Strategi og samfunnsutvikling

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»
«KONTAKT»

Vår referanse

Deres referanse

Saksbehandler

Tlf. saksbehandler

Dato

2021/3316-4

«REF»

Kjell Ivar Tranås

478 17 262

10.05.2021

Midt-Norsk Havbruk AS - tillatelse til arealendring på
lokaliteten 12660 Kipholmen - høring
Vi viser til vedlagte søknad der Midt-Norsk Havbruk AS søker om tillatelse til
arealendring på lokaliteten 12660 Kipholmen.
Lokaliteten Kipholmen ligger ved Kippholman mellom Stasøya og Digerneset i
midtre del av Foldafjorden. Lokaliteten er godkjent for en lokalitetsbiomasse på
3900 tonn og er også klarert for tillatelser tilhørende Bjørøya AS. Lokaliteten er
godkjent for et anlegg bestående av 7 merder.

E-post: postmottak@namsos.kommune.no
Tlf: 74 21 71 00
Internett: namsos.kommune.no

Postadresse:
Stavarvegen 2
7856 Jøa

Besøksadresse:
Carl Gulbransons gt. 7,
Namsos

Kontonr: 4212.31.87436
Kontonr skatt: 7855.05.17034
Org.nr: 942 875 967
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Søknaden gjelder tillatelse til å utvide anlegget med tre merder mot øst slik at
anlegget totalt vil bestå av 10 merder jfr. anleggstegningen ovenfor. Det søkes
ikke utvidelse av lokalitetsbiomassen. Anlegget og fortøyningene ligger i et
flerbruksområde FFFNA i arealplanen. Fortøyningene mot sør og øst kommer inn
mot grensen til områder som er satt av til fiskeformål. Anlegget med
fortøyninger ligger i all hovedsak i Nærøysund kommune. Etter endring av
kommunegrensa mot Namsos, kommer fortøyningene mot sør så vidt inn i
Namsos kommune.
Søknaden er oversendt til offentlig ettersyn og kommunal behandling i både
Nærøysund kommune og Namsos kommune. Tiltaket faller inn under vedlegg II i
forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). 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 og eventuelt melde dette inn til
fylkeskommunen.
Aktuelle dokument blir lagt ut på Namsos Kommune sine hjemmesider denne
uka. Gå inn på https://namsos.kommune.no/tjenester/politikk-ogorganisasjon/horinger/ . Ønsker du å få tilsendt søknad med vedlegg i
papirformat, ta kontakt med undertegnede.
Merknader må være skriftlig med begrunnelse, og sendes Namsos Kommune,
Stavarvegen 2, 7856 Jøa, innen 07.06.21. Merknader kan også sendes som epost
til postmottak@namsos.kommune.no.

Oppgi vårt referansenummer når du tar kontakt med oss.

______________________________
Hilsen
Kjell Ivar Tranås
rådgiver næring

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Vedlegg
1 Søknadsskjema Kipholmen - Arealendring.PDF
2 Vedlegg 1. - 40 000.PDF
3 Vedlegg 3. - Kart 1-5000.PDF
4 Vedlegg 8. - Behovsinfo arealutvidelse Kipholmen 14.04.21.PDF

Adresseliste:
Fiskarlaget Midt-Norge
Forum for Natur og Friluftsliv i
Trøndelag
Lakserådet for Namsenvassdraget
Namdal Lakseråd
Namsenvassdragets Elveierforening
Naturvernforbundet Trøndelag
Naturvernforbundet i Namdalen
Noregs Grunneigar- og
Sjølaksefiskarlag, avd. NT
Norges Kystfiskarlag
Norges Miljøvernforbund Midt-Norge
Sametinget
Trondheim Havn IKS
Lerøy Midt as
Vestre Namdal reinbeitedistrikt
Toven sijte

Lund grendelag

