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Uttalelse til søknad om ny lokalitet Seiskjæret i Herøy kommune
Det vises til søknad om dispensasjon fra Herøy kommunes arealplan. Letsea as søker om etablering
av ny oppdrettslokalitet Seiskjæret på vestsiden av Husvær i Husværfjorden. Det omsøkte området
ligger i et område avsatt til gyte- og oppvekstområde for fisk i gjeldende arealplan (2012-24).
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplan og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill:
Planfaglig uttalelse
Den omsøkte lokaliteten ligger i et nytt område for akvakultur som er inkludert i forslaget til
Kystplan Helgeland hvor Herøy kommune deltar. Oppstartsvarsel og planprogram for Kystplan
Helgeland ble sendt ut på høring i slutten av 2013, og i slutten av 2014 ble planprogrammet vedtatt.
I mai 2016 ble forslag til ny kystsoneplan sendt ut på offentlig ettersyn. Det ble gitt 6 innsigelser til
planforslaget. Det ble deretter gjennomført en omfattende dialog med kommuner og relevante
myndigheter for å imøtekomme innsigelsene. I august 2017 sendte Herøy kommune ut planforslaget
på 2. gangs høring. Nordland fylkeskommune har i den forbindelse tilbakemelding om at Herøy må
avvente en samlet behandling av planforslag fra alle kommunene som er med i Kystplan Helgeland.
Letsea opplyser i sin søknad at det ikke er kommet inn merknader til det omsøkte området i
høringsprosessen. Ut fra de opplysningene Nordland fylkeskommune har, foreligger det imidlertid
flere viktige forhold av betydning for saken som ikke er opplyst og vurdert i søknaden. Det omsøkte
området kan komme i konflikt med fiskeriinteressene både med hensyn til gyte- og
oppvekstområder for fisk og etablerte fiskefelt for reketråling. Området ligger også i tilknytning til
hensynssone for friluftsliv. Dette er forhold som blant annet fremkommer av høringsinnspill til ny
kystsoneplan. Vi kan ikke kan se at kommunen har vurdert konsekvensene i tilknytning til disse
forholdene i forbindelse med søknaden om dispensasjon.
Dispensasjon krever i følge plan- og bygningslovens (PBL §19-1) grunngitt søknad. Det forventes
videre at kommunen vurderer om fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene
i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering (PBL §19-2). Kommunens bør også
vurdere hvorvidt det foreligger alternative allerede planavklarte løsninger.
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Hvis kommunen her finner grunnlag for dispensasjon, bes det at det settes vilkår til dispensasjonen
som styrer utforming og omfang av omsøkt tiltak, samt allmenhetens tilgang og ferdsel jf.
arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland (2013-2025).
Vi ber om at vedtak i saken oversendes Nordland fylkeskommune.
I forhold til kulturminner viser vi til egen uttalelse fra NTNU Vitenskapsmuseet.
Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
seksjonsleder for Plan og miljø
Christel Elvestad
rådgiver
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