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Konsesjon etter vannressursloven (NVE) Konsekvensutredning (Fiskeridir.) 

Søknad om tillatelse om produksjon av 14 mill. smolt (Fylkeskommunen) 

Fiskehelse og fiskevelferd 
(Mattilsynet) 
 
 

Utslippstillatelse 
(Fylkesmannens 
Miljøvernavdeling) 
 

Plan- og bygningslov 
Kommuneplanens arealdel 
(Hemne Kommune) 
 

Byggesaksbehandling 

Endringssøknader (areal) 

Byggesaksbehandling 

Byggesaksbehandling 

Byggesaksbehandling 

Byggesaksbehandling 

Klage på utslippstillatelsen 

Søknad slamhåndtering 

Krav om miljøovervåking 

 Offentlig saksbehandling Belsvik 

Konsesjon NVE 
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2013 RAS Belsvik åpnet august 2013: 
Resirkuleringsanlegg for produksjon av 1120 Tonn smolt/år 

Storskala industrianlegg - resirkulering i alle avdelinger 
3 klekkeri 
2 startforingsavdelinger 
2 påvekstavdelinger 
2 presmoltavdelinger 
2 smoltavdelinger 







 



Belsvik 
• Industrianlegg med effektiv 

produksjon 
• "All-in all-out"  
• Dødfisksystem med egen 

dødfisktransport 
• Sentralt kalkanlegg 
• Sentralforingsanlegg 
• Effektiv sortering og 

vaksinering 
• Rør i gulv for fisketransport og 

levering smolt 
• Overvåking/alarmanlegg 
• Trådløs styring med Ipad 

(trådløs dekning) 
• Luft og motorstyring av alle 

ventiler og pumper 
• Sentralt vaskeanlegg 

06.02.2014 





 







Hva har vi lært? 

God planlegging er en av 
nøklene til suksess: anlegget 
ferdig etter plan og til budsjett 
Riktig organisering under 
byggeprosess: 
- Få store entrepriser 
- Smart med få egenleveranser 
 
Vi har fått et veldig effektivt 
anlegg (12 ansatte) og 
produserer bra smolt. 
 
"All in – all out gir også 
begrensninger.  



Utfordringer fremover 
• Slamhånteringen er en stor utfordring med 

gjentagende  episoder med driftsstans  
• Å utnytte anlegget maksimalt til fordel for 

matfisk med riktig leveringstidspunkt og 
størrelse på fisken. 

• Planlegging 
• Vekstplaner  
• Leveringsplaner 
 



Spørsmål? 
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