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Norgeskjell AS 986842020 - Søknad om ny lokalitet for akvakultur av blåskjell i Åfjord 
kommune - lokalitet Straumen. Høring av behov for tilleggsopplysninger samt 
oversendelse for kommunal behandling.

Viser til søknad om fra Norgeskjell AS datert 23.05.16. Søknaden var komplett 20.06.16.

Søknaden gjelder søknad om nytt anlegg for produksjon av blåskjell på følgende lokalitet i 
Åfjord kommune:

navn: posisjon i grader og desimalminutter kartdatum
Straumen 63˚ 54.216’ N  9˚56.857’ E Euref89/WGS84

Det søkes om et areal på 40 Da. 

Offentlig ettersyn:
I henhold til gjeldende forskrift for etablering av akvakulturvirksomhet, skal fylkeskommunen 
sende et eksemplar av søknaden over til kommunen der anlegget er søkt etablert. Søker 
skal, etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og 
at dette kunngjøres i Norsk Lysningsblad (http://norsk.lysingsblad.no/) og i to aviser som er 
vanlig lest på stedet.

Høring etter forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover:
Ny forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover trådte i kraft 1. januar 2015
(FOR 2014-12-19-1758). Akvakultur er et tiltak som faller inn under vedlegg II, og for disse 
tiltakene kan det stilles krav om supplerende utredninger. 

Søknaden er vurdert opp mot kriteriene i § 3 i forskrifta, og vi finner ikke at tiltaket får 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. Vedlegg III i forskrifta. Dersom berørte 
myndigheter, kommunen, parter eller interesseorganisasjoner mener tiltaket kan få 
vesentlige virkninger, og det ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for disse i søknaden, 
må dette meldes til fylkeskommunen innen 4 uker etter kunngjøring. Dersom noen av 
høringspartene mener det er behov for supplerende utredninger, bør det konkretiseres hvilke 
forhold som bør belyses nærmere. 
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Vi minner om at det er fagmyndighetene for de respektive kriteriene i vedlegg III som skal 
vurdere om de mener tiltaket kan få vesentlige virkninger innenfor sitt område og eventuelt 
melde dette inn til fylkeskommunen.

Vi ber om Deres snarlige behandling av søknaden. 

Vi ber også om at dette brevet legges ved søknaden når saken skal legges ut til offentlig 
ettersyn.

Med hilsen

Ellen M. Hoel
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
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