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Emilsen Fisk AS - Søknad om arealendring på lokaliteten 29016 Båfjordstranda i
Nærøy kommune - Til kommunal behandling
Vi viser til vedlagt søknad fra Emilsen Fisk AS om arealendring på lokaliteten 29016
Båfjordstranda i Nærøy kommune. Lokaliteten benyttes til matfiskproduksjon av laks, ørret
og regnbueørret.

Nytt midtpunkt i grader og desimalminutter: 64° 57.899' N 11° 35.661' Ø (kartdatum
Euref89/WGS84).
Søknaden innebærer ingen endring i tillatt lokalitets-MTB.
Lokaliteten ligger i et FFFNA-område i Nærøy kommune sin nåværende arealplan.
Fortøyningene i nordøstlige del av anlegget skal ifølge søker ikke gå inn i F-områdene som
grenser til det aktuelle FFFNA-området. På bildet nedenfor er nåværende arealgodkjenning
vist i grønt, mens omsøkte endring er vist i rødt. De planlagte fortøyningene er tegnet inn.
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Vurdering av behov for supplerende utredninger.
Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger. Søknaden skal da
behandles etter § 8 i forskriften. 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 fagmyndighetene 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.
Offentlig ettersyn og kommunal behandling
Nord-Trøndelag fylkeskommune er tildelingsmyndighet i akvakultursaker 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.
Vi ber med dette om at Nærøy kommune bistår Emilsen AS med at søknaden legges ut til
offentlig ettersyn. Vi ber også om at kommunen gir en uttalelse angående den omsøkte
arealendringen i forhold til kommunens 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 NordTrøndelag fylkeskommune sammen med kommunen sin uttalelse.
Vennlig hilsen
Solveig Skjei Knudtsen
Rådgiver akvakultur
Vedlegg: Søknad med vedlegg
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