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Konsesjonssøknad
For 22 kV landstrøm til Bugane oppdrettsanelgg
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1.

Sammendrag
Hofseth Aqua AS er oppdrettsdelen av sjømatkonsernet Hofseth International AS og har sitt
hovedkontor i Ålesund.
Anleggene som Hofseth Aqua AS driver ligger i Storfjorden og Norddalsfjorden som ligger på
Sunnmøre i Møre og Romsdal Fylke. Vedlegg 01 viser i hvilket område anleggene ligger.
Vedlegg 02 og vedlegg 3 indikerer plasseringen av anlegget Bugane som det er ønskelig å
elektrifisere og det er for dette anlegget det søkes konsesjon.
Hofseth Aqua AS ønsker å gå over fra å bruke dieselaggregat, en fossil energikilde til å bruke
elektrisk energi fra fornybare kilder.
Elektrifisering av de Bugane vil medføre en betydelig reduksjon i utslipp av CO2, NOx og støy.
Litt lengre fram i tid ønsker Hofseth Aqua AS å ta i bruk elektrifiserte lokasjonsbåter og
elektrifiserte servicebåter med tilhørende energikrevende serviceutstyr som for eksempel
notvaskere. Det er derfor lagt opp til at den installerte effekten også skal kunne benyttes for
lading av lokasjonsbåter og servicebåter, dette vil ytterligere redusere utslipp av CO2. NOx og
støy.
Elektrifiseringen vil også redusere risikoen for dieselsøl ved f.eks bunkring.
For ytterligere å redusere mulighet for skadelig utslipp til miljøet er det valgt å bruke
tørrtransformatorer om bord i foringsflåtene istedenfor oljefylte transformatorer.
Norske myndigheter legger sterke føringer for at oppdrettsnæringen skal ta del i det grønne
skiftet og på sikt er det sannsynlig at det ikke vil bli tillatt å drifte oppdrettsanlegg basert på
bruk av fossil energi. For å understøtte det grønne skiftet har myndighetene åpnet for
investeringsstøtte fra Enova.
Det er også forventninger fra kunder og forbrukere at mat blir produsert på en bærekraftig
måte, dette er forventninger som Hofseth Aqua AS ønsker å innfri.
Det er også klart at å ta i bruk landstrøm vil redusere driftskostnadene på anleggene betydelig
slik at den investeringen som nå tas vil være lønnsom sett over noe tid.
Geirangerfjorden som munner ut i Sunnylvsfjorden som igjen munner ut i Storfjorden inngår i
UNESCOs verdensarv som vestnorsk fjordlandskap. Det er stort fokus på å redusere
miljøskadelige utslipp i dette området. Hofseth Aqua AS ønsker å bidra til å redusere slike
utslipp så mye som mulig.
Traseen for legging av kabel er bestemt med utgangspunkt i sjøkart og detaljert
bunnkartlegging samt lover og reguleringer for området. Kabeltrase blir dokumentert ved
hjelp av ROV (fjernstyrt undervannsdrone med kamera) og GPS. GPS koordinater sendes
Kystverket i etterkant av at kabel er lagt ut slik at Kystverket kan plotte inn nøyaktig posisjon i
sjøkartene for området.
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Selve utleggingen av kabel vil bli utført av et selskap som er spesialister på denne type jobber
(Seaworks AS) og som tar hensyn til hele aspektet av Helse Miljø og Sikkerhet (HMS).
Hofseth Aqua AS har allerede søkt og fått aksept fra Kystverket for den angitte traseen, se
vedlegg 21.
Hofseth Aqua AS vil inngå avtale med egen driftsleder for høyspentanleggene.

2.

Kort beskrivelse av søker
Den som søker om konsesjon, er:
Hofseth Aqua AS
Havnegata 11
6005 ÅLESUND
E-post: contact@hofseth.no
Org. no.: NO 828 764 292
Kontaktperson i Hofset Aqua AS er Svein Flølo (sf@hofseth-aqua.no)
Hofseth Aqua AS er et selskap innenfor akvakultur som produserer laks og ørret i flytende
merder i Storfjorden og Norddalsfjorden på Sunnmøre i Møre og Romsdal Fylke. Anlegget det
søkes konsesjon for ligger i Sykkylven kommune.

3.

Hva søkes det konsesjon for
Det søkes konsesjon for å bygge, eie og drive høyspentanlegg etter Lov av 29. juni 1990 nr. 50
om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.
(energiloven) § 3-1 og forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming,
overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m (energiforskriften) § 3-1 der
spenningen er over 1kV vekselstrøm eller 1,5kV likestrøm.
Det søkes konsesjon for å forsyne oppdrettsanlegget som ligger ved Bugane.
Mer detaljer om anlegget og de undersøkelser som er utført er beskrevet i mer detaljer
lengre nede i dette dokumentet.
Da dette er et anlegg som krever anleggskonsesjon etter energiloven er de unntatt fra
behandling etter plan- og bygningsloven.

4.

Lovverk som er vurdert
Havne og farvannsloven:
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Det er søkt Kystverket om tillatelse etter havne og farvannsloven. Denne søknaden er
innvilget. Tillatelse fra kystverket se Vedlegg 21. Godkjenningskart fra Kystverket inngår i
Vedlegg 21.
Havne og farvannsloven § 14.
Plan og bygningsloven:
Elektriske anlegg som krever anleggskonsesjon etter energiloven, er unntatt fra behandling
etter plan- og bygningsloven.
Kulturminneloven:
Det er gjennomført søk på (www.kulturminnesok.no).
Det er også gjort søk på (marmuseum.no/arkeologi/kart) for å finne ut om det er
kulturminner i sjø, heller ikke her er det påvist funn.
Detaljert informasjon med referanse til kartutsnitt er framgår av kapittelet som omhandler
detaljer for Bugane.
Skulle man i forbindelse med jobben som utføres komme over noe som man forstår er
omfattet av kulturminneloven vil man selvfølgelig i henhold til kulturminneloven
innrapportere slike.
Forurensningsloven:
Under utbyggingen vil det bli noe støy fra utleggingsfartøyet samt hjelpefartøy, men støyen vil
være forholdsvis langt unna bebodde områder. I forbindelse med at kabelen skal graves ned
fra tilkoblingspunktet på land og fram til den føres ut i sjøen vil det være noe støy fra
gravemaskin.
Forskrift om konsekvensutredning:
Søker er ikke kjent med at anleggene det søker konsesjon om faller inn under forskrift for
konsekvensutredninger.
Selve akvakulturanlegget som skal spenningsforsynes har alle nødvendige tillatelser.

5.

Allerede innhentede tillatelser
Kystverket har allerede akseptert søknad om etablering av sjøkabel til oppdrettsanlegget ved
Bugane. Tillatelse fra kystverket med godkjenningskart se Vedlegg 21.
Kabeltrase blir dokumentert ved hjelp av ROV og GPS. GPS koordinater sendes Kystverket i
etterkant av forlegging slik at Kystverket kan plotte inn nøyaktig posisjon i sjøkartene for
området.
Bugane oppdrettsanleggene har alle nødvendige tillatelser som trengs for å drive med
oppdrett av fisk.
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6.

Detaljer om Bugane

6.1.

Overordnet beskrivelse av tiltaket
Oppdrettsanlegget ligger i Storfjorden i Sykkylven kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal
fylke. Både selve oppdrettsanlegget (Bugane) og forsyningspunktet (Ramstadvika) ligger i/ved
Storfjorden som munner ut i Sulafjorden og Vartdalsfjorden. Både forsyningspunktet
Ramstadvika og oppdrettsanlegget ligger på sørsiden av Storfjorden.
Oppdrettsanlegget er tenkt forsynt med 22 kV kabel som går ut fra Ramstadvika.
Oversiktskart, kabeltrase Bugane, se Vedlegg 04. Olex kart med kabeltrase og dybdeprofil er
vist i Vedlegg 05
I Ramstadvika som er forsyningsende settes det opp en nettstasjon type MAXI SPES. Denne
nettstasjonen vil være 2 delt. Den ene delen vil inneholde utstyr som det lokale nettselskap
benytter for å spenningsforsyne lokalområdet samt avgang til den andre delen som vil
inneholde skilletransformator og koblingsanlegg som vil forsyne oppdrettsanlegget til Hofseth
Aqua AS.
Denne nettstasjonen vil har en størrelse på 5390x2400x2860 (lxbxh) Vedlegg 15 viser hvordan
denne ser ut.

6.2.

Teknisk beskrivelse av tiltaket
Lengde på sjøkabel er ca. 4100m
Nominell spenning er 22 kV
Tverrsnitt på sjøkabel (TXRA_24_kV_3x_25_mm_GS48) er:3x25 mm2 CU, diameter er ca.
64mm. Se vedlegg 13
Overføringskapasitet 0,63MVA
Termisk grenselast for sjøkabel, nominell verdi 155A
Antatt belastning ved makslast 16,5A
Transformator på land 22/22 kV, 630 kVA
Transformator på flåte 22/0,4 kV, 630 kVA
Koblingsanlegg på land ett bryterfelt type SafePlus for 22kV
Isolasjonsmedium: SF6
Koblingsanlegg på flåte ett bryterfelt type SafePlus for 22kV
Isolasjonsmedium: SF6
Systemjording: Tilkoblingspunktet benytter nettstasjonens jordingspunkt. På forflåten blir det
etablert jordingssystem for høyspentanlegget som blir koblet sammen med etablert
jordingsanlegg på forflåten
Tekniske detaljer framgår av vedlagte enlinjeskjema, se vedlegg 11.
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6.3.

Grensesnitt mot områdekonsesjonær og bakgrunn for valg
Elektrisk grensesnitt mot områdekonsesjonær (Straumen Nett) er på primærsiden av
skilletransformator. Dette er indikert i typisk enlinjeskjema, vedlegg 11.
Grunnene til valgte grensesnitt er at dette vil være det som er mest fordelaktig for
områdekonsesjonær i forhold til utstyr som de vanligvis ikke har tilgang på, dersom noe skulle
svikte. Det vil også være en fordel for områdekonsesjonær å få isolert bort feilstrømmer som
kan oppstå ved å bruke skilletrafo.
Her vil områdekonsesjonær spenningsforsyne anleggsdelene som tilhører Hofseth Aqua AS,
inne i den nettstasjonen som rommer utstyret fra både nettselskapet og Hofseth Aqua AS.
Plassering samt kart og sattelittbilde med avmerking for plasseringen er vist på Vedlegg 15.
Det fysiske grensesnittet mot områdekonsesjonæren vil være tilkoblingspunktet på
skilletransformatorens primærside som sette opp inne i den delen at nettstasjonen som
disponeres av Hofseth Aqua AS.
Områdekonsesjonær vil føre kabel fra den delen av nettstasjonen som er netteiers del av
nettstasjonen og inn i den delen av nettstasjonen som disponeres av Hofseth Aqua AS.
Satellittbilde med inntegnet kabelføring fra ny kiosk og ut i sjøen er vist i vedlegg 17

6.4.

Alternative løsninger for valg av grensesnitt
Områdekonsesjonæren har ikke uttrykt noe ønske om å inkludere sjøkabel og tavle på forflåte
i sitt område.

6.5.

Kapasitet i overliggende nett
Det har vært dialog med Straumen Nett og de har bekrefter at det er kapasitet i nettet til å
kunne hente ut 630kVA.

6.6.

Forlegging av kabel
Kabelen føres fra nettstasjonen i Ramstadvika (felles nettstasjon for Straumen Nett og
Gofseth Aqua AS) og ut i sjøen og går deretter langs land til den nærmer seg
oppdrettsanlegget. Her vil kabelen svinge litt mot land der det etableres et landfeste under
laveste vannivå (ca 5, dybde), dette for å sikre at kabel ligger stabilt, før den svinger ut til
flåte. Siste del av sjøkabel vil da "henge" mellom "landfeste" og flåte, dette for å kunne ta opp
bevegelser som flåten vil ha.
Kabeltrase er vist på vedlegg 04. Kabeltrase, kabel forlagt i sjø med dybdesnitt er vist i
vedlegg 05. Det vil bli satt opp merking av sjøkabel i henhold til krav fra Kystverket og
gjeldende regelverk.
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Kabel føres inn i flåte og ytterkappe tas av før kabel føres videre til høyspent koblingsanlegget
som installeres på flåten. Fra høyspent koblingsanlegget føres kabel til primærsiden på
transformatoren som har omsetning på 22/0,4kV. Fra sekundærsiden av transformatoren
føres det kabel fram til flåtens 400V hovedtavle.
Ved innføring på flåte benyttes en brakett, se vedlegg 16.
Ingen deler av oppdrettsanlegget ligger på land. Det er heller ikke noe bebyggelse, nett eller
andre oppdrettsanlegg i nærheten av flåten som blir forsynt av 22 kV kabelen.

6.7.

Henvisning til andre konsesjoner som berøres av tiltaket (NVEs
referansesystem)
Dette tiltaket vil berøre – ha grensesnitt mot områdekonsesjonen som Straumen Nett
innehar.

6.8.

Begrunnelse for tiltaket
Det er flere grunner for å gjennomføre dette tiltaket:
• Det vil gi betydelig reduksjon i utslipp av eksos og CO2 da landstrømmen vil erstatte
strøm produsert av dieselaggregat.
• Det vil gi redusert støy i området.
• Det vil gi en reduksjon i driftsutgiftene for anleggene.
• Tiltaket er nødvendig for å kunne lade elektriske servicebåter som vil redusere
skadelige utslipp ytterligere.
Det kan også legges til at Geirangerfjorden som via Sunnylvsfjorden munner ut i Storfjorden
inngår i UNESCOs verdensarv som Vestnorsk fjordlandskap. Det er derfor stort fokus på å
redusere miljøskadelige utslipp i dette området.
Det er vurdert til at en løsning med 22 kV forsyning er den beste løsningen for disse
anleggene. Tilførsel på lavere spenningsnivå vil i vesentlig grad fordyre og komplisere
kabellegging dersom man skal opprettholde samme kapasitet på tilførselen.

6.9.

Teknisk økonomisk vurdering
Se vedlagte rapport utarbeidet av Energiråd AS, vedlegg 12
Nye elektrotekniske beregninger konkluderer med at med planlagt forbruk vil
1 kV være lite hensiktsmessig, det søkes derfor om konsesjon for å benytte 22 kV tilførsel.

6.10.

Forarbeider
I forbindelse med vurdering av tiltaket har Hofseth Aqua AS vært i kontakt med Enova som
innvilger støtte til denne type tiltak. Hofseth Aqua AS har fått tilsagn til støtte til et antall
anlegg, hvilke anlegg de kan benytte støttet på er fleksibelt.
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Det har vært dialog med Sykkylven kommune om tiltaket, hittil har det ikke kommet
innsigelser mot tiltaket.
Det er innhentet tillatelser for plassering og drift av oppdrettsanlegget fra alle offentlige
myndigheter.
Åkerblå AS har utarbeider forundersøkelsesrapport utført etter NS9410:2016 (Veileder for
utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert oppdrett.) Se
vedlegg 18.
Grunneiere av (g.nr 65 b.nr 7 og g.nr. 65 b.nr. 36) av området der nettstasjon etableres, og
kabel skal framføres er kontaktet. Det vil bli utarbeidet en avtale med grunneiere for å sikre at
det ikke blir noen problemer med å gjennomføre tiltaket.
Det er mottatt muntlig tilbakemelding på at grunneierne er positivet innstilt til
tiltaket.
Om NVE ønsker det kan avtaler framlegges så snart det er signert av alle parter.
Siden området Ramstadvika Kai er definert som kulturminne må det søkes både til
kommunen og fylket. Hofseth Aqua AS er i dialog med kommunen for å avklare hva som
trengs for at kommunen og fylket kan behandle en søknad.

6.11.

Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn

6.11.1.

Kort beskrivelse av virkninger for omgivelser i anleggs- og driftsfase
Den vil være minimale innvirkninger for omgivelsene både i anleggsfasen og driftsfasen.
Her vil koblingsanlegg og transformator plasseres i en nettstasjon som er felles for
nettselskapet og Hofseth Aqua AS. Denne nettstasjonen vil ligge inne på g.nr 65 b.nr. 7.
Utforming av kiosk er vist i Vedlegg 15.
Føringsvei ut i sjøen vil være på g.nr 65 og b.nr 7.
Det er avklart at dette er akseptabelt for grunneier.
Plasseringen av ny nettstasjon vil være like ved Straumen Netts gamle nettstasjon (på motsatt
side av en landbruksvei) og ligger i nærheten av bebyggelse og lokale landbruksveier, Se
vedlegg 15 og vedlegg 17.

6.11.2.

Arealbruk
Det omsøkte tiltaket vil beslaglegge lite areal. På land graves kabelen ned fra den oppsatte
kiosken og ut i sjøen. Selve kabelen er ca. 64mm i diameter og tar ikke mye plass.
Arealbruk er avklart med grunneier, avtale vil signeres i nær framtid.
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6.11.3.

Bebyggelse og miljø
Det omsøkte tiltaket vil ikke direkte berører eksisterende bebyggelse. Kabel graves ned
mellom ny kiosk som blir satt opp og der den føres ut i sjøen, se vedlegg 17
Det omsøkte tiltaket vil erstatte bruk av dieselaggregater og dermed bidra til bedre
luftkvalitet og mindre støy til omgivelsene.

6.11.4.

Infrastruktur og bianlegg
Det omsøkte tiltaket krever ikke annen infrastruktur eller bianlegg utover det som er
beskrevet. 22kV kabel fra koblingsanlegget/transformator som danner grensesnitt til
nettselskapet og ut i sjøen blir forlagt i en egen separat trase.

6.11.5.

Friluftsliv og rekreasjon
I anleggsperioden vil kabellegging bli utført med et spesialfartøy og i utleggingsfasen kan det
medføre mindre begrensninger for friluftsliv i den perioden kabelen legges ut.
Anlegget vil ikke påvirke friluftsliv og rekreasjon i driftsfasen

6.11.6.

Landskap og kulturminne
I Ramstadvika er det kulturminne, "Enkeltminneart – Kai-brygge"
Slik vi forstår det gjelder dette det gamle kai anlegget, men her er vi i dialog med Sykkylven
kommunen for å få mer informasjon.
Se vedlegg 10. Vedlagte kart er hentet ut fra "kulturminnesok.no". Det er dessverre ikke mulig
å få ut kart fra denne tjenesten som viser eksakt plassering av anlegget, men ved å
sammenholde dette kartutsnittet med de øvrige kartutsnitt er det mulig å se at
informasjonen som framkommer er dekkende for det aktuelle området.
Det er også gjort søk opp mot sjøfartsmuseenes karttjeneste (marmuseum.no/arkeologi/kart)
for å finne ut om det er kulturminner i sjø, heller ikke her er det påvist funn. Se vedlegg 14.
Heller ikke for denne karttjenesten er det mulig å få ut kart som viser eksakt plassering av
anlegget. Vi har derfor laget et utsnitt som viser hvor anlegget vil ligge, se vedlegg 03.
Anlegget er merket med ring, dette viser i hvilket område tiltaket vil bli installert. Det er ikke
påvist noen funn i eller i nærheten av det området som blir berørt.
Det er utarbeidet en rapport av Åkerblå som konkluderer med at det er ikke forventet at
tiltaket vil påvirke kulturminnet på land ved "Ramstadkai/bukt" eller de registrerte SEFARK
( SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner) bygningene i området. Se vedlegg
20.

6.11.7.

Naturmangfold
Tiltaket medfører små inngrep både på sjø og land og etter vår mening vil tiltaket ikke ha
betydning for naturmangfold.
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Det er gjennomført undersøkelser basert på tilgjengelige kartressurser der det er mulig å få ut
oversikt over naturtyper der kriteriene er basert på DN-håndbok 19. Se vedlegg 06. Innenfor
området påvirket er det ikke påvist naturtyper som er klassifisert som angitt over.
Det er utarbeidet en rapport av Åkerblå som konkluderer de anser det som liten
sannsynlighet at tiltaket vil ha negativ langtidseffekt på arter som er rødlistet. Se vedlegg 20.

6.11.8.

Andre naturressurser
Så langt vi kan se vil ikke tiltaket ha konsekvenser for andre naturressurser.
Det er gjennomført undersøkelser for å se om tiltaket kan påvirke eller ligge innenfor områder
som er kategorisert som Fiskeplasser for passive redskaper, fiskeplasser for aktive redskaper
eller er definert som gyteplasser.
Selve oppdrettsanlegget ved Bugane ligger i et område som er definert som fiskeplass for
passive fiskeredskaper, men siden plasseringen er godkjent og det etableres en
sikkerhetssone rundt oppdrettsanlegget mener vi at forlegging av kabelen vil utgjøre en svært
liten tilleggsulempe for området. Kabelen som føres ut i sjøen ved Ramstadvika vil først
komme inn i område som er definert som område for passive fiskeredskap når den nærmer
seg forflåten, se vedlegg 08.
Anlegget ved Bugane og kabeltrase til anlegget ligger ikke innenfor eller i nærheten av
område som er definert som fiskeplass for aktive fiskeredskaper, se vedlegg 07.
Anlegget ved Bugane og kabeltrase til anlegget ligger ikke innenfor eller i nærheten av
område som er definert som gyteområde for torsk, se vedlegg 09.
Det er utarbeidet en rapport av Åkerblå som konkluderer med at tiltaket i liten grad vil være
vil ha negativ påvirkning av områder som er definert som fiskeområde for passiv redskap.
Kabelen vil i en lengde på ca 370 m ligge innen for et området som er definert som område
for passiv redskap, se vedlegg 20.

6.11.9.

Forsvarsinteresser
Det er ingen kjente forsvarsinstallasjoner eller forsvarsinteresser i området der tiltaket
etableres.
Det er utarbeidet en rapport av Åkerblå som konkluderer med at tiltaket ikke vil komme i
konflikt med forsvars eller beredskapsinteresser. Se vedlegg 21.

6.11.10. Andre sjøkabler
Det er ingen andre kjente sjøkabler i umiddelbar nærhet til det området der tiltaket
etableres. Det vil ikke være behov for å opprette kryssingsavtale, se Vedlegg 22
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Det er utarbeidet en rapport av Åkerblå som konkluderer med at tiltaket ikke vil komme i
konflikt med registrerte kabelgater eller rør i området.. Se vedlegg 21.

6.11.11. Andre samfunnsinteresser
Tiltaket med elektrifiseringen av oppdrettsanleggene vil være et bidrag til det grønne skiftet
som Norge har forpliktet seg til internasjonalt. Ved å gå over fra bruk av fossil energi til
fornybar energi vil både utslipp til miljøet i form av CO2 og NOx blir redusert samt at opplevd
støy for de som ferdes på og ved fjorden vil bli betydelig redusert.
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