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Søknad om ny lokalitet Seiskjæret i Herøy kommune
Rådmannens innstilling:
::: Sett inn innstillingen under denne linja 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 innvilger formannskapet i Herøy LetSea AS
(tidligere Helgeland Havbruksstasjon) dispensasjon fra kommuneplanens arealdel slik at omsøkt
plassering av oppdrettsanlegg ved seiskjæret kan tillates.
::: Sett inn innstillingen over denne linja 
... Sett inn saksutredningen under denne linja 
Saksutredning:
Letsea AS har søkt om å få anlegge en oppdrettslokalitet ved seiskjæret i Herøy kommune.
Lokaliteten er ved Husværfjorden og er planlagt plassert i område avsatt til gyte/oppvekstfelt i
gjeldende arealplan.
Det er innkommet motforestillinger fra Fylkesfiskarlaget og i fra Brønnøy fiskerlag slik dette
fremkommer av vedlegg til omsøkt dispensasjon og til etablering av oppdrettslokalitet.
Etter mottatte motforestillinger har Letsea begrunnet sin søknad med noen ytterligere moment slik
dette fremgår av vedlegg.
Herøy fiskarlag har i kart tegnet inn avgrensning av oppvekst/gytefelt i området. I kommuneplanens
arealdel er dette gytefeltet avsatt med en altfor stor utstrekning sammenlignet med det gytefelt som
fremgår av kart fra Herøy fiskarlag. I tillegg er det for gytefeltet slik dette er inntegnet fra Herøy
fiskarlag verdsatt i en A sone og B sone. I tidligere møte med Herøy fiskarlag ble det enighet om at
lokale fiskeridata som er verdsatt med B sone ikke skal videreføres i ny kystsoneplan eller i
fremtidig kommuneplanens arealdel. A delen av gyte-/oppvekstfeltet er ved en feil ikke bli tatt med
i planforslaget til kystsoneplanen som har vært ute på høring.
Omsøkt dispensasjon for lokalitet, ligger på grensen mellom A og B sonen, men i A sonen, og på et
sted hvor gytefeltet jf. Herøy fiskarlag har liten utstrekning. En eventuell uheldig påvirkning på
gytefeltet synes derfor å bli liten. Dette forholdet vil i den videre behandling av lokalitetssøknaden
bli vurdert av særmyndigheter. Det synes derfor ganske klart at planen ikke vil bli vesentlig
tilsidesatt om søknaden om dispensasjon innvilges.

Saksbehandler slutter seg til de grunner som fremgår av søknad og tilleggsmomenter som
fremkommer og vurderer ut fra dette at fordelene er større enn de ulempene knyttet til gyte- og
oppvekstområdet. At fordelene er større enn ulempene vurderes også i positiv favør til å innvilge
dispensasjon opp mot dette forholdet at fiskeriinteresser vil bli ivaretatt i den videre behandling av
særlovsmyndighetene før tillatelse til en oppdrettslokalitet vil bli gitt. Det forutsettes her at
særlovsmyndigheter i nødvendig utstrekning vil sette restriksjoner i nødvendig utstrekning til drift
på lokaliteten slik at en forsvarlig drift i forhold til fiskeriinteresser ivaretas.
Ut fra dette anbefales at dispensasjon innvilges som omsøkt.

Vedlegg:
... Sett inn saksutredningen over denne linja 

