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Rørvik Fisk AS - Søknad om tillatelse til etablering
av lokalitet for fangstbasert akvakultur Småholman i Vikna kommune - Offentlig ettersyn
og kommunal behandling
Vi viser til vedlagte søknad der Rørvik Fisk AS søker om tillatelse til
fangstbasert akvakultur på ny lokalitet Småholman i Vikna kommune.

Lokaliteten søkes etablert i et NFFFA-område i arealplanen for Vikna
kommune.
Rørvik Fisk AS har over tid arbeidet med merkevarebygging der
merkevaren RØRVIK har blitt lansert. Selskapet har samtidig arbeidet
med videreutvikling av eksisterende produkter og lansering av nye
produkter. Selskapet opplyser at en av de største utfordringene er at
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leveransene av fisk er sesongbetont og at dette gir utfordringer både i
forhold til lønnsomhet, tilgang på arbeidskraft etc. Med utgangspunkt i
dette søker Rørvik Fisk AS om tillatelse til fangstbasert akvakultur for å
sikre tilgang til råstoff over lengre perioder. Vi viser til søknaden med
vedlegg for nærmere opplysninger.
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.
Offentlig ettersyn og kommunal behandling
Vi ber med dette om at Vikna kommune bistår Rørvik Fisk AS med at
søknaden legges ut til offentlig ettersyn og kunngjøres. Vi ber også om
at kommunen gir en uttalelse angående den omsøkte
lokalitetsetableringen i forhold til kommunenes 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 Trøndelag fylkeskommune sammen med kommunen
sin uttalelse.
Vennligst ta kontakt ved spørsmål eller uklarheter.

Med vennlig hilsen
Bjørn Grenne
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