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Vi viser til søknad datert 28.12.21. Søknaden var dispensasjonsbehandlet og komplett 
21.03.22. Det søkes om tillatelse til etablering av ny lokalitet i Frøya kommune på 
følgende stedsangivelse:   
 
 
navn:   posisjon i grader og desimalminutter kartdatum 
Fagerhamn  63˚47.116’ N 08˚ 55.667’ E        Euref89/WGS84 
 
 
Det søkes om ny lokalitet for akvakultur av matfisk av torsk på 3210 tonn. 
 
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:  
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. 
 
Vi ber om Deres snarlige behandling av søknaden.  
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Vi ber også om at dette brevet legges ved søknaden når saken skal legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ellen M. Hoel 
Seniorrådgiver 
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
 
 
Vedlegg: 
Fagerhamn søknad Torsk lokalitete   1221 
Kartpakke til søknad Fagerhamn 1221 
Vedlegg 6.1.2 Fagerhamn Strømrapport 0821 
Vedlegg 6.2.1 Fagerhamn B rapport 0921 
Vedlegg 6.2.1 Fagerhamn C rapport1021 
Vedlegg 6.3.1 Fagerhamn Forundersøkelserapport 1221 
Vedlegg 6.3.3 Uttian Kystfiske AS 
BKU UK Faherhamn 103728-01-001.pdf 
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