
       

 

 

  

 
Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner 

nordland@fnf-nett.no |  Eiaveien 5, 8208 Fauske |  908 06 146 

organisasjonsnummer 983 267 998 | www.fnf-nett.no/nordland 

 

 

Herøy kommune 

8850, Herøy 

Fauske, 04.09.2020 

Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet i Nordland og Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland. 

 

Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF Nordland) viser til brev fra Herøy kommune med 
melding om følgende politisk vedtak: 
 
Teknisk hovedutvalg har i møte 11.08.2020, sak 17/20 fattet følgende vedtak: Kobbvåglaks gis 
dispensasjon til etablering av lakseoppdrett på lokaliteten Hjartøyholman.  
 
FNF Nordland påklager med dette vedtaket. 
 

Bakgrunn 

Kobbvåglaks AS har søkt om dispensasjon fra Kystsoneplan Helgeland for etablering av en ny lokalitet 
med akvakulturanlegg øst for Hjartøya, norøst for Hjartøyholman ut mot Alstenfjorden. Området det 
søkes om dispensasjon fra er regulert til fiske og gyteområde. Gjeldene kystsoneplan ble vedtatt 
26.06.2019. Arealet som søkes dispensasjon fra i Kystsoneplanen er avsatt til enbruk fiske. Her 
tillates jfr. bestemmelsene punkt 3.4 «I gytefelt/viktige fiskefelt, kaste- låssettingsplasser og i aktive 
redskapsfelt skal det i vannsøyle eller bunn ikke tillates tiltak som kan skade eller ødelegge 
områdenes kartlagte funksjon». Etablering av oppdrettsanlegg vil båndlegge et område på omkring 
400 x 160m. I tillegg kommer ferdselsforbud rundt anlegget og et forbud til å fiske nærmere enn 100 
meter fra anlegget. 
 
 
FNF Nordlands merknader 
Dispensasjon fra kommunedelens arealdel er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 19 – 2. Dispensasjon 
kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Rådmannens innstilling var at det ikke kunne gis dispensasjon fordi 
anlegget vil begrense fiske og ferdsel som området er avsatt til, og at hensynet derfor blir vesentlig 
tilsidesatt. I høringsuttalelsene er Fylkesmannen i Nordland negative til søknaden, Nordland 
fylkeskommune og Fiskeridirektoratet fraråder å gi dispensasjon.  
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Tiltaket vil blant annet være i strid med regional arealpolitikk knyttet til gyte- og oppvekstområder 
for villfisk. Vedtaket vil derfor også være i strid med pbl §19-2 fjerde ledd som sier at «Ved 
vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer 
og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden.». FNF Nordland mener derfor at det foreligger manglende 
hjemmelsgrunnlag for å innvilge dispensasjonen siden vilkårene i pbl. § 19-2 ikke lar seg oppfylle.  
 
 
Som det kommer frem av høringen og Rådmannens innstilling vil tiltaket ekskludere fiskeinteressene. 
Det er ikke mulig med sameksistens mellom oppdrett og annen bruk av arealene. Vi viser til veileder 
T-1491 til kommunens arealdel hvor det blant annet står følgende om akvakultur opp mot andre 
interesser i flerbruksområder:  
«(...) Akvakultur kan inngå i dette flerbruksformålet der det er hensiktsmessig, men akvakultur 
representerer i motsetning til de øvrige formålene her stort sett en eksklusiv bruk. Man bør derfor 
være tilbakeholden med å inkludere områder for akvakultur i områder for allmenn flerbruk. Dersom 
akvakultur inngår i flerbruksformålet oppnås liten styring og interesseavklaring, noe som kan tale for 
å avsette områder for akvakultur som egne akvakulturområder.». Akvakultur skal da ikke tillates og 
må derfor ikke ligge inne som en flerbruksmulighet. Sameksistens mellom oppdrett og andre 
interesser er et blindspor og i strid med offentlig arealpolitikk. 
 
FNF Nordland er svært kritisk til at det etter en mangeårig prosess med Kystplan Helgeland likevel 
ender med dispensasjoner der hensynet bak formålet blir vesentlig tilsidesatt. Dispensasjonsvedtaket 
er også fattet kun ett år etter at planen ble vedtatt.  
 
Dispensasjoner bør generelt unngås og holdes på et minimum. Det var også en av 
hovedmålsetningene med Kystplan Helgeland å unngå dispensasjoner. Vi støtter derfor 
Fiskeridirektoratet i at dispensasjonsvedtaket vil svekke kystsoneplanens legitimitet. Vi støtter 
følgelig også Rådmannens innstilling, Fylkesmannens uttalelse, Nordland fylkeskommunes uttalelse 
om at en dispensasjon vil tilsidesette hensynet bak formålet i vesentlig grad. Nordland 
fylkeskommune har også et poeng når de viser til at det er store områder som åpner for akvakultur i 
umiddelbar nærhet, uten at tiltakshaver har begrunnet hvorfor disse områdene ikke er bedre egnet.  
 
FNF Nordland er sterkt imot en dispensasjon når hensynet bak formålet blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Konklusjon 
Det finnes ingen hjemmel for å vedta en dispensasjon siden vilkårene i pbl. § 19-2 ikke er oppfylt. En 
dispensasjon vil tilsidesette hensynet bak fiskeformålet i vesentlig grad. Det er heller ikke mulig med 
sameksistens mellom oppdrett og annen bruk av arealene. Tiltaket vil også være i strid med regional 
og nasjonal arealpolitikk, samt hovedmålsetningen med Kystplan Helgeland. 
 
FNF Nordland påklager derfor vedtaket. 
 
 
Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Nordland 

 

Ylva Edvardsen  Gisle Sæterhaug 

Styreleder  Koordinator 
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Kopi (per e-post): 
Fylkesmannen i Nordland 
Nordland fylkeskommune 


