Namdal regionråd
Søren R. Thornæs veg 10,
7800 Namsos
Otterøya, 22.09.2021
Innspill til planforslag i Namsos kommune
Viser til høringsdokument for planforslaget i Namsos kommune.
Vi ønsker å påpeke noen punkter der vi føler at plankartet fremstår som noe unøyaktig, samt
tilføye to forslag.
Okskardsvika
Ved Okskardsvika på Jøa har Namdal Settefisk AS en godkjent lokalitet som ikke fremgår i
planforslaget, vi ber om at denne settes inn, samt at det tilføyes et VKA-område for
fortøyninger ved anlegget.

Figur 1. Kartet viser den godkjente lokaliteten Oksskardsvika i Raudsunda markert med rød sirkel

Figur 2. Kartet viser området der lokaliteten Oksskardsvika ligger (rød sirkel), men ikke fremgår i planforslaget.

Finnangerøya
Ved Finnangerøya har Namdal Settefisk AS en godkjent lokalitet der VKA-området ikke tar
høyde for arealet som trengs for fortøyningene til anlegget. Det kan se ut som at Farledsstreken i Raudsunda har blitt en delelinje i VKA-området. Vi ber om at VKA-området ved
Finnangerøya endres slik at det stemmer overens med reelt arealbeslag. Vi øsker å bemerke
at denne justeringen vil ikke gå på bekostning av noen registrerte fiskefelt.

Figur 3. Kartet viser området ved Finnangerøya rød pil viser farledsstrek

Figur 4. Kartet viser området ved Finnangerøya, blå strek viser ønsket utvidelse av VKA-område, rød pil viser farledsstrek.

Brakstadsundet
Ved Namdal Settefisk AS lokalitet er det ikke avsatt VKA-område i tilknytning til anlegget. Vi
ber om at dette settes inn slik at den godkjente lokaliteten ikke ligger i konflikt med fremtidig
arealplan.

Figur 5.Kartet viser området i Brakstadsundet, rosa område viser akvakulturområde uten VKA-område

Figur 6. Kartet viser området i Brakstadsundet, blå linje beskriver ønsket VKA-område for fortøyninger under vann.

Frøvarpstranda
Namdal Settefisk AS ber at området ved Frøvarpstranda settes av til akvakultur.

Figur 7. Kartet viser området ved Frøvarpstranda det ønskes etablering akvakultur område med tilknyttet VKA-område.
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