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Trøndelag Torsk AS - Søknad om akvakulturlokalitet for torsk på 
lokalitet Strand i Heim kommune - Endret anleggsplassering  
Vi viser til brev datert 11.01.2022 gjeldende offentlig ettersyn og kommunal behandling 
av søknad om akvakultur av torsk på ny lokalitet Strand i Heim kommune. Selskapet har 
valgt å endre omsøkt anleggsplassering etter tilbakemelding fra Kystverket, for å komme 
ut av hvit sektor fra Risholmen fyr. Nye dokumenter i saken er: oppdatert 
søknadsskjema, oppdaterte anleggskoordinater og kart som viser ny plassering, samt 
kart som viser forholdet mellom ny plassering og gammel plassering. Endret omsøkt 
anleggsplassering medfører at anleggsplasseringen som er tegnet inn i Forundersøkelsen, 
B-Undersøkelsen, C-undersøkelsen og havbunnskartleggingen ikke samsvarer med ny 
omsøkt plassering. For å unngå eventuelle misforståelser vedlegges søknaden i sin helhet 
og oversendes kommunen på ny.  
 
I søknadsskjemaet står lokalitet 10224 Korsneset oppført som eneste 
akvakulturvirksomhet innenfor en radius på 5 km fra omsøkt lokalitet. Vi ønsker å gjøre 
oppmerksom på at lokalitet 32097 Korsneset II er om lag 4,4 km vest for omsøkt 
lokalitet Strand. 
 
Offentlig ettersyn og kommunal behandling 
Vi ber Heim kommune om å benytte vedlagt dokumentasjon i den videre behandlingen 
av søknaden. Vi ber også om at søknaden legges ut til offentlig ettersyn i fire nye uker, 
med oppdaterte vedlegg.   
 
Ta kontakt ved spørsmål eller uklarheter.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Albertine Vian Rekdal 
Rådgiver 

  

     
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
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B GS Strand 0321 (1).pdf 
C GS Strand 102508-01-001 (1).pdf 
Forundersøkelse Strand 0721 103361 (1).pdf 
SR-0121-GS-Stranda-102202-01-001 (1).pdf 
Strand - søkers KU-vurdering.pdf 
Sladdet versjon - Gadus_Vurdering av mulig påvirkning fra lysstyring 
Sladdet versjon - Gadus_Vurdering av påvirkning på villtorsk_Strand 
Strand (ny) - elektronisk søknadsskjema justert 260122.pdf 
Strand (ny) koordinater.pdf 
Strand (ny) - forholdet til annen akvakultur.pdf 
Strand (ny) - forholdet til arealregulering.pdf 
Strand (ny) - anleggsskissse.pdf 
Strand - sammenligning gml_ny plassering.pdf 
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