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Gildeskål Forskningsstasjon AS - Uttalelse til søknad om dispensasjon for
gjennomføring av endring på lokalitet 30857 Leirvika i Gildeskål kommune
Vi viser til brev av 24.11.2020 fra Gildeskål kommune, vedlagt søknad fra Gifas AS om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til endret plassering av anlegget på lokalitet Leirvika
i Morsdalsfjorden, Gildeskål kommune.
Gifas AS søker om tillatelse til å dreie anlegget 90 grader slik at lengderetning blir nord-sør i
stedet for dagens øst-vest. Endringen vil medføre at anlegget blir liggende nærmere land, med
bedre plass for andre interesser og for skipstrafikk i området, men en endringen vil også
medføre at den nordlige delen av anlegget vil komme inn i område som er avsatt til
fortøyningsareal og fortøyningene i den nordlige delen vil strekke seg utenfor det område som
er regulert til fortøyningsformål. Utskifting av anlegget/ refortøyning planlegges gjennomført i
2021.
Planutvalget i Gildeskål kommune har anbefalt søknaden innvilget.
For at dispensasjon skal kunne innvilges er det to vilkår som begge må være oppfylt:
-

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering

I foreliggende sak medfører de to vilkårene at det ikke er tilstrekkelig at omsøkte endring ikke
kommer i konflikt med andre interesser, men den nye plasseringen må også gi mindre ulemper
enn eksisterende plassering. Vi kan ikke se at hensynene i lovens formålsbestemmelse blir
vesentlig tilsidesatt, men vi er samtidig klar på at dispensasjon som omsøkt ikke sikrer åpenhet,
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørete interesser og myndigheter, slik plan- og
bygningsloven blant annet har som formål.
Forholdet til fiskeriinteressene i området
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Fiskeridirektoratet region Nordland har kartlagt fiskeriinteressene i området. Siste
oppdateringer er gjort i 2005, men vi er ikke kjent med at det er registrert vesentlige endringer i
forhold til disse regstreringene.
Det er registrert gyteområde for torsk og hyse i den innerste delen av Morsdalsfjorden (rundt
hele sydspissen av Sandhornøya). Kraftverket i Sundsfjorden bidrar imidlertid til at
Holmsundfjorden (på østsiden av Sandhornøy) er islagt gjennom store deler av vinteren. Isen
kan strekke seg opp mot den sørligste delen av Morsdalsfjorden, men dette er mer sjeldent
forekommende.
Isforholdene, i kombinasjon med at dette ikke er blant de mest atraktive fiskeområdene, bidrar
nok til at området er lite benyttet som fiskeområde.
Vårt overordnede syn er at tilgang til nytt areal, og tilrettelegging for ny eller endret aktivitet,
skal avklares gjennom demokratiske planprosesser der konfliktavklaring kan gjennomføres med
bred deltakelse fra alle interessegrupper.
Ut fra en helhetlig vurdering av søknaden opp mot andre registrerte interesser i området,
herunder også ordinær skipstrafikk, mener vi at en gjennomføring av omsøkte endringer av
anleggsplassering har flere fordeler enn ulemper. Vi kan heller ikke se at en dispensasjon for
omsøkte endringer tilsidesetter noen av de formål eller hensyn som var lagt til grunn for de
bestemmelser som i kommuneplanen gjelder for aktuelt område.
Tilrådning
Fiskeridirektoratet region Nordland mener at den omsøkte endringen av anlegget ikke kommer i
vesentlig konflikt med lovens formål og at dispensasjon for gjennomføring av omsøkte tiltak vil ha
flere fordeler enn ulemper.
Vi finner på denne bakgrunn å tilråde at dispensjon innvilges som omsøkt.

Med hilsen
Øyvind Olsen
fungerende seksjonssjef
Per Sagen
seniorrådgiver
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