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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. Søknaden gjelder 
tillatelse til å utvide anlegget med tre merder mot øst slik at anlegget totalt vil 
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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 oversendes derfor 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. 

 
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. Søknaden skal kunngjøres 

i to kommuner. Midt-Norsk Havbruk AS opplyser at selskapet vil oversende 
kunngjøringstekst til avisene med kopi til Nærøysund kommune og Namsos 

kommune. 

 

Offentlig ettersyn og kommunal behandling 
Vi ber med dette om at Namsos kommune bistår Midt-Norsk Havbruk AS med at 

søknaden legges ut til offentlig ettersyn og kunngjøres. Vi ber også om at 

kommunen gir en uttalelse angående den omsøkte endringen 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 
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Vedlegg: 

Søknadsskjema Kipholmen - Arealendring 

Vedlegg 1. - 40 000 

Vedlegg 2. - Kystsoneplankart 

Vedlegg 3. - Kart 1-5000 

Vedlegg 4. - Kart 1-1000 

Vedlegg 5. - Kart 1-4000_hardhet 

Vedlegg 6a. - Kipholmen_bunntopografi 1 

Vedlegg 6b. - Kipholmen_bunntopografi 2 

Vedlegg 6c. - Kipholmen_bunntopografi 3 

Vedlegg 6d. - Kipholmen_bunntopografi 4 

Vedlegg 7. -  Sammenstilling av IK system 

Vedlegg 8. - Behovsinfo arealutvidelse Kipholmen 14.04.21 

Vedlegg 10. - Strømmåling 7m, 15m, 62m, 91m, Kipholmen 

Vedlegg 11. - Beredskapsplan avd. matfisk 

Vedlegg 12. - B-Undersøkelse, Kipholmen 

Vedlegg 13. - Samlerapport (FU), Kipholmen 

Vedlegg 15. - Kart 1-5000 Fiskefelt 

Vedlegg 16. - Behovet for KU 

 

 

 


