
 

Trøndelag fylkeskommune  
 Seksjon Næring  

 

 

 

OSEN KOMMUNE 
Rådhusveien 13 
7740 STEINSDALEN 
  
 
   
 

 
   

  
  
Vår dato: 23.03.2022 Vår referanse: 202212128-5 Vår saksbehandler: 
Deres dato:  

   
Deres referanse:    Ellen Malen Myren 

Hoel 
     

 

Måsøval AS, Akvakultur av matfisk av laks, ørret og 
regnbueørret i sjøvann. Søknad om ny lokalitet Levringen. 
Oversendelse for høring av behov for supplerende opplysninger 
samt for offentlig utlegging og kommunal behandling. 

 
Vi viser til søknad datert 02.03.22 som var komplett 23.03.22. Det søkes om tillatelse til 
etablering av ny lokalitet i Osen kommune.  
 
 
navn:   posisjon i grader og desimalminutter kartdatum 
Levringen  64˚19.241’N   10˚18.159 ’ E        Euref89/WGS84 
 
 
Det søkes om ny lokalitet for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i 
sjøvann på 3900 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.  
 
Vi ber også om at dette brevet legges ved søknaden når saken skal legges ut til offentlig 
ettersyn. 
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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 
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respektive kriteriene som skal vurdere om de mener tiltaket kan få vesentlige virkninger 
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Vi viser også til vedlagte brev fra Osen kommune datert 02.07.2018: Hovedutvalg for 
Utvikling og Miljø opprettholder sitt vedtak i sak 18/18 av 09.05.18, og oversender 
saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Hovedutvalget vedtar også å gi klagen 
oppsettende virkning, og endelig søknad kan dermed ikke fremmes før settefylkesmann 
har fattet sitt vedtak.  
Vi ber om en avklaring av hva status er på behandling av denne klagen, og hvilken 
status dette vedtaket nå har siden Osen kommune har vedtatt sin gjeldende 
arealdelplan i ettertid. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ellen Malen Myren Hoel 
seniorrådgiver 
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1.7 MF Levringen Kartpakke til søknad 103275-01-002.pdf 
Vedlegg 6.1.2 Levringen Strømrapport.pdf 
Vedlegg 6.2.1 Levringen b undersøkelse 0621.pdf 
Vedlegg 6.2.1 Levringen c rapport.pdf 
VEdlegg 6.3.1 Levringen Forundersøkelserapport.dox.pdf 
Vedlegg 6.3.3 Dispensasjon fra arealplan - osen kommune0222 
Oppdatert -BKU M Levringen 103245-01-002.pdf 
Oppdatert søknad om ny lokalitet Levringen i Osen kommune.pdf 
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