
Fra: Anders Næss <anders@akvadesign.com> 
Sendt: mandag 17. august 2020 11:54 
Til: Trond Otto Johnsen 
Emne: FW: Vedrørende permanente lokaliteter 
 
Se under 
 
A 
 

Fra: Caroline Navjord <carnav@nfk.no> 
Dato: tirsdag 18. februar 2020 10:02 
Til: Anders Næss <anders@akvadesign.com> 
Kopi: Trond Johnsen <trond@akvadesign.com> 
Emne: SV: Vedrørende permanente lokaliteter 
 
Hei, så flott, dette skulle være tilstrekkelig, og da skal jeg få sendt saken på godkjenningsrunde i dag.  
  

Helt i orden 😊 
  
Med vennlig hilsen 

Caroline Navjord 

Rådgiver fiskeri og havbruk 
 

Tlf: +4775650342 

Mob: +4741079105  

carnav@nfk.no 

Skype 
 

  
 

 

Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn 
  

Fra: Anders Næss <anders@akvadesign.com>  
Sendt: tirsdag 18. februar 2020 10:00 
Til: Caroline Navjord <carnav@nfk.no> 
Kopi: Trond Otto Johnsen <trond@akvadesign.com> 
Emne: Re: Vedrørende permanente lokaliteter 
  
Hei igjen Caroline, 
  
Forsøker å gå gjennom den dialogen som har vært her – Trond Otto er på reise. 
Vedlagt svar fra Irene Riise hos Sinkaberg-Hansen: 
  
«Hei, vedlagt er erklæring fra Norsk havbrukssenter Oppdrett AS. Når det gjelder SinkabergHansen AS 
så har ingen av selskapets tillatelser noen gang vært tilknyttet lokalitetene Hamnsundet, Andalsvågen 
eller Sæterosen og er således ikke til hinder for at det kan utstedes nye tillatelsesdokument.» 
  
Trond Otto purret på dette og ba om en bekreftelse på at evt. tidligere søknad skulle trekkes. 

mailto:carnav@nfk.no
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I tillegg har vi mottatt en bekreftelse fra Norsk Havbrukssenter Oppdrett, men her stilte vi spørsmål 
om det var tilstrekkelig at daglig leder alene har signert. Vi har deretter purret, men slik jeg oppfatter 
det har vi ikke fått noen svar på dette. 
  
Om både svaret fra Irene Riise ovenfor og vedlagt bekreftelse er ok, så er det dette vi har pt. Jeg kan 
evt. videresende e-post fra Irene.  
Om du trenger ytterligere bekreftelser, så får vi bare purre på videre. 
  
Beklager igjen at dette går utover deg og din saksbehandling, sånn var det ikke tenkt. 
  
Mvh 
Anders  
  

Fra: Caroline Navjord <carnav@nfk.no> 
Dato: tirsdag 18. februar 2020 09:23 
Til: Anders Næss <anders@akvadesign.com> 
Kopi: Trond Johnsen <trond@akvadesign.com> 
Emne: SV: Vedrørende permanente lokaliteter 
  
Hei, 
  
Har enda ikke fått noe svar fra dere. Jeg må nesten vite hvor lang tid dette kommer til å ta ettersom 
tillatelsene deres ble satt under endring mens jeg skrev tillatelsesdokumentet.  Mens de står slik kan 
det ikke rapporteres eller søkes på tillatelsene, og om dere ikke klarer å framskaffe dokumentasjonen 
snarest så må jeg endre de tilbake i registeret.  
  
  
  
Med vennlig hilsen 

Caroline Navjord 

Rådgiver fiskeri og havbruk 
 

Tlf: +4775650342 

Mob: +4741079105  

carnav@nfk.no 

Skype 
 

  
 

 

Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn 
  

Fra: Caroline Navjord  
Sendt: fredag 14. februar 2020 08:59 
Til: Anders Næss <anders@akvadesign.com> 
Kopi: Trond Otto Johnsen <trond@akvadesign.com> 
Emne: VS: Vedrørende permanente lokaliteter 
  
Hei igjen,  
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hvordan ligger det an med de etterspurte dokumentene?  
  
Med vennlig hilsen 

Caroline Navjord 

Rådgiver fiskeri og havbruk 
 

Tlf: +4775650342 

Mob: +4741079105  

carnav@nfk.no 

Skype 
 

  

 

Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn 
  

Fra: Caroline Navjord  
Sendt: mandag 10. februar 2020 10:31 
Til: Anders Næss <anders@akvadesign.com> 
Emne: Vedrørende permanente lokaliteter 
  
Hei,  
  
Nå er jeg straks ferdig med sluttbehandling av søknaden, får du tak i bekreftelsene fra Sinkaberg og 

Norsk Havbrukssenter slik at jeg kan ferdigstille den? 😊 
  
Med vennlig hilsen 

Caroline Navjord 

Rådgiver fiskeri og havbruk 
 

Tlf: +4775650342 

Mob: +4741079105  

carnav@nfk.no 

Skype 
 

  

Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn 
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