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Vedtak om dispensasjon fra arealplanen for oppdrettslokalitetene
Hammarvika og Kjerkvika i Nordfjorden

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 3/16, som
saksnummer 33/21.

Vedtak
Gildeskål kommune anser at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. I praksis vil
fortøyningene på det nye anlegget i Kjerkvika ligge omtrent som i dag. For Hammarvika blir
det ingen endring på fortøyningene; det blir ingen endring på anleggets utforming i
forbindelse med søknaden om økt biomasse.
Kommunen anser at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Fiskeoppdrett er ei viktig næring og det er viktig at lokaliteten fortsatt kan utnyttes. Det er
ikke framkommet opplysninger som tilsier at tiltaket vil gi store ulemper for andre interesser
eller miljøet.
Gildeskål kommune gir med dette dispensasjon fra arealplanen for at nytt anlegg i Kjerkvika
kan settes ut som omsøkt, samt at anlegget i Hammarvika fortsatt kan ligge som i dag.
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.
I henhold til Forvaltningslovens § 28 og plan- og bygningslovens § 1-9 kan vedtaket påklages
til fylkesmannen. Klagen må fremsettes innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om

vedtaket er mottatt, jfr. forvaltningslovens § 29. Eventuell klage sendes til Gildeskål
kommune.
Bakgrunn for saken
Seafood Security AS søker om fornyet dispensasjon fra arealplanen/kystsoneplanen for sine
lokaliteter Hammarvika og Kjerkvika. Fortøyningene går utenfor området som i
arealplankartet er avsatt til akvakultur. Dette skyldes i hovedsak at dybden på fjorden gjør at
fortøyningene blir lange.
I forbindelse med søknad om biomasseøkning, er det søkt på ny om dispensasjon fra planen.
Saken ble behandlet av Plan og eiendomsutvalget i møte 28.1.21 som sak 2/21. Utvalget
stilte seg positiv til søknaden og den ble sendt på høring.

Høringsuttalelser
Nordfjorden Lokalutvalg har ingen merknader.

Kystverket skriver:
Søknadspapirene inneholder ikke posisjoner for den omsøkte endringen av lokalitet
Kjerkvika og vurderingene baseres derfor på oversendte kart og søknadsbeskrivelse.
Kystverket vil som normalt behandle søknad om arealendring når denne oversendes fra
Nordland fylkeskommune. Kystverket har med bakgrunn i de små endringene ingen
negative kommentarer til de oversendte søknadene om dispensasjon.
Nordland Fylkes Fiskarlag skriver (utdrag):
Det er et rekefelt i Nordfjorden som også er kartlagt av Fiskeridirektoratet. Fortøyninger fra
de fire eksisterende lokalitetene strekker seg inn i dette rekefelt og gjør at det ikke lengre er
mulig å tråle etter reker i dette feltet.
Det kan være uheldig når utslipp fra oppdrettsanlegg sedimenterer i fiskefelt. Rekefelt er en
viktig naturtype som habitat og oppvekstområde for reke og det er viktig å ta vare på
rekebestanden.
Vider minner laget om at det ikke er tillatt å benytte legemidler mot lakselus brukt i
badebehandling i merd på lokaliteter i, eller nærmere enn 500 meter fra, kartlagte gytefelt
og/eller rekefelt. Det er heller ikke tillatt å benytte såkalte kitinsyntesehemmere som tilsettes
fôret på lokaliteter som ligger i, eller nærmere enn 1000 meter fra, registrerte rekefelt.
Lokalitetene omfattes av dette regelverket.
Fiskarlaget viser også til at det er gytefelt for torsk i området.
Nordland Fylkes Fiskarlag har ellers ingen vesentlige merknader til søknadene.

Fiskeridirektoratet viser til at det er registrert et rekefelt, gyteområder og fiskeplasser i
området. Gytefeltet for kysttorsk som strekker seg gjennom hele Nordfjorden er nasjonalt
viktig. De vurderer gytefelt av nasjonal verdi å ha størst betydning, ikke bare for
ivaretakelsen av kysttorsken, men også for fiskeriinteressene i et større perspektiv.
Fiskeridirektoratet region Nordland kan ikke se at de omsøkte endringene vil fortrenge

fiskeriene ytterligere, eller ha økte negative konsekvenser for de interessene de skal
ivareta og har dermed ingen ytterligere merknader til søknaden.
De gjør imidlertid spesielt oppmerksom på at en fremtidig økning av MTB på de to
anleggene ikke har vært et vurderingstema i denne omgang og at en eventuell søknad
om økt MTB vil bli vurdert som egen sak.

Vurdering
Høringsinstansene har ikke vesentlige merknader, men minner om fiskeriinteressene og
viktigheten av å ivareta gytefelt og rekefelt.
Kommunedirektøren anser at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt.
Kommunedirektøren anser videre at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene. Fiskeoppdrett er ei viktig næring og det er viktig at lokaliteten fortsatt kan
utnyttes.

Andre opplysninger:
Faktura på kr 13.100 for saksbehandling blir fakturert med det første, og sendes ut i eget
brev.

Iren Førde
Virksomhetsleder plan og byggesak
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.
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Uttalelse søknad Mulnesodden, Kjerkvika og Hammarvika
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