Trøndelag fylkeskommune
Fylkeshuset
Postboks 2560
7735 Steinkjer

08.12.2020

Vår søknad om videreføring av lokaliteten 32017-Ånholmen i Namsos kommune og en
vurdering av behov for en konsekvensutredning i den forbindelse etter
FOR-2017-06-21-854 Forskrift om konsekvensutredninger vedlegg II punkt 1 bokstav f
I mail av den 02.11.2020 ber dere oss om en vurdering av behovet for en
konsekvensutredning med tanke på videreføring av lokaliteten 32017 Ånholmen.
Bakgrunnen for vuderingen:
Når det gjelder forskrift om konsekvensutredning § 8, 9 og 10 og vedlegg II Punk 1, bokstav f
Etter denne forskriftenes §9 har vi som forslagstiller ansvar, på selvstendig grunnlag gjøre en
foreløpig vurdering av planen eller tiltaket kan få vesentlig virkning for miljø eller samfunn
etter §10. Basert på kjent kunnskap skal det gis en kortfattet beskrivelse av:
A) planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle
rivningsarbeider.
B) miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn
C) planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp
og produksjon av avfall.
D) forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser
Litt om plasseringen av lokaliteten.
Den godkjente lokaliteten plasseringen som vi har på Ånholmen i dag ligger innenfor området
som i kommuneplanens arealdel for Namsos (Ref: Gamle Fosnes kommune), i et FNFFA
område altså beregnet for akvakulturaktivitet.
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Geografisk ligger lokaliteten rett utenfor Stallbukta mellom Ånholmen i øst og
Litlåhammaren i vest ca 300 meter fra land og har en utstrekning på 120x420 meter.
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Lokalitet Ånholmen liggerover en undersjøisk skråning som skrår i nordlig retning fra land og
utmot Follafjorden. I tillegg er det en helning på sjøbunnen under anlegget som skrår mot en
dypere grop i nordøstlig del av anlegget. Sør for anlegget skrår sjøbunnen oppover mot land,
og nord for anlegget skrår sjøbunnen brått ned til rundt 350 meter. Dybden under selve
anlegget varierer fra rundt 60 meter på det grunneste (nærmest land) til rundt 150 meter på det
dypeste. Bunnsedimentet under anlegget består i hovedsak av silt. Det er også en god del
fjellbunn under anlegget.
Disse dybde forholden gir oss muligheter for å bruke alt produksjonsutstyr som vi i dag har.
Kulturminne og kulturmiljø.
Lokaliteten ligger i et geografisk område hvor det er registrerte enkelte kulturminne
(Arkeologiske minne) på land og dette miljø vil ikke det omsøkte tiltaket ha noen
påvirkningsgrad på. Da lokaliteten ikke har noe infrastruktur på land.
Det området som dekkes av det omsøkte tiltaket ligger i sjø og har ingen registrert forminner
(fartøy) i det arealet som dekkes av det omsøkte tiltaket.
Her viser vi Askeladden – åpen innsynsløsning hvor det ikke er registrert forminner i området.
Biologiskmangfold/naturforhold
Lokaliteten ligger innenfor geografiske område som det ikke fra kommunen side ikke er
kartlagt mht biologiskmangfold/naturforhold.
Det søkte tiltaket vil ikke reduser muligheten for å gjennomføre en slik undersøkelse i
fremtiden.
Biologiskmangfold eller naturforhold på land vil ikke endres da det omsøkte tiltaket ikke vil
medføre noen form for infrastruktur på land i området.
Det biologiske mangfoldet på sjøbunnen som gjelder det omsøkte tiltaket er kartlagt av en
miljøundersøkelse (MOM C).
Utslipp til området/resipienten (sjø).
Påvirkningsgraden av utslipp til området/resipienten, sjø og luft fra det omsøkte tiltaket i
forhold til dagens utslipp fra lokalitet til sjø og luft endres ikke vesentlig. Da godkjent
lokalitetsbiomasse i dag er 3900 tonn.
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Miljøundersøkelser vil bli gjennomført slik vi er pålagt i lov og forskrift. Når produksjonen på
lokaliteten krever det.
MOM B og C + FU er gjennomført for å se om lokaliteten egner seg for oppdrett og gi et
referansegrunnlag for senere miljøundersøkelser er utført av Aqua Kompetanse AS viser at
området er godt egnet som oppdrettslokalitet.
Avfall
Alt avfall som blir produser på flåten blir transportert til lokalitetens landbase (vanlig
husholdningsavfall). Når det gjelder tau, fôrslanger og nøter og som blir tatt opp på lokaliteten
blir dette kjørt direkte til gjenvinning hos godkjent mottaker eller transportert til vår
miljøstasjon på Lauvøya hvor det blir sortert i reine fraksjoner og levert til godkjent mottaker.
Når det gjelder farlig avfall så blir dette transportert til Lauvøya og levet til godkjent mottaker
(Vegglo)
Utslipp til luft (Klimagasser).
Utslipp av klimagasser til luft fra aggregater til produksjon av strøm til forings anlegg og flåte
vil ikke øke da flåten i dag er ombygget fra ren diesel drift til hybriddrift.
Støy vil heller minke da dette vil reduser antall driftstimer i løpet av døgnet med over 80%.
Men det kan forekomme en litte mindre reduksjon i vinterhalvåret da det på lokaliteten brukes
lys for å unngå kjønnsmodning.
Nytt utstyr som vil bli faset inn over tid vil heller redusere utslipp til luft og støy selv ved økt
produksjonsvolum.
Ferdsel / friluftsliv og fritidsfiske
Muligheten for fritidsfiske/ferdsel og friluftsliv i området mellom Ånholmen i øst og
Litlåhammaren i vest vil bli lite påvirket av det omsøkte tiltaket, da det område hvor
lokaliteten ligger 300 meter fra land.
Ferdsel i strandsonen fra Ånholmen i øst og Litlåhammaren i vest il ikke bli hindret av det
søkte tiltaket. Da dette ikke vil medføre noen inngrep på land.
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Bosetning og befolkning.
Vi kan ikke se at denne plasseringen som lokaliteten har i dag vil gi noen negativ virkning for
bosettingen/fritidsboliger i nærområdet da nærmeste bebyggelse ligger ca 1.6 km fra
lokaliteten med en del skogkledd areal imellom bebygde område og lokaliteten.
Ut fra de vurdering som vi har gjort i dette dokumentet så kan vi ikke se at det er behov for en
KU-utredning i forhold til FOR-2017-06-21-854 Forskrift om konsekvensutredninger.
Tiltaket vil sikre de arbeidsplassene som vi i dag har i Namsos kommune og andre kommuner
i Gamle Nord-Trøndelag og gi ringvirkninger for andre næringsdrivende i samme område..

Med vennlig hilsen
for Emilsen Fisk AS

Per Anthonisen
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