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MOWI ASA - Søknad om tillatelse til å redusere anleggsstørrelsen
og endre fôrflåtens plassering på lokaliteten 39537 Gyltneset i
Namsos kommune - Offentlig ettersyn og kommunal behandling
Vi viser til vedlagte søknad der MOWI ASA søker om tillatelse til arealendring på
lokaliteten 39537 Gyltneset. Lokaliteten er godkjent for akvakultur av matfisk av laks,
ørret og regnbueørret med en lokalitetsbiomasse på 5460 tonn.
Søknaden gjelder:
 Reduksjon av anleggsstørrelsen slik at anleggets arealbruk i overflaten reduseres
fra ca. 890 m x 330 m til ca. 570 m x 190 m.
 Endring av fôrflåtens plassering.
Lokaliteten 39537 Gyltneset ligger nordøst for Gyltodden mellom Jøa og Galtneset.
Lokaliteten ble godkjent 8.5.2019, men er pr. i dag ikke tatt i bruk. MOWI ASA har søkt
om arealendring på lokaliteten. Korrigert anleggsutforming og -størrelse går frem av
kartutsnittet nedenfor. Vi viser til vedlagte søknad for ytterligere beskrivelse.
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Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-0621-854). Dersom berørte parter mener tiltaket kan få vesentlige virkninger, og disse
virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i søknaden, må dette meldes til
fylkeskommunen innen 4 uker. Vi minner om at det er fagmyndigheten for de respektive
kriteriene som skal vurdere om de mener tiltaket kan få vesentlige virkninger innenfor
sitt område.
Trøndelag fylkeskommune er tildelingsmyndighet for akvakultur og har bl.a. ansvar for å
oversende søknaden til kommunen. Søker skal etter anvisning fra kommunen sørge for
at søknaden legges ut til offentlig ettersyn i fire uker. Dette skal kunngjøres i Norsk
Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest på stedet. Utlysningsteksten må være
fullstendig og godt synlig.
Offentlig ettersyn og kommunal behandling
Vi ber med dette om at Namsos kommune bistår MOWI ASA med at søknaden legges ut
til offentlig ettersyn og kunngjøres. Vi ber også om at kommunen gir en uttalelse om den
omsøkte arealendringen og forholdet til gjeldende arealplan så snart offentlig ettersyn er
gjennomført og senest innen 12 uker jfr. «Forskrift om samordning og tidsfrister i
behandlingen av akvakultursøknader».
Vi ber om at eventuelle uttalelser som kommer inn ved offentlig ettersyn sendes til
Trøndelag fylkeskommune sammen med kommunen sin uttalelse.
Vennligst ta kontakt ved spørsmål eller uklarheter.

Med vennlig hilsen
Bjørn Grenne

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur

Vedlegg:
211019 Gyltneset Søknad
Vedlegg 2. - Anleggsskisse Gyltneset
Vedlegg 3. - Arealplan Gyltneset
Vedlegg 4. - Sjøkart Gyltneset
Vedlegg 5. - Farleder Gyltneset
Vedlegg 6. - Fiskeriinteresser Gyltneset
Vedlegg 7.- Koordinater Gyltneset
Vedlegg 8. -Varslingsliste region Nord - sjø (1)
Vedlegg 9. - Måling av oksygen i sjøanlegg - prosedyre
Vedlegg 10. - Registreringer i Mercatus AquaFarmer og Altinn - prosedyre
Vedlegg 11. - Matrise smittehygienetiltak for båter og lektere
Vedlegg 12. - Helsekontroller ferskvann og sjø - prosedyre
Vedlegg 13. - Sentrale beredskapsplaner - Mowi Nord (1)
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14.- 254-12-16B Gyltnesset
15. -Gyltnesset - Strøm (5 m) - Juni 2013
16. -Gyltnesset - Strøm (85 og 124 m) - Juni 2013
17.- Gyltnesset - Strøm (15m) - Juni 2013

Kopimottakere:
MOWI ASA
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