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Høring av søknad fra Snadder og Snaskum - etablering av 
komposteringsanlegg for skjellavfall på Ålmo næringsområde - gbnr 78/34 
- Indre Fosen kommune 

 
Fylkesmannen i Trøndelag be kommunen legge et eksemplar av søknaden fra Snadder og 
Snaskum ut til offentlig gjennomsyn. 
 
Vi ber også kommunen om å uttale seg til søknaden innen den 23.08.19.  
 
 
Vi viser til vedlagte (revidert) søknad. Kunngjøringen er sendt til Adresseavisen og Fosna-
Folket der saken vil bli kunngjort en av de nærmeste dagene. Saken legges også ut på vår 
nettside på www.fylkesmannen.no/trondelag. 
 
Vi ber Indre Fosen kommune legge søknaden ut til offentlig gjennomsyn på servicetorget i 
kommunen. Dere kan om ønskelig også legge ut kunngjøringen på egen hjemmeside. 
Saken skal ligge ute til offentlig gjennomsyn til 23.08.2019. Deretter kan dere makulere 
dokumentene. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag ber også om at kommunen uttaler seg til søknaden. Vi ønsker 
spesielt å vite om kommunen har informasjon om: 

 bedriftens utslipp kan gjøre det vanskelig å oppnå mål om god økologisk og god 
kjemisk tilstand i vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4-6  

 forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8 
 andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf. 

naturmangfoldloven § 10 
 andre lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør søknaden, knyttet til 

helse og miljø, reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet. 
 bedriftens omsøkte aktivitet er i tråd med gjeldende reguleringsplan og 

tilhørende bestemmelser. 
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Kapittel 15 A i forurensningsforskriften av 1. januar 2004, gir kommunen utvidet myndighet 
til å stille krav som gjelder påslipp på offentlig nett. Vi ber kommunen vurdere dette hvis 
slikt påslipp er aktuelt.   
 
Uttalelsen fra kommunen kan sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 
Steinkjer eller på E-post til fmtlpost@fylkesmannen.no innen fristen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Lorvik (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Torill Espedal 
seniorrådgiver 
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