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MOWI ASA - Søknad om sammenslåing av to lokaliteter til èn 

lokalitet - 12392 Lille Torsøy og 29056 Lille Torsøy II i Hitra 
kommune - Offentlig ettersyn og kommunal behandling 

 

Vi viser til vedlagte søknad mottatt 18.05.2020 der Mowi ASA søker om å slå sammen to 

lokaliteter til èn lokalitet.  

 

Søknaden gjelder endret arealbruk for anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret 

på følgende lokaliteter i Hitra kommune: 

 

12392 Lille Torsøy og 29056 Lille Torsøy II. Den sammenslåtte lokaliteten vil få navnet 

12392 Lille Torsøy. 

 

Søknaden medfører ingen arealendringer, men den samlede biomassen vil bli redusert 

fra totalt 8320 tonn til 7020 tonn MTB. 
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Begrunnelsen for å slå sammen de to lokalitetene til èn er vedlagt. 

 

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 Hitra kommune bistår Mowi ASA med at søknaden legges ut til 

offentlig ettersyn og kunngjøres. Vi ber også om at kommunen gir en uttalelse angående 

søknaden 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 

 

Lill Connie Furu   

rådgiver   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg: 

Beredskapsplaner for Mowi Norway Reg. midt 

bilde1 

Fiskehelserapport Lille Torsøy H17 

Fiskehelserapport Lille Torsøy H19 

Fiskehelserapport Lille Torsøy II H17 

Fiskehelserapport Lille Torsøy II H19 

Lille Torsøy begrunnelse for sammenslåing. 

Lille Torsøy II-MOMB-2019 

Lille Torsøy Olex dybdekart (1) 

Lille Torsøy strømmåling105 

Lille Torsøy Strømmålinger aug og sept 2018 

Lille Torsøy søknadsskjema 

Lille Torsøy vurdering behov for  konsekvensvurdering 

Lille Torsøy2 strømmåling totalrapport 127 

Lille Torsøy-MOMB-2019 

MOM-B historikk 

Plassering av flåte og foringsslanger 

Prøvetakingsplan_LilleTorsøy1&2 

Sjøkart 
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