - KU Landskapsbilde 
Vedlegg 21 - KU Friluftsliv 
Vedlegg 22 - Plan for miljøundersøkelse og analyse 
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