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Bakgrunn: 
Lurøy kommune har fått søknad fra Lovundlaks AS om dispensasjon fra Kommunens 
arealdel for etablering av ny oppdrettsanlegg i Måvær.  
 

 
 
Planprosess Kystplan Helgeland 
Lurøy kommune er i prosess Kystplan Helgeland sammen med 11 andre kommuner i 
Helgeland. Oppstartvarsel og planprogram ble sendt ut på høring i slutten av 2013. I 
slutten av 2014 ble planprogrammet vedtatt. Mai 2016 ble planforslag sendt på offentlig 
ettersyn. Det kan her nevnes at lokaliteten i Måvær ligger inne i forslaget til ny 
kystsoneplan som ble sendt på høring, se kartskisse nedenfor. I planforslaget har 
vannareal utenfor akvakulturområde flerbruksformål med tillatt akvakultur. Det kom 6 
innsigelser til planforslaget. Ingen innsigelser kom til lokalitet Måvær.  
Lurøy kommune endret planforslaget og sendte det på 2. gangs høring den 16.06.2017 
med høringsfrist den 31.08.2017. Lurøy kommune har nå fått de fleste høringsuttalelser, 
men vi mangler fortsatt uttalelse fra Nordland Fylkeskommune. Kommunen er bekymret 



for at behandling av Kystplan Helgeland vil fortsatt ta lang tid. Det er viktig for 
Lovundlaks AS å få avklart sin søknad om ny oppdrettslokalitet så raskt som mulig, og på 
grunn av utsettelse av kystsoneplanen ønsker Lurøy kommune å kjøre sak om ny lokalitet 
Måvær som dispensasjon fra kommunens arealdel. 
 
 

 
Figur 1. Akvakulturområde Måvær i 2. gangs høringsforslag Kystplan Helgeland 
 

 
 
Figur 2. Planlagt akvakulturområde med fortøyninger. Utdrag fra søknad om tillatelse til ny 
lokalitet 
 
Plansituasjon 
Areal der Lovundlaks AS vil etablere ny oppdretslokalitet Måvær har formål «vannareal 
for allmenn bruk» i arealdelen kommuneplan Lurøy vedtatt den 20.06.2006. Se kartskisse 
nedenfor.  
 



 
Figur 3. Utdrag fra plankart arealdel kommuneplan Lurøy 
 
Etablering av lokaliteten er derfor avhengig av at dispensasjon innvilges for hele areal 
inkludert areal der fortøyninger vil ligge.  
 
Høring av dispensasjonssøknad 
Søknaden ble sendt videre til Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, 
Fiskeridirektoratet, Lurøy fiskarlag, Nordland Fylkes fiskarlag, Sør Nesøy lokalutvalg, 
Kvarøy lokalutvalg, Onøy/Lurøy lokalutvalg og berørte grunneiere.  
 
Nordland fylkeskommune sendte uttalelse den 20.09.2017.  
Nordland fylkeskommune har forståelse for behovet for å vurdere spørsmål om 
dispensasjon, siden det kan ta lang tid før ny arealplan for Lurøy kan vedtas. Den 
omsøkte lokaliteten er inkludert i forslaget til ny kystsoneplan som har vært på høring 
uten at det er kommet innsigelser til dette. 
Videre minner Fylkeskommunen om forutsetninger i plan- og bygningslovens §19-1 og 19-2 
for at dispensasjon skal kunne gis. Fylkeskommunen ber også 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), 
hvis kommunen finner grunnlag for dispensasjon.  
Avslutningsvis ber Fylkeskommunen om at vedtak i saken oversendes Nordland 
fylkeskommune. 
 
Fiskeridirektoratet sende sin uttalelse den 06.10.2017. Fiskeridirektoratet finner etter en 
helhetlig vurdering å tilråde at søknad om dispensasjon innvilges.  
 
Lurøy fiskarlag sendte sin uttalelse den 17.09.2017. Lurøy Fiskarlaget har ingen 
innvendinger mot at det gis dispensasjon fra arealplanen i forbindelse med etablering av 
oppdrettslokalitet i Måvær, så fremst utsett av fortøyninger skjer i tett samråd med 
Lurøy Fiskarlag, slik at minst mulig område går tapt. 
 



Nordland Fylkes fiskarlag sendte uttalelse den 18.09.2017:  
 

 

 
 
Behandling/vedtak i Kvarøy Lokalutvalg den 13.09.2017 sak 23/17  

Enstemmig vedtak: 
Lokalutvalget har ingen innvendinger mot at det gis dispensasjon fra kommunens 
arealplan i forbindelse med etablering av oppdrettslokalitet i Måvær, så fremst utsett 
av fortøyninger skjer i tett samråd med Lurøy Fiskarlag 

 

Behandling/vedtak i Sørnesøy Lokalutvalg den 13.09.2017 sak 16/17 

Enstemmig vedtak: 
Lokalutvalget er positive til at det gis dispensasjon fra kommunens arealplan, i forbindelse 
med etablering av oppdrettslokalitet i Måvær, så fremt utsett av fortøyninger skjer i tett 
samarbeid med Lurøy Fiskarlag. Søker beskriver et lavere forbruk av kjemikalier i sin drift,og 
utvalget forutsetter at dette er i fokus videre i driften. 
 

Behandling/vedtak i Onøy/Lurøy Lokalutvalg den 12.09.2017 sak 33/17  
Rudolf Johannessen la frem forslag til vedtak  
Lokalutvalget er positiv til disp. fra kommunens arealdel i Måvær, mot at det tas hensyn til 
fiskerne under fortøyning. Videre at det ikke må brukes kjemikalier under behandling av 
laksen (eks. avlusing)  
 
Enstemmig vedtak:  
Lokalutvalget er positiv til disp. fra kommunens arealdel i Måvær, mot at det tas hensyn til 
fiskerne under fortøyning. Videre at det ikke må brukes kjemikalier under behandling av 
laksen (eks. avlusing) 



Fylkesmannen i Nordland sendte uttalelse den 26.09.2017.  
 

Miljø- og naturverdier  
Måvær er ei liten øygruppe med bergrygger i NNØ/SSV-retning. Det er kartlagt bergstrand på 
begge langsidene. Øygruppa har ikke representativ variasjon for noen strandtype, men 
enkelte interessante vegetasjonstyper. Forekomstene er middels artsrikt, med klare 
botaniske verdier i gode tangvoller. Tangvollforekomsten er vurdert som lokalt viktig, jf. 
BN00013814.  
Ofte huser tangvoller en rekke spesialiserte, nitrogenelskende plantearter. Naturtypen har 
høy biologisk produksjon, og er viktig for rekkende fuglers tilgang på insekter. Til ulike 
årstider vil næringstilgangen i tangvollene kunne ha avgjørende betydning for fuglelivet. Det 
er registrert en del sjøfugl og gjess i Måvær. Ærfugl og teist er fra tidligere kjent hekkende i 
området, og det er mulig at også smålom hekker her. Videre hekker havørn her. Måvær har 
fungert som hekkeområde for hubro, men slik aktivitet er ikke påvist de senere år.  
Kunnskapsgrunnlaget når det gjelder påvirkning av akvakultur på sjøfugl er mangelfullt. Det 
finnes ikke studier knyttet til akvakultur som kan belyse en eventuell langsiktig effekt på 
bestandsnivå som følge av enten redusert overlevelse eller redusert reproduksjon. Follestad, 
A. (2015) påpeker at forstyrrelser både fra etableringsfasen og driftsfasen ved 
oppdrettsanleggene kan påvirke fugler og dyr negativt. Særlig sentralt er effekter av 
forstyrelse fra transport til og fra anleggene. Den viktigste faktoren synes ifølge noen av 
studiene å være at artene fortrenges fra sine optimale områder, enten disse er for 
næringssøk, myting, hekking/yngling eller hvile/overnatting. Etablering av økt ferdsel ved 
Måvær vil sannsynligvis medføre økte forstyrrelser for fuglers bruk av området.  
Spørsmålet blir således om denne forringelse av fuglers bruk av sjøarealene utenfor øy- og 
skjærgårdsområdet vil medføre vesentlig tilsidesettelse av de hensyn arealformålet er ment 
å ivareta, jf. pbl § 19-2 andre ledd først punktum. I veileder T-1491 til kommuneplanens 
arealdel er forholdet til flerbruksområder i sjø omtalt. Fra veilederen gjengis følgende: 
I sjø og vassdrag er det åpent for å planlegge områder for allmenn flerbruk (ferdsel-, fiske-, 

natur- og friluftsområder), der mer spesifikk bruk av sjøen eller vassdraget ikke er tatt opp. 

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 til akvakultur som egne 

akvakulturområder. 

 

Konklusjon  
Omsøkte akvakulturanlegg vil kunne være til ulempe for fugl i området, og vil legge 
hindringer på all type allmenn ferdsel som eventuelt måtte forekomme i det her aktuelle 
området. Det er etter dette på det rene at etablering av ny 
akvakulturlokalitet/akvakulturanlegg som omsøkt er i strid med arealformålet for allmenn 
flerbruk i kommuneplanens arealdel, og vil medføre tilsidesettelse av hensynene bak dette. 
Slik Fylkesmannen vurderer det, foreligger det en sannsynlighet for at etablering av 
oppdrettsvirksomhet som omsøkt vil komme i konflikt med fuglers bruk av området. 
Samtidig er vi klar på at kunnskapen om virkningene av oppdrettsanlegg på sjøfugl er 
mangelfull.  
Fylkesmannen påpeker at lokaliteten i Måvær er foreslått utlagt til akvakulturområde i 
forslag til kommuneplan for sjø, som ble sendt på andre gangs høring i sommer. Det er helt 



klart ønskelig at områder for akvakultur avklares i overordnet arealplan, hvor man ser 
helhetlig på kystsonen. I og med at arealplanarbeidet nå går inn i sluttfasen, anbefaler vi at 
det i spørsmålet om oppdrett ved Måvær avventes endelig planavklaring. Dette fremfor 
forskuttering av utfallet av slik planavklaring gjennom anvendelse av 
dispensasjonsmuligheten.  
Vi ber om underretting av vedtak. 
 

Vurdering:  
Alle parter (unntatt private grunneiere) som fikk dispensasjon fra kommunens arealdel 
om ny lokalitet Måvær på høring har vært høringsinstanser for planforslag til Kystplan 
Helgeland. Selv om høringspartene uttalte seg til plassering av akvakulturområde Måvær 
i Kystplan Helgeland, kom det flere nye momenter i uttalelse fra Fylkesmannen i 
Nordland til dispensasjonssøknad.  
Under 1. gangs høring av planforslaget hadde Fylkesmannen igjen planfaglige merknader 
til lokalitet Måvær, men Fylkesmannen refererte til innspill fra Fiskeridirektoratet der 
Fiskeridirektoratet gir sin tilslutning til lokaliteten med forbehold /håp at plasseringen av 
anlegg kunne justeres slik at lokaliteten er minst mulig i konflikt med krabbefiske.  
Under 2. gangs høring har Fylkesmannen ingen konkrete merknader til lokalitet Måvær.  
 
I sin uttalelse til dispensasjonssøknad fra kommunens arealdel for etablering av 
akvakulturområde Måvær viser Fylkesmannen til et lokalt viktig forekomst av tangvoller 
BN00013814. Tangvoller kan være viktig for sjøfugl. Det er registrert svartbak, teist og 
ærfugl.  
I sin konklusjon skriver Fylkesmannen at omsøkte akvakulturanlegg vil kunne være til 
ulempe for fugl i området og vil legge hindringer på all type allmenn ferdsel som 
eventuelt måtte forekomme i det her aktuelle området. Fylkesmannen mener at 
dispensasjon vil sette hensyn bak arealformål «vannareal for allmenn bruk» til side. Det er 
også sannsynlig oppdrettsanlegg vil komme i konflikt med fuglelivet.  
Avslutningsvis ser Fylkesmannen fordeler dersom akvakulturområde vil avklares i 
Kystplan Helgeland som er i sin avsluttende fase, og ikke som dispensasjon.  
 
Lurøy fiskarlag er ikke mot dispensasjon, men forutsetter at utsett av fortøyninger skjer i 
tett samråd med Lurøy Fiskarlag, slik at minst mulig område for krabbefiske går tapt. 
 
Nordland Fylkes fiskarlag mener det er store kunnskapshull knyttet til bruk av kjemiske 
avlusingsmidler og påvirkning av marine krepsdyr. Utslipp av medikamenter mot lakselus 
i nærheten av viktige krabbefelt må derfor unngås. Nordland Fylkes fiskarlag er kritisk til 
lakseproduksjon i nærheten av viktige krabbefelt på grunn av fare for bruk av kjemiske 
avlusingsmidler. Dersom det skulle bli aktuelt, ber fiskarlaget om at lokale fiskere blir 
varslet. Dersom dispensasjon innvilges, anmoder fiskarlaget å kontakte lokale fiskere før 
søknad om tillatelse til ny lokalitet fremmes etter akvakulturloven.  
 
I sin uttalelse til 2. gangs utkast Kystplan Helgeland hadde Nordland Fylkes fiskarlag 
ingen merknader til akvakulturområdet utover at fiskarlaget fryktet de negative 
konsekvensene kjemiske avlusingsmidler kan ha på krabbebestanden i området. 
Etablering av lokaliteten Måvær må skje i nært samarbeid og forståelse med Lurøy 
fiskarlag.  



 



Fiskeridirektoratet tilråder at det gis dispensasjon.  
 
Uttalelser fra Onøy/Lurøy, Kvarøy og Sørnesøy lokalutvalg til dispensasjonssøknad kan 
oppsummeres slik at lokalutvalg ikke er mot dispensasjon, men utsett av fortøyninger må 
skje i samråd med Lurøy fiskarlag. 
 
Dermed kan alle uttalelser unntatt uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland oppsummeres 
slik at oppdrettslokalitet Måvær kan etableres, men oppsett av anlegg må skje i dialog 
med fiskere. Bruk av kjemiske avlusingsmidler må unngås i størst mulig grad. I tilfelle man 
går for bruk av kjemiske avlusingsmidler, må lokale fiskere varsles i forkant.  
 
Når det gjelder uttalelsen fra Fylkesmannen i Nordland og mulig konflikt mellom 
akvakultur og fugleliv, så ser saksbehandleren ikke noe forskjell i de negative 
konsekvensene om akvakulturområde avklares i henhold til arealplan gjennom Kystplan 
Helgeland eller dispensasjon. Den juridiske forskjellen er at man har hjemmel i annen 
lovparagraf for dispensasjon. Dispensasjon behandles i henhold til §19-2 som stiller vilkår 
for når dispensasjon kan gis.  
 
Sjøfugler Teist, Svartbakk og Ærfugl er observert i stort område i forhold til areal 
akvakulturområde vil ta, se kartutsnitt fra naturbase nedenfor. Naturtype tangvoll er 
kartlagt i akkurat samme areal som observasjoner av sjøfugl. Det at områder for sjøfugl 
og område for tangvoll vises samme i naturbase betyr sannsynligvis at tangvoll har stor 
betydning som næringsgrunnlag for sjøfugl.  
 

 
Figur 4. Utdrag fra naturbase. Områder for sjøfugl og tangvoll (samme område). 
 
Ofte tilpasser sjøfugl seg til forutsigbar aktivitet, slik som betjening av oppdrettsanlegg. 
Rapport "Hubruen i Lunderøysundet", (Konsvikosen, den 8.03.2011. Rune Bang) fra 
undersøkelser i Lurøy kommune i årene 2007- 2010 viser til at hubro er ikke redd 
forutsigbart aktivitet, som systematisk betjening av oppdrettsanlegg. Hubro er mer redd 
uforutsigbart aktivitet, som aktivitet i forbindelse med fritidsbebyggelse, beite med sau, 
osv.  
 



Oppdrettsanlegg vil ta opp bare en mindre del av kartlagte areal der sjøfugl ferdes og 
eventuelt hekker og vil derfor ikke ha vesentlig negativ konsekvens for sjøfugl.  
 
Areal 
Ved dispensasjon må hele areal for den planlagte lokalitet omfattes inkludert alt areal for 
fortøyninger, fordi gjeldende arealformål i arealdelen tillater ikke noen form for 
akvakulturanlegg. Derfor må eventuell dispensasjon omfatte litt større areal enn 
akvakulturområde i planforslag Kystplan Helgeland. Areal for eventuell dispensasjon må 
utvides noe i retning vest fra det planlagte akvakulturområde i Kystplan Helgeland. Se 
kartskisse nedenfor.  
 

 
Figur 5. Forslag til nytt akvakultuområde Måvær inkludert tillegg av areal for 
ankring/fortøyning 
 
Utvidelsen i forhold til akvakulturområde i planforslag Kystplan Helgeland er relativt 
ubetydelig.  
 

Bruk av kjemiske avlusingsmidler 
Uttalelser fra lokalutvalg og fiskarlag påpeker viktighet for dialog med fiskerne under 
etablering av selve anlegget samt viktighet å unngå bruk av kjemiske avlusingsmidler så 
vidt det er mulig. Ved bruk av kjemiske midler må fiskerne varsles i god tid.  
 

Man kan sette vilkår i dispensasjon for at fiskerne skal varsles i god tid før bruk av 
kjemiske avlusingsmidler. 
 

Almen ferdsel 
Når det gjelder allmenn ferdsel, så vil oppdrettsanlegg ta begrenset areal. Ingen særlige 
interesser for ferdsel er kartlagt i området. Viktige farled går mer enn 1 km lenger øst.  
 



Plan og bygningsloven sier: 
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
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. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
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. 
Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre myndigheters uttalelse i 
dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og konsekvenser 
av fristoverskridelse. 
 
Saksbehandleren kan ikke se at dispensasjon vil sette viktige hensyn i formål «vannareal 
for almen bruk» vesentlig til side. Saksbehandleren mener at verken naturinteresser 
(sjøfugl) eller interesser for almen ferdsel blir vesentlig berørt som følge av 
akvakulturanlegg Måvær, jfr. Plan- og bygningslovens §19-2.  
 
Saksbehandleren kan se betydelige fordeler ved dispensasjon – akvakulturanlegg Måvær 
et et viktig ledd i Lovundlaks AS sin vekststrategi. Akvakultur er en viktig næring for Lurøy 
kommune og hele landet. Næringen har store positive ringvirkninger for samfunnet.  
 
Saksbehandleren kan ikke se betydelige ulemper ved dispensasjon. Ny oppdrettsanlegg i 
Måvær kan ha noen mindre negative konsekvenser for fugleliv i etableringsfase og i start 
drift av anlegget. Sjøfugl lever i mye større areal enn oppdretslokalitet båndlegger og vil 
derfor mest sannsynlig tilpasse seg under drift av anlegget.  
 
Saksbehandler ser at fordeler ved dispensasjon er klart større enn ulemper etter samlet 
vurdering, jfr. Plan- og bygningslovens §19-2. 
 
Vurdering i henhold til naturmangfoldlovens  §8-12 
 
§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)



Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 
bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 
vern av naturmangfoldet. 

Det er kartlagt lokalt viktig tangvollforekomst i Måvær. Det er også registrert svartbak, teist og ærfugl i 
mye større området enn det omsøkte oppdretts lokalitet. Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold i 
området et tilstrekkelig.  

 

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan 
ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger 
en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

Kommunen kan ikke se at etablering av oppdretslokalitet Måvær vil lede til  alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet.

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 
vil bli utsatt for. 

Kommunen kan ikke se at etablering av ny lokalitet i Måvær vil øke den samlede belastningen på 
naturmangfoldet betydelig. 

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

Kommunen er kjent med innholdet i naturmangfoldlovens § 11

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk 
av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

Kommunen anbefaler at det gis dispensasjon fra arealdel kommuneplan Lurøy for etalering av nytt 
lokalitet Måvær. Akvakultur område Måvær er med i planutkast Kystplan Helgeland som har vært på 
offentlig høring 2 ganger. Området ble justert i dialog med høringsparter inkludert lokale fiskere. 
Kommunen mener at området er lokalisert optimalt ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende 
og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold.



LURØY KOMMUNE  Side 12 av 13 

Arkivsaksnr. 17/584 

Det faktum at Lurøy kommune har behandlet Kystsoneplan Helgeland (KPH)og har hatt 
den på 2.gangs høring, men ikke får den vedtatt på grunn av at NFK ønsker en samlet 
sluttbehandling av planen i alle deltakende kommuner, gjør at vi mener at det er rett å gi 
dispensasjon i påvente av endelig vedtak av KPH. 
Det er ingen vesentlige innvendinger i høringen til KPH som tilsier at området bør bli tatt 
ut av planen. Det at andre kommuner ikke har klart å holde fremdrift på planarbeidet 
bør/må ikke gå utover tiltakshaver i dette tilfellet.  
Videre så er det slik at dersom det gis dispensasjon så skal dette behandles etter 
aquakulturloven, og evt øvrige avklaringer tas der.   
 
Vedlegg:  søknaden 
 
Utskrift til:  Lovundlaks AS, Fylkesmannen i Nordland 
 
Saksbehandlerens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

• I henhold til plan- og bygningslovens §19-2 gis det dispensasjon fra arealdelen 
kommuneplan Lurøy for etablering av nytt akvakulturområde Måvær i samsvar 
med søknaden og som vist i kartutsnitt på figur 5 i saksfremlegget.  

• Kommunen kan ikke se at hensyn bak naturinteresser, interesser for almenn 
ferdsel eller andre hensyn bak arealformål «vannareal for allmenn bruk» settes 
vesentlig til side ved dispensasjon, jfr.  plan- og bygningslovens §19-2 

• Kommunen finner at fordeler ved dispensasjon er klart større enn ulemper, jfr.  
plan- og bygningslovens §19-2.  
En positiv høringsrunde til Kystsoneplan Helegland, men lang tid til vedtak på 
planen gjør at det er korrekt å gi dispensasjon.  

• Lurøy kommune ber Nordland fylkeskommune ta hensyn i sin videre behandling 
av søknaden til at man skal tilstrebe å unngå bruk av kjemiske avlusingsmidler i 
lokalitet Måvær i størst mulig grad. Samt at det lages regler om at ved bruk av 
kjemiske avlusingsmidler skal lokale fiskere varsles i god tid.  
  

Tonnes, 16.10.2017  Vaidotas Suveizdis, kommuneplanlegger 
 
Etatssjefens innstilling: 
 

Saksbehandlers innstilling tiltres.    
 
Tonnes, 16.10.2017  Atle Henriksen, utbyggings- og næringssjef 
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Rådmannens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

• I henhold til plan- og bygningslovens §19-2 gis det dispensasjon fra arealdelen 
kommuneplan Lurøy for etablering av nytt akvakulturområde Måvær i samsvar 
med søknaden og som vist i kartutsnitt på figur 5 i saksfremlegget.  

• Kommunen kan ikke se at hensyn bak naturinteresser, interesser for almen ferdsel 
eller andre hensyn bak arealformål «vannareal for allmenn bruk» settes vesentlig 
til side ved dispensasjon, jfr.  plan- og bygningslovens §19-2 

• Kommunen finner at fordeler ved dispensasjon er klart større enn ulemper, jfr.  
plan- og bygningslovens §19-2.  
En positiv høringsrunde til Kystsoneplan Helgeland, men lang tid til vedtak på 
planen gjør at det er korrekt å gi dispensasjon.  

• Lurøy kommune ber Nordland fylkeskommune ta hensyn i sin videre behandling 
av søknaden til at man skal tilstrebe å unngå bruk av kjemiske avlusingsmidler i 
lokalitet Måvær i størst mulig grad. Samt at det lages regler om at ved bruk av 
kjemiske avlusingsmidler skal lokale fiskere varsles i god tid.  

 
Lurøy, 18. oktober 2017 Karl-Anton Swensen, rådmann 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.10.2017 sak 93/17 
 
Behandling: 

Forslag fra KP v/Børre Johannessen om tillegg: 
Utsett av fortøyninger må skje i samråd med Lurøy fiskarlag. 
Begrunnelse: Etter innspill. 
 
Forslag fra AP v/Siw Moxness om endring: 
Punkt 4 tas ut. 
 
Forslag fra S.Moxness fikk 3 stemmer og ble dermed vedtatt. 

 
Vedtak: 

 
Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 

• I henhold til plan- og bygningslovens §19-2 gis det dispensasjon fra arealdelen 
kommuneplan Lurøy for etablering av nytt akvakulturområde Måvær i samsvar 
med søknaden og som vist i kartutsnitt på figur 5 i saksfremlegget.  

• Kommunen kan ikke se at hensyn bak naturinteresser, interesser for almen ferdsel 
eller andre hensyn bak arealformål «vannareal for allmenn bruk» settes vesentlig 
til side ved dispensasjon, jfr.  plan- og bygningslovens §19-2 

• Kommunen finner at fordeler ved dispensasjon er klart større enn ulemper, jfr.  
plan- og bygningslovens §19-2.  
En positiv høringsrunde til Kystsoneplan Helgeland, men lang tid til vedtak på 
planen gjør at det er korrekt å gi dispensasjon. 

• Utsett av fortøyninger må skje i samråd med Lurøy fiskarlag. 


