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ØRNES 
 

 

Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: UNARK12-15/U43  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
117/18 Formannskapet 26.11.2018 

 
 
Bakgrunn: 
Lurøy kommune har fått søknad fra Kvarøy fiskeoppdrett AS om dispensasjon fra 

kommunens arealdel for endring av oppdrettslokalitet Ørnes. Kvarøy Fiskeoppdrett AS 

har sendt inn søknad til Nordland Fylkeskommune om utvidelse av maks biomasse og 

areal på oppdrettslokaliteten Ørnes i Lurøy Kommune. Plassering av det nye anlegget og 

areal inkludert fortøyningsareal er bare marginalt større enn areal på det eksisterende 

anlegget. Likevel må det nye arealet avklares i forhold til plan før Fylkeskommunen kan 

fullføre behandling av søknad om utvidelse av maks biomasse og areal.  

Det nye akvakulturanlegget inkludert fortøyningsareal vil komme litt utenfor areal som er 

avsatt til akvakultur i kommunens arealdel vedtatt juni 2006. Se kartskisse nedenfor. 

Nødvendig utvidelse av akvakulturområde A9 vises med grønn farge.  
 

 

Figur 1. Avvik fra akvakulturområde A9 i arealdelen 

I skisse nedenfor vises det nye akvakulturanlegget Ørnes.  
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Figur 2. Det planlagte nye akvakulturanlegget Ørnes 

 

I neste skisse vises det både det nye og eksisterende anlegget.  

 

Figur 3. Både det planlagte nye og det eksisterende anlegget.  

Det er veldig liten forskjell mellom det nye og det eksisterende anlegget. Planlagt 

utvidelse av totalareal for anlegget inkludert fortøyninger utgjør ikke mer enn 66 daa, 

eller ca 10%. 
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Figur 1 Oversiktskart 

 

Prosess Kystplan Helgeland 

Kommunen er med i prosjekt internasjonal Kystplan Helgeland med 11 andre kommuner i 

Helgeland. Planforslag Kystplan Helgeland ble sendt ut på 1. gangs høring sommer 2016.  

Planforslag Kystplan Helgeland Lurøy var på 2 gangs høring sommer 2017. I 2. gangs 

høringsutkast er akvakulturareal og kombinertareal Akvakultur, fiskeri og ferdsel identisk 

med akvakulturområde A9 i arealdelen. Det vil si, at Kystplan Helgeland Lurøy bør også 

endres. Kommunen vil anbefale at det kombinerte formålet Akvakultur, fiskeri og ferdsel 

utvides til å omfatte hele planlagte nye akvakulturanlegget.  

Behandling av plan kan fortsatt ta lang tid. Det er viktig for Kvarøy fiskeoppdrett AS og 

kommunen, at anlegget kan endres i henhold til planer som firmaet har. 

Havbruksnæringen er en veldig viktig næring for Lurøy kommune som bidrar til 
sysselsetting både innenfor og utenfor kommunen og har positive ringvirkninger. Derfor 

ønsker kommunen å behandle dispensasjon/endring av arealdelen for mindre utvidelse 

av akvakulturområde A9.  
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Søknad fra Kvarøy fiskeoppdrett ble sendt på høring til: 
Fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 

Kystverket post@kystverket.no 

Nordland fylkeskommune post@nfk.no 

Nordlandsnett firmapost@nordlandsnett.no 

Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt gaup66@online.no; kurt.gaup@gmail.com 

Universitetet i Tromsø postmottak@uit.no 

Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no 

Luroy Innland Lokalutvalg <LuroyInnland.Lokalutvalg@luroy.kommune.no>; 

Onøy/Lurøy lokalutvalg on-lur.lokalutvalg@luroy.kommune.no 

Lurøy fiskarlag v/Trond Sarassen hanne_sarassen@hotmail.com 

Nordland Fylkes fiskarlag Elisabeth.Karlsen@fiskarlaget.no 
 

Vurdering:  
Fiskeridirektoratet sendte følgende uttalelse: 

 

 Ca. 500 meter vest for fortøyningsfestene er det kartlagt et rekefelt. Arealendringen er i liten 

størrelsesorden, og fiskeriinteressene i området vil trolig ikke bli berørte som følger av denne. 

Miljøundersøkelsene gjort ved lokaliteten viser gode bunnforhold, og at faunaen i hovedsak påvirkes 

i anleggssonen. Både strøm- og oksygenmålingene viste gode forhold.  

Dersom Fiskeridirektoratet får søknaden og areal- og biomasseendring til behandling, vil vi tilråde at 

søknaden innvilges som omsøkt. Vi har ellers ingen merknader i saken på dette tidspunkt. 

 

Lurøy innland lokalutvalg sendte følgende uttalelse: 
Lokalutvalget har ingen innsigelser mot de foreslåtte endringene. 

 

Onøy /Lurøy lokalutvalg sendte følgende uttalelse: 
Onøy/Lurøy lokalutvalg uttaler seg positivt til dispensasjon for mindre utvidelse av 

akvakulturlokalitet Ørnes. 

 

Nordland Fylkes fiskarlag sendte følgende uttalelse: 
Nordland Fylkes Fiskarlag er kjent med at høringsfristen er gått ut for denne saken, men sender som 

avtalt likevel en kommentar til dispensasjonssøknaden.  

 

Det er et registrert rekefelt vest for lokaliteten, se kartutklipp under som er hentet fra 

Fiskeridirektoratet.  
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På kartet ser det ut som det er god avstand mellom anlegget rekefeltet. Jeg har vært i kontakt med 

Lurøy Fiskarlag som opplyser at  det tråles tett inntil fortøyningsankrene slik de ligger i dag. 

Marginene er derfor mindre enn de ser ut som i Fiskeridirektoratets registreringer. 

Lurøy Fiskarlag har ingen innvendinger til dispensasjonssøknaden dersom fortøyningene etter 

eventuell endret plassering ikke blir til hinder for bruken av trålfeltet.  

 

På denne bakgrunn ber vi om at det opprettes dialog med Lurøy Fiskarlag i forbindelse med endelig 

plassering av ankrene for å sikre at fortøyninger/anker ikke blir til hinder for fiskeriene.  

 

Kommentar: saksbehandleren anbefaler at det settes følgende vilkår i planendringen – 

Utsett av fortøyninger skal skje i dialog med Lurøy fiskarlag. 

 

Utvidelsen er så pass marginal i forhold til størrelsen på hele akvakulturområde A9 i 

arealdelen, at saken kan også behandles som mindre vesentlig endring av plan. 

Utvidelsen vil bare omfatte fortøyningsareal.  

 

Plan og bygningsloven sier: 
§ 11-17.Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel 

For endring og oppheving av planen gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. 
Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i planen i samsvar med 
kommunelovens regler. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter. Jf. for øvrig 
§ 1-9. 

 

Det er registrert følgende naturinteresser i området: i sjø – torsk, sei, dypvannsreke.  

På land – hare. Utvidelsen ikke vil ha noen konsekvenser for noen av disse artene.  

 

Saksbehandleren anbefaler at kommunen gjør en mindre vesentlig endring av arealdelen 

vedtatt den 20.06.2006 og akvakulturområde A9 utvides som vist i Figur 1. Utvidelsen vil 

bare brukes til fortøyningsareal. Utvidelsen er bare marginal i forhold til størrelse av 

område A9 i arealdelen. Endringen er bare justering av grenser mellom to arealformål – 

akvakultur og vannareal for allmenn bruk. Utvidelsen ikke vil ha noen betydelige 

konsekvenser for miljø og samfunnsinteresser.  
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Vurdering av vedtakets påvirkning på folkehelse:  
Vedtaket ikke vil ha noen konsekvenser for folkehelse.  

 

Vedlegg:  Søknaden 

 

Utskrift til:  Kvarøy fiskeoppdrett AS 

 

Saksbehandlerens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 

 I henhold til plan- og bygningslovens §11-17 gjøres den en mindre vesentlig 

endring av arealdelen vedtatt den 20.06.2006 som vist med grønn farge i 

Figur 1 i saksfremlegget. Akvakulturområdet utvides med ca 65 daa.  

 Utsett av fortøyninger skal skje i dialog med Lurøy fiskarlag. 

 Utvidelse av akvakulturområdet er liten i forhold til områdets størrelse.  

 Endringen ikke vil ha noen betydelige konsekvenser for miljø og samfunn.  

  

Tonnes, 15.11.2018  Vaidotas Suveizdis, kommuneplanlegger 
 
Etatssjefens innstilling: 
 

Saksbehandlers innstilling tiltres.    

 

Tonnes, 21.11.2018  Atle Henriksen, teknisk sjef 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 

 

 I henhold til plan- og bygningslovens §11-17 gjøres den en mindre vesentlig 

endring av arealdelen vedtatt den 20.06.2006 som vist med grønn farge i 

Figur 1 i saksfremlegget. Akvakulturområdet utvides med ca 65 daa.  

 Utsett av fortøyninger skal skje i dialog med Lurøy fiskarlag. 

 Utvidelse av akvakulturområdet er liten i forhold til områdets størrelse.  

 Endringen ikke vil ha noen betydelige konsekvenser for miljø og samfunn.  

 

Lurøy, 21. november 2018 Karl-Anton Swensen, rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.11.2018 sak 117/18 
 

Behandling: 
 

 Tarjei Østrem inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 

Enstemmig vedtak: 
 

Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 

 

 I henhold til plan- og bygningslovens §11-17 gjøres den en mindre vesentlig 

endring av arealdelen vedtatt den 20.06.2006 som vist med grønn farge i 

Figur 1 i saksfremlegget. Akvakulturområdet utvides med ca 65 daa.  

 Utsett av fortøyninger skal skje i dialog med Lurøy fiskarlag. 

 Utvidelse av akvakulturområdet er liten i forhold til områdets størrelse.  

 Endringen ikke vil ha noen betydelige konsekvenser for miljø og samfunn.  

 

 

 

 


