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Norwegian Seafarming AS. Søknad om etablering av landbasert konsesjon for 
oppdrett av matfisk av laksefisk med en årlig produksjon på 12.500 tonn levert 
mengde fisk i Ramsvika i Tysvær kommune i Rogaland. 

 
Norwegian Seafarming AS søker om konsesjon for nyetablering av anlegg i Ramsvika i Tysvær 
kommune i Rogaland for en årsproduksjon på 13.250 tonn.  
 
Det søkes om tillatelse til:  
 

 Oppdrett av ca 2,5 mill. smolt/postsmolt opp mot 300 gram og 750 tonn. 
 Oppdrett av matfisk opp til vel 5 kg og 12.500 tonn.  

 
Stående biomasse vil være inntil 7.720 tonn i matfiskanlegget og inntil 305 tonn i postsmoltanlegget. 
Med en antatt biologisk fôrfaktor på 0,94 i smolt-/postsmoltanlegget og 1,1 i matfiskanlegget og 
frasortering av den minste fisken underveis, vil det medgå opp til 14.460 tonn fôr årlig. 
 
Anlegget er planlagt etablert på et 54 da stort område som bl.a. har vært benyttet til lagring og 
utskiping av tømmer. Det skal benyttes ferskvann på fisken fram til ca 70 gram, og deretter benyttes 
kun sjøvann i produksjonen fram til levering av slakteklar fisk.  
 
Det planlegges å etablere et moderne anlegg som dekker hele produksjonssyklusen fra rogn til matfisk. 
Det bygges et smoltanlegg med RAS teknologi som leverer 70 grams fisk til et postsmoltanlegg med 
gjenbruk av vann (FTS-R) på anleggsområdet, som igjen leverer 300 grams postsmolt for 
matfiskproduksjon fram til vel 5 kg i et kombinert gjennomstrømmings- og gjenbruksanlegg også 
plassert på anleggsområdet (FTS og FTS-R). 
 
Alt ferskvann som anlegget har behov for dekkes med avsalting av sjøvann, og NVE skriver i brev av 
04.02.20241 at søknaden på dette grunnlaget ikke trenger ytterligere behandling etter reglene i 
vannressursloven. RAS anlegget for smolt skal driftes med avsaltet sjøvann hentet fra henholdsvis 40 
og 80 m dyp i Ramsvika i Yrkefjorden. Mengden avsaltet sjøvann er antatt til opp mot 0,45 m³/min for 
å dekke hele anleggets ferskvannsbehov. Den totale sjøvannsmengden anlegget har behov for er i fullt 
utbygd utgave opp mot 1025 m³/min (middel på 650 m³/min). Vannet skal filtreres og desinfiseres med 
trykkfilter og UV i eget vannbehandlingsanlegg.  
 
Det legges inn tre inntak i året på til sammen 3,3 mill. øyerogn i klekkeriet. Etter hvert som fisken 
vokser, flyttes den over i sine respektive avdelinger og fordeles på flere kar. Fram til slakt vil fisken ha 
vært innom en ferskvannsavdeling og tre saltvannsavdelinger. Fra hvert innsett leveres det etter 
omtrent 620 dager mellom 0,56 mill og 1,133 mill. matfisk på vel 5 kg.  

 



Avløpet fra anlegget vil bli renset i et mekanisk avlp srenseanlegg med ut slipp på omtre nt 100 m dyp
rundt 350 met er no rdøst for planlagt sj øvanninnt ak. Ut slippet vil bli som vist i  tabell 1.

Ta bell 1. Beregnet utslipp f ra planlagt produksj on ved WHS AS sit t anlegg i Ramsvika.

Tot ale ut slipp fra NSF AS sit t planlagt e anlegg Nit rogen Fosfor Karbon

Rensegrad i anlegget av type FTS 20 % 60 % 70 %

Utslipp t il sj ø 545,3 tonn 56,6 t onn 578 tonn

Norwegian Seafa rming AS v il ha et est imert behov for 15 - 20 kompe tente lokalt ansat te og anslagsvis
25 - 50 arbeidsplasser inkludert direkte ringvirkninger. I t i llegg vil full produksjon medføre
lokale/ regionale innkj øp. Norwegian Seafa rming AS vil utgjøre et vikt ig bidrag t il næringsutv iklingen i
Tysvær kommune, et ressurskrevende prosjekt som krever bred polit isk støtt e for agj ennomfr e s.

Produksjon av matfisk vil være med abefeste Rogaland som en markant lakseprodusent , og bidra t il
en bærekraft ig v idereutvikling av oppdrett sindust rien. Anlegget vil også gi milj ømessige posit ive
ringvirkninger ved at det benytt es best t ilgj engelig t eknologi og v il dermed bli svært rømningssikkert .

Etablering av oms kte an legg i Ramsvika i Rogaland gir et godt bidrag t il en regional økning i
mat produksj onskapasitet t il Europa - Norges størst e marked.

Det er en int ernasjonal po lit isk, fi nansiell og forbruker-megat rend å støtt e prosj ekter med lavt
karbonavt rykk, bruk av alt ernat ive energikilder og med lave utslipp t i l sjø. Regionen har st erk
offshoretekno logi, sjømat og prosesskompetanse, og landbasert produksjon bygger opp en ny
indust rigren basert på krysskompetanse mellom oppdret t s- og prosessindust ri.

De forhold som er omtalt i denne søknaden gjelder søknad om ut slippsrammer et t er
Forurensningsloven, vurdering av t illat else et t er M at loven samt den samlete konsesjonsbehandlingen
et t er Akvakult urloven. I henhold t il Forskrif t om konsekvensut redninger av 21. j uni 2017 er det
omsøkte t ilt aket et «Vedlegg II t ilt ak» som skal behandles ett er § 8 . bokstav b i nevnte forskrift . I det t e
t i lfelle søkes det innenfor areal avsatt t il næringsformål, som blant annet har vært brukt t i l lagring og
utskiping av tømmer Området er nå søkt omdisponert t il akvakult urformål  i  en pågående
reguleringsplanprosess. Planmyndigheten har samtykket t il parallellbehandling et t er akvakult urloven
og plan- og bygningsloven, j f . akvakult urloven § 15 andre ledd med t ilhørende ut t ale lser i
lovforarbeidene. Søker er av den oppfat ning at saken er t ilst rekkelig opplyst og dokumentert for denne
behandlingen, og at det ikke er nd vend ig akonsekvensutre de den yt t erligere.

Vedlagt denne søknaden og utfylt søknadsskj ema følger en gjennomgang og beskrivelse av t ilt aket , der
omtale av de ulike forhold t i lknyt t et søknaden, sammen med en gjennomgang av forventet konsekvens
for noen av de omsk t e forh oldene inngår.

En ber om rask t i lbakemelding dersom det er noe som mangler og må ett ersendes eller forhold ved
denne søknaden som må ut redes bedre før den lyses ut.
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