Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 12.02.2016:

Representantene Harald Birkeli, H, SP, KRF/V og Ann-Kirsti Knudsen, H, SP, KRF/V, fremmet
følgende forslag til vedtak:
1. Plan og eiendomsutvalget anbefaler at Gigante Offshore AS ikke tildeles lokalitet i A23
som omsøkt.

2. Dette på bakgrunn av hensyn til at det omsøkte området er et svært sårbart område og

viktig oppvekstområde for flere fiskeslag. Området ligger også tett opp til et viktig
gyteområde for torsk. Det omsøkte området ligger også tett inntil lundekolonien i Fugløya
og er et viktig område for disse fuglene.
3. Om fylkeskommunen likevel skulle innvilge søknaden ber vi om at saken
konsekvensutredes, slik at vi kan få bedre kunnskap om hvilke konsekvenser dette har
for miljøet i og rundt det omsøkte området.

Representantene Anne Wiik, AP, FRP, SV, og Håkan Hammer, AP, FRP, SV, fremmet følgende
forslag til vedtak:
1. Gildeskål kommune ved Plan og eiendomsutvalget viser til saksutredninga og anbefaler at Gigante
Offshore AS tildeles lokalitet i A23 som omsøkt.
2. Fylkesmannen bes foreta en ny kartlegging av lundekolonien og gytefeltene i området.
3. Området er regulert til havbruk, og var fra kommunen tiltenkt for forsøk og utprøving av ny teknologi.
Da geografien i området ikke er egnet for normal drift. Samt at området er et konfliktområde i forhold
til fiskeri, lundekoloni, gyteområde for torsk. Derfor ønskes forsøket tidsbegrenset slik at det på sikt
ikke blir et fast produksjonsanlegg. Det vil frata andre muligheten til å benytte området til utprøving av
ny teknologi. Det ønskes strengere krav til oppfølging av belastningen på området. I og med at dette er
et utprøvingsfelt.
4. Plan og eiendomsutvalget vil samtidig oppfordre til at det gjøres grundige undersøkelser av havbunnen
over et større område, også oppvekst – og beiteområdene i og i nærheten av anlegget før det gis
tillatelse. Dette for å ha en referanse til senere MOM-undersøkelser dersom det gis tillatelse.
Avstemming:
Forslaget fra Birkeli og Knudsen: 2 stemmer.
Forslaget fra Wiik og Hammer: 5 stemmer.

Plan og eiendomsutvalgets vedtak:
1. Gildeskål kommune ved Plan og eiendomsutvalget viser til saksutredninga og anbefaler at Gigante
Offshore AS tildeles lokalitet i A23 som omsøkt.
2. Fylkesmannen bes foreta en ny kartlegging av lundekolonien og gytefeltene i området.
3. Området er regulert til havbruk, og var fra kommunen tiltenkt for forsøk og utprøving av ny teknologi.
Da geografien i området ikke er egnet for normal drift. Samt at området er et konfliktområde i forhold
til fiskeri, lundekoloni, gyteområde for torsk. Derfor ønskes forsøket tidsbegrenset slik at det på sikt
ikke blir et fast produksjonsanlegg. Det vil frata andre muligheten til å benytte området til utprøving av
ny teknologi. Det ønskes strengere krav til oppfølging av belastningen på området. I og med at dette er
et utprøvingsfelt.
4. Plan og eiendomsutvalget vil samtidig oppfordre til at det gjøres grundige undersøkelser av havbunnen
over et større område, også oppvekst – og beiteområdene i og i nærheten av anlegget før det gis
tillatelse. Dette for å ha en referanse til senere MOM-undersøkelser dersom det gis tillatelse.

