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Trøndelag Torsk AS - Søknad om akvakultur av torsk på ny 
lokalitet Strand i Heim kommune - Offentlig ettersyn og kommunal 
behandling  
Vi viser til søknad der Trøndelag Torsk AS søker om tillatelse til akvakultur av torsk på ny 
lokalitet Strand i Heim kommune.  
 
Lokaliteten ligger i et område avsatt som VKA i Interkommunal kommunedelplan for 
sjøområdene på Nordmøre. Omsøkt lokalitetsbiomasse er 3500 tonn for 
matfiskproduksjon av torsk. Vi viser til vedlagt søknad for ytterligere informasjon. 
 
Ordlyden i kapittel 3. Metodikk i vedlagt strømrapport kan tolkes feil og Åkerblå AS har 
derfor gitt en presisering angående målingene og hendelsesforløpet. Målingene startet 
24. november. Strømriggen hang seg opp i et fiskegarn (sannsynligvis 26. november) og 
ble flyttet ca 100 meter mot sørvest og ca 10 meter oppover i vannsøylen. Riggen var 
fremdeles innenfor omsøkt anleggsramme. Fiskegarnet var ikke rundt selve måleren og 
har dermed ikke påvirket målingene av strømhastighet eller retning. Selskapet tok opp 
riggen i om lag 50 minutter 01. desember, før den ble satt ut på nytt på samme sted 
som de satt den ut første gang. Strømrapporten bygger på data fra målinger over en 
periode på 28 dager.  
 
Rapport bunnkartlegging blir ettersendt.  
 
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 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.  
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Offentlig ettersyn og kommunal behandling 
Vi ber med dette om at Heim kommune bistår Trøndelag Torsk AS med at søknaden 
legges ut til offentlig ettersyn og kunngjøres. Vi ber også om at kommunen gir en 
uttalelse angående den omsøkte etableringen i forhold til kommunens arealplan så snart 
offentlig ettersyn er gjennomført og senest innen 12 uker jf. «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 
 
Albertine Vian Rekdal 
Rådgiver 
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