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fortøyninger til akvakulturanlegg i Bjørkvika,f,auske - White Ocean Salten AS
-stadfesting av kommunens vedt

Det vises til kommunens oversendelse av 18.05.2009.

Bakgrunn for klagen:

White Ocean Salten as ved Jan-Helge Dahl fremmet den 28.05.2009 søknad om
dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av fortøyinger til akvakulturanlegg i
Bjørkvika, Fauske. Bakgruen for søknaden gjengis:

"1 opprielig søknad datert 27.11.2006 som tidligere er blitt godkjent av Fauske
kommune, krsset noen av fortøyningsstrekkene i anlegget kommunegrensene til Bodø
kommune. Selv om dette ike har noen praktisk betydning da fortøyningene er plassert i en
dybde på ca. 500 meter, samt at disse ikke er i kollisjon med fiskerinteresser, så har
inføringen av nytt regelverk medført en endret behandlingspraksis fra Fiskeridirektoratets
side. For å forenkle behandlingen, har White Ocean Salten as :ttt gjennomført en ny
prosjektering og beregning av fortøyninger. Alle fortøyningstrekk er nå inenfor grensene
til Fauske kommune. Dette har vært en kompliser og fordyrende prosess pga. topografien i
området.

Når det gjelder overflatearealet er anleggets plasserig ihht. opprielig søknad og fulgelig
inenfor området avsatt til akvakulturformål i kystsoneplan.

White Ocean Salten as er godt i gang med å bygge opp produksjon av oppdrettstorsk i
Fauske kommune. Selskapet har frem til i dag satset ca. nok 22 mil. (utelukkende
egenkapital) i oppbyggingen av produksjon på lokalitet Hundholmen. Kapasiteten ved
denne lokaliteten vil være utnyttet i løet av høstenvinteren. Neste fase (2009) er
utbygging av lokalitet Bjørkvika. 1 tilegg planlegger selskapet i samarbeide med Fauske
kommune og grunneiere utvikling av havnefasiliteter på Venset.
White Ocean Salten gjenomfører i samarbeide med Salten Akva og Gigante Offshore en
biotops undersøkelse av fjordbassenget. Arbeidet staret høsten 2007 og resultatene vil bli
presentert til alle berørte parer i løpet av august/septerber ineværende år.
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Erling Johasen med flere:
"Et fortøyinsopplegg som det søkes dispensasjon for tar ike hensyn til fiskernes
hevdvunne retigheter. Dete aner vi som et grovt overramp mot oss. Allmenningsretten er

satt helt til side. Her er noen av de beste fiske- og gyteplasser i hele fjorden. Gyte- oppvekst
og fiskeområder me mye korallskog og rev taes til oppdrett. Området belastes
med stor forurensning som etter kort tid vil ødelegge fjorden for oss fiskere. (...) På gru
av store dyp under de planlagte lokaliteter vil fortøyinger umuliggjøre fiske over
store områder.

I samarbeide med Valnesfjord NMU har vi utarbeidet et ressurskart over fjorden.
(Karpakke Skjerstadfjorden). Kartet ble kvalitetssikret i et møte den 27 mai 2008, hvor
også representaner fra-Fisl(eridirektoratet, Fauske kommune og Høgskolen i Bodø deltok.
Karet har høstet-stor anerkjenelse blant politikere, forskere og forvaltere. Hele anleggets
plassering kommer i konflkt med "Karpake Skjerstadfjorden" . Kartet må nå brukes under
planlegging av arealbruken i fjorden."

Valnesfjord Nærmiljøutvalg bemerker blant anet at søknaden ikke er komplett og at
fortøyningene ike er i samsvar med planstatus i kystsoneplanen. Videre gjengir vi fra
uttalelsen:
"Kapakke Skjerstadfjorden dokumenterer forhold vedr. gyte-, oppvekst- og fiskeområder
som berøreslødelegges ved etablering av oppdrettsanlegg. Store "kratt" med koraller vil
ødelegges av fortøyningsstrekkene. Dette er helt ny dokumentasjon som NMU har :ttt fra
fiskere rudt fjorden. Det kan ike etableres oppdrett i slike områder. Det skal tas hensyn til

det biologiske mangfoldet i fjorden. (Ref Akvakulturloven)

Mattilsynet, DK Salten vedtok nylig å trekke tilbake alle tillatelser for planlagte og ike
etablere torskeoppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden pga. smittefaren for bakteriesykdommen
Francisellose, som er registrert i Salten. (Ref Matloven). Fiskeridirektoratet har tatt dette til
etterretning og stoppet alle nye søknader for oppdrett. Havforskningsinstituttet har i
tidligere skriv frarådet oppdrett fur man iar full oversikt over mulige konsekvenser for
fjorden.

Med disse vedtakestemmelser synes det meningsløst å behandle en dispensasjonssøknad.
Fauskt: kUIIIIUIlt: V!kUIIßIlUIlt:slyrd, vt:dlok sdv 08.05.08. å furda miljøundt:rsøkdst:
Ikonsekvensutredning av Skjerstadfjorden. Det vil virke svært uheldig at kommunen da
dispenserer fra kystsoneplan og legger til rette for behandling/godkjenning av
oppdrettstilatelse nå.

(...)
1 folkemøtet i Valnesfjord 02.09.08 foreslo politikerne at kommunene sammen skal se på
felles forvaltningspraksis og eventuelt en felles plan for hele Skjerstadfjorden. (...)
Politisk rådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet uttalte at "kommunene selv kan besteme
om de vil ha en tenkepause før de går videre med samordning av planleggingen." Det vil
være utrolig dumt ike å fulge dette rådet, slik situasjonen er for de tre kommunene rundt
Skjerstadfjorden. (...)"

1 møte den 1 8.11.2008, i sak 111/08, avslo plan- og utviklingsutvalget (planutvalget)
søknaden. Dette mot administrasjonens instiling i saken. Planutvalgets vedtaket lyder som
følger:

"Planutvalget finner ikke å kunne gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -
Kystsoneplan utfra det framlagte saksframlegg og mangel på konsekvens-
utredninger. "

..:
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vært avslått og returer. Dette er bekreftet i brev til oppdretter fra Fiskeridirektoratet den
06.06.2008.(Vedlegg 5) Fiskerdirektoratet refererer til Akvakulturloven hvor det påpekes
at anlegg skal plasseres i henhold til kommunens kystsoneplan.

Opprinnelige konsesjonssøknad.
Brudd på lovverket startet allerede ved oppdretters opprielige søknad den 22.1 1.2007. En
søknad som ble godkjent av ane ansvarlige myndigheter, og klar for iverksettelse, helt til
saken den 11.02.2008 ble stoppet av Valnesfjord nærmljøutvalg. At oppdretter nå
fokuserer på de store investeriger selskapet har gjort i fjorden blir derfor uinteressant.
Samme framgangsmetode ble brukt av selskapet i Hundholmen.

Rådmannens instiling og behandlingen i PLUT
1 instilingen sier kommunen at de oppfatter fortøyingsopplegg som beskrevet i søknaden
som etablert praksis. Med det sier de at denne praksis er uproblematisk i forhold til
kystsoneplanen. En praksis som her sterkt berører områder regulert for andre brukere av
fjorden. Hva er da vitsen med en kystsoneplan?

Et av argumentene for vedtaket i PLUT den 13.01.2009 var at kommunen ikke kan
forskjellsbehandle anlegg når det gjelder fortøyningsopplegg. Etter at kystsoneplanen ble
vedtatt i 2001 er det etter våre opplysninger kun etablert en ny oppdrettskonsesjon i
kommunen. Anlegget i Hundholmen ble etablert høsten 2007 i strid med planstatus. Her
snak(es det altså om forskjellsbehandling i forhold Valnesfjord nærmiljøutvalg
til et anlegg som er ulovlig etabler i forhold til kystsoneplanen. Det er ike engang søkt om
dispensasjon for fortøyningene i Hundholmen!

FFFN område
Arealplanen av 2001 viser at området utenfor A-området i Bjørkvika er tilgodesett fiskeri,
ferdsel, friluft og natur. (FFFN). Valnesfjord nærmiljøutvalg representerer de interesser
som er tilgodesett i områdene FFFN i kommunens kystsoneplan.
Planlagt fortøyningsopplegg utestenger fiskere fra hele området fra 0ynesodden til
Skjelbakodden og ut midtfjords. Det vil si at dersom dispensasjon invilges, firedobbles
arealet som blir beslaglagt av oppdrett i forhold til kystsoneplanen. (Vedlegg 6).
Beboerne rudt fjorden, grueiere i området samt yrkes,- og frtidsfiskere stenges ute
fra et stort areal hvor de har hevdvunne fiskerettigheter. . Fiskere har også over lang tid
brukt området til sei - og sildsteng.

Fjordens torskestame.
Kystsoneplanens temakar over fiske- og gyteplasser (Vedlegg 6 ) bekrefter at den planlagte
etableringen av torskeoppdrett i Bjørkvika også bryer med bestemmelsen om at
torskeoppdrett ikke skal etableres i nærheten av gyte- og oppvekstområder for torsk. 1
Storfjord i Lyngen ble fire konsesjonssøknader på oppdrett av torsk stoppet sist sommer på
grunn av nærheten til gyteområder. På Øyes virker hovedstrømretningen forsterkende på
dette problemet.

Konsekvenser for fisl(eplasser.
Om dispensasjon invilges i Bjørkvika, og argumentet om forskjellsbehandling blir
stående, vil store deler av Skjerstadfjorden bli beslaglagt av anleggsfortøyninger. (Se Bodø
kommunes rullerg av deres kystsoneplan). Anleggsfortøyninger som strekker seg over det
meste av fiskeområder i fjorden og over store områder med korallrev og "sjyve".
Re; ttKarpake Skjerstadfjorden" .
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etter vår mening, en nærmere utdyping av saken fra vår side nå i forhold til søknad om
dispensasjon!

FORV ALTNING
Følgende momenter påvirker direkte grunneierelbeboere sine rettigheter som par og tilsier
at det ike skal gis dispensasjon fra Kystsoneplan:

? Søknaden for lokaliteten Bjørkvika av 27.1 L .06 var ike komplett. Det var ike

foretatt gode nok avveininger av arealinteresser/konfliktområder. (Forskrft om
tilatelse til akvakultur av andre arer en laks, øret og regnbueørret. Plan- og
bygningsloven).
? Plassering av anlegg og fortøyninger var og er ikke i samsvar med planstatus i
Kystsoneplan. (Plan- og bygningsloven. Kystsoneplan)
? Søknaden ble til tross for dette godtatt og behandlet i Fauske kommune,
Fiskeridirektoratet og sektonnyndigheter. Avgjørelser tas på sviktendelfeil
grulag. (Forskrft om tilatelse til akvakultur av andre arer enn laks, ørret og
regnbueørret. Forvaltningsloven).
? Skjerede og strenge krav til planstatus, gitt fra sentrale myndigheter gjennom
gjeldende forskrifter, tas ike tilstrekkelig til fØlge i utfurt praksis. (Forskrft om
tilatelse til akvakultur av andre arer en laks, ørret og regnbueørret).
? Dokumenterlinspil det er vist til i avsnittet SAKSBEHANDLING, er viktige og
har direkte betydning for grunneiere og deres rettigheter og krav. De ble ike tatt

in som saksdokumenter! Senere avgjørelser synes deror tatt på sviktendelfeil
grunnlag. (Forvaltningsloven).

? Det er ike tatt tilstrekkelig hensyn til registrere gyte-, oppvekst- og fiskeområder
og konsekvensene for lokale fiskestammer ved plassering av anlegget.
Sitat brev 08.10.08: ''A lIerede i dag er det slik at det i og i nærheten av viktige gyte-
og oppvekstområder for torsk ikke tilates etablering av torskeanlegg".
Heller ike skadevirkningene for f. eks. korallforekomster og "sjyve" i området er
vektlagt. (Kystsoneplan, terakar fiske- og gyteplasser, Kartpakke Skjerstadfjorden,

Akvakulturloven, Natunnangfoldsloven 2010 og Fiskeridirektoratets brev av
08.10.08 til Fiskeri- og kystdept.)
? Allmennhetens rett til tilgang og ferdsel, opphold m.v. i naturen (også sjø, strand,

fjære) er foranet og reguler i Friluftsloven. Oppdrettsanlegget vil være til hinder

og stor trussel for allemannsretten. Dette er det ike tatt hensyn tiL.
1 regjergas lovarbeid heter det: "..naudsynte endrig ar i Friluftslova for å klargjere
og sike allemansretten m.a. foreslå ein ny regel i Friluftslova om ferdsel i
strandsona" . (Friluftsloven).
? Det er heller ikke tatt hen synt til: Retningslinjer for arealbruken i FFFNA-
områdene. Dette hindrer grueieres og allmennhetens rettigheter til ferdsel langs
land.(Kystsoneplan 6.4)
? Tradisjonelt har næringsvirksomhet på øynes vært drevet som kombinasjon av
jordbruk, husdyrhold, utnytting av utmark, fiske og fangst. 1 det senere også
skogsdrift. 1 store deler av utmarka er det plantet ut skog. Med krav om bo- og
driveplikt må man kunne kreve og forvente at Fauske kommune ike legger opp til
at greiere mister store deler av grulaget for fullverdig drift og hindrer
utvikling og framtidig næringsvirksomhet.
Enhetene et relativt små og sårbare, så ethver hinder til å utnytte muligheter og
også hevdvunne rettigheter, kan :t store konsekvenser,både for arbeidsplasser og
bosetting.
? Det er ike tatt hensyn til grunneieres, beboeres og brukeres rettigheter til
hevdvunne garsett, kaste-, låssettings- og fiskeplasser. Flere av disse er i
konfll(tområde med anlegget.
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eiendommer og ivaretakelsen av kuhurlandskap og bosetin! Disse investeringene kan,
ved å gi dispensasjon, snar vise seg å bli sterkt forrinet/verdiløse.
Det er på flere områder set heh bort fra grieres og beboeres retigheter i følge lover,
forskrifter og hevdvunne retigheter, som anitt tidligere. Slik begrunnelse i forvaltninen
synes ganske ubegripelig og er helt uakeptabel for oss.

Med bakgrunn i ovennevnte punter:

Påklages hered følgende vedtak, gjort i Plan- og utviklingsutvalget i sak 009/09: "Klagen
tas tilfølge" . Vedtaket mener vi må omgjøres og at det ike gis
dispensasjon fra Kystsoneplan.

Med henvisning til ovennevnte punter og Forvaltningsloven:
Påklages forvaltningen av saken vedr. Bjørkvika ved manglende informasjon og
saksopplysninger, feil saksbehandling og avgjørelser tatt på sviktendelfeil grlag.

Det settes samtidig fram krav om at dene påklagingen gir oppsettende virkning for saken.

Kravet om oppsettende virkning begrnnes, med henvisning til gjeldende lovverk og
ovenevnte punter, i at etablerg av oppdrettsanlegg vil gi en direkte og meget betydelig

begrensning i grnneieresibeboeres rettigheter og muligheter til adkomst, disponering og
drift av landarealer, strandsone og nærmeste sjøareal i tilkytning til sine eiendommer.

Vi vil igjen mie om nødvendigheten aven mye strengere prakisering av "Føre - var-
prinsippet" i forvaltningen av land og sjø, spesielt i nærområdet til Veten Naturreservat!
Det same gjelder ivaretakelsen av "En frisk Skjerstadfjord" gjennom en felles
kystsoneplan for hele fjorden!"

Det faste utvalg for plansaker behandlet klagene i møte den i møte den 12.05.2009, i sak
009/09. Vedtak av 13.01.09, i sak 009/09, ble enstemmig opprettholdt og saken ble sendt til
Fylkesmannen for klagebehandling. Klagen fra Valnesfjord Nærmljøutvalg ble vedtatt
avvist med en begrunnelse at de ike er par i saken, jf. pbl § 15.

Fylkesmannens lovforståelse, vurderin~ o~ forståelse av faktum i saken:

Fylkesmannen forutsetter at klageren er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ike
fullstendig saksreferat. Vi har likevel valgt å gjengi vesentlige deler av klagenes inhold for
oversiktens deL. Vår avgjørelse bygger på de opplysninger som er framkommet i det
skrftlige materialet som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger
som de opplysninger klager har framlagt.

Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herder ta hensyn til nye omstendigheter.
Vi skal vudere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold
som ike er berørt i klagen. Der Fylkesmanen er klageinstans for vedtak truffet av en
kommune, skal det legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det
frie skjønn, jf. forvaltningslovens § 34 anet ledd.

Plan- og bygningsloven er delvis endret med virkning fra 1. juli 2009, ved at ny lov delvis
er trådt i kraft samtidig som deler av den gamle loven fortsatt gjelder. Vi skiler mellom
lovene ved at gammel lov i det fulgende benevnes som pbL.85 og ny lov bare pbL. For øvrig
vil vi gå in på overgangsbestemelser m. v. der dette er nødvendig.



Side 11 av 15

1 medhold av pbl (85) § 7 kan kommunen "når særlige gruer foreligger" gi dispensasjon
fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdeL. Uttrykket særlige gruer må ses i forhold

til de offentlige hensyn som skal ivaretas gjenom plan- og bygningsloven. De hensyn som
ligger til grnn for planen må veies opp mot de hensyn som anføres i dispensasjonssaken.
Foreligger det en overekt av hensyn som taler for dispensasjon er vilkårene oppfYlt.
Kommunen har gjennom en omfattende planprosess hvor offentlge og private har hatt
anledning til å uttale seg tatt stiling til arealbruken i området. Det skal derfor ike være en
kurant sak å gi dispensasjon. Høyesterett har ved dom av 15.02.2007, sak 2006/1362, slått
fast at vurderingen av om dispensasjon skal gis bygger på et fritt skjønn.

1 dispensasjonssøknaden fremeves det at White Ocean Salten er en langsiktig og sers
aktør som ønsker å utvikle en biomasseproduksjon inenfor ramer som er forenlig og
avstemt med andre interesser som benytter fjorden. Det anfures at fortøyingene er plassert
i en dybde på ca. 500 meter, samt at disse ike er i kollsjon med fiskerinteresser.

1 brev av 02.12.08 til kommunen (klagebrev) til kommunen anfører selskapet dessuten blant
anet fulgende:

"Tegningene og tilhørende beregninger er utført av Barlinhaug Nofico i Tromsø. Selskapet
er en av landets ledende selskap inen dette felt, og de meddeler at det er umulig å legge
fortøyningsanlegget inenfor det oppgitte overflateareal avsatt i kystsoneplanen pga.
bunntopografien. At fortøyningsanlegget strekker seg ut over overflateområdet avsatt i
kystsoneplan er en normalsituasjon og skaper sjelden konflktsituasjoner. 1 angjeldende

område av Skjerstadfjorden ligger fortøyningene på mellom 300 til 500 meters dybde.
Fortøyningsanlegget er ike i konflkt med fiskeri eller fritidsinteresser.

Samtlige sektormyndigheter (Mattilsynet, Fylkesmannens Miljøvernavdeling og
Kystverket) har godkjent plasseringen av anlegget. 1 tilegg - har som tidligere understreket
- også Fauske kommune godkjent fortøyningsanlegg som beslaglegger en vesentlig større
del av bunnarealet en hva som nå er tilfelle. Noe som er i henhold til tidligere praksis."

Endelig anføres det at kommunen må forholde seg til egen kystsoneplan, som i en egen
planprosess har avklar konfliktområder. Dette i tilegg til den nylige faglige vurderingen til
Fiskerdirektoratet.

Universitetet i Tromsø, Tromsø museum, Kystverket i Nordland og Miljøvernavdelingen
ved Fylkesmannen i Nordland har ike hatt spesielle merknader i saken.

Fiskeridirektoratet Region Nordland viser i sin uttalelse til at det i kommunens eget
temakar for fiskeri fra 2002 er oppmerket vandringsvei for kveite der sidefortøyningene er
planlagt. Fiskeridirektoratet mener at området som dispensasjonen inbefatter (ytterste
delen av sidefortøyningene mot sør og vestligste del av hovedfortøyningene) har et lavt
konflktnivå overfor andre brukere, dette inludert utøvelsen av yrkesaktivt fiske.

Yrkesfiskerne mener at ankerfestene kommer i konflkt med garnsett eller fiske.

Nordland fYlkes fiskarlag uttaler at området er mye brukt til garsett for fiske, og at det
derfor må samarbeides med fiskerne om bruken av området til kveitegarnfiske.

Yrkesfiskerne Erling Johansen m. fl. uttaler at her er noen av de beste fiske- og gyteplasser i
hele fjorden. På grunn av store dyp under de planlagte lokaliteter vil fortøyninger
umuliggjøre fiske over store områder.
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på generelt grunnlag der det ike tas stiling til type akvakultur. Pga store dyp i dette
området (300-40Om) vil foraningsproblematiken uansett oppstå, enten det er snakk om
oppdrettstorsk eller laks-/ørretoppdrett.

Kommunen har gitt uttalelse til Fiskerdirektoratets konsesjonsbehandling av
lokalitetssøknad i Bjørkvika. Uttalelsen ble gitt administrativt i brev av L 5.02.07 med
bakgrunn i vedtatt kystsoneplan. A v saksfremlegget til sak 009/09 fremgår det at
kommunen i denne uttalelsen forutsatte at hele overflateanlegget ble liggende inenfor
området A4 i kystsoneplanen. At fortøyningene strakk seg utenfor A4 ble av kommunen
nærest oppfattet som en etabler praksis på dette tidspunkt. Pga til dels store dyp i
Skjerstadfjorden medfører dette ekstra lange strekk på fortøyingene.
Kommuneadministrasjonen anfører at dette vel gjelder for de fleste eksisterende
akaklturanlegg i fjordsystemet som medfører at fortøyninger strekker seg utenfor
områder avsatt til akvakultur. Administrasjonen er også av den oppfatning at
fortøysningsproblematiken er en del av konsesjonsbehandlingen der andre berørte
sektormyndigheter har gitt sine inspil. Det vises til at det først i brev av 06.06.08
fremkommer i brev fra Fiskerdirketoratet i Nordland en endring i deres saksbehandling
med hensyn til planstatus (Kystsoneplanen) og derigjennom foreliggende søknad om
dispensasjon i Bjørkvika fra tiltakshaver.

Nordland :flkes fiskarlag klager på at fortøyningene til lokaliteten skal plasseres utenfor
området som er avsatt til akvakulturformål i kystsoneplanen. I denne forbindelse er det
anført at fiskeriaktiviteter i området dermed vil bli berørt og hindret. Det er vist til at
Fauske kommune i eget terakar for fiske fra 2002 har oppmerket vandringsvei for kveite
der sidefortøyningene til oppdrettet er planlagt.

Det er også anfurt at etablerig av akvakltur i Skjerstadfjorden må avventes til felles
kystsoneplan mellom Fauske, Bodø og Skjerstad kommune er på plass.

Fiskerne i Skjerstadfjorden anfører i sin klage blant anet at området utenfor Bjørkvika,
mellom 0ynesodden og Skjelbakodden er et av de beste fiskeområdene i fjorden. Spesielt
for kveite og uerfiske. Derfor var det viktig i 2001 at den nye kystsoneplanen sikret det
meste av dette området som fiskeområde. (FFFN) Om nå dispensasjonssøknaden innvilges,
vil hele området være tapt som fiskeplass. Et areal som er fie ganger så stort som det
kystsoneplanen i 2001 satte av til opprett. Disse områdene er hevdvunne fiskeplasser, og i
tilegg har fiskerne brut området til sild- og seisteng.

Per Are Mikkelsen m.fl. har blant anet anført at etablering av oppdrettsanlegg vil gi en
direkte og meget betydelig begrensning i grunneiereslbeboeres rettigheter og muligheter til
adkomst, disponerg og drift av landarealer, strandsone og nærmeste sjøareal i tilknytning
til sine eiendommer. Der er blant anet vist til friluftsloven, lov om hevd, allemannsretten,
strandretten, tilflottsretten og skrevne og hevdvunne rettigheter. Konkret nevnes blant anet
at skadevirkningene for f eks. korall forekomst er og "sjyve" i området ike er vektlagt, og
at mulighet for oppankring av større båter Iflåter kommer i konflikt med overflateanlegg og
fortøyninger .

Valnesfjord nænniljøutvalg har i sin klage også blant anet tatt opp de klagegrunner som
her er nevnt.

Klagene fra fiskere i Skjerstadfjorden, Per Are Mikelsen m. fl. og Valnesfjord
nærmiljøutvalg i hovedsak dreier seg om tilstedeværelsen og plasseringen av mærene, og
ikke foraningene av anlegget. Fylkesmannen skal bemerke at det aktuelle området hvor
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Det fulger av forvaltningsloven § L 7 at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt
opplyst som mulig fur vedtak treffes. 1 klagen fra Per Ame Mikkelsen fremsettes det
påstander om manglende saksdokumenter fremlag til behandling av dispensasjonen i
Bjørkvika. Dette er tilbakevist av administrasjonen i sak 034/09. Fylkesmannen finner etter
dette ike at kommunen har gjort saksbehandlingsfeil som påstått.

Oppsummering og konklusjon:

Fylkesmannen kan i den foreliggende sak ike se at vedtaket er i strid med plan- og
bygningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Vi finner ut fra dette ike
grulag for å foreta noen endring av vedtaket.

Klagen tas ike til fulge.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1 -9, jf. rundskriv T -8/86 fra
Miljøverndeparementet og Kommunaldeparementet, stadfester Fylkesmannen
kommunens vedtak av 13.01.2009.

Avgjørelsen kan ike påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Klager er underettet ved gjenpart av dette brev.

Med hilsen

¡(f S:,Vvb
Tor Sande (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

~ULtll O~;r~
Gunn Olsbo ohanessen
rådgiver

Kopi til:
Erling Johansen
Fiskeridirektoratet region Nordland
Nordland Fylkes Fiskarlag
Rolf Sigvardsen
Per Arne Mikkelsen

Venset
Postnoks 323
Postboks 103

Stokland
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FAUSKE
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Kongelig resolusjon - Fylkesplan for Nordland 2008-2011

Fylkesplan for Nordland 2008-2011 ble godkjent ved kongelig resolusjon av 2. oktober
2009. Vedlagt følger kopi av resolusjonen.

Når det gjelder vikning av regional plan vises det til § 8-2 i plan- og bygningsloven. Der
heter det at regional plan skal legges ti grunn for regionale organers virksomhet og for
kommunal og statlg planlegging og virksomhet i regionen.
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Erik Sveistrup
22245880



Adresseliste:

Fylkesmannen i Nordland
Kommunene i Nordland
NAV Nordland
Statens vegvesen - region nord
Direktoratet for naturforvaltning
Riksantikvaren
Statens forurensningstilsyn

Side 2



Miljøverndepartementet
Miljø~ og utvklingsminister: Erik Solheim

KONGELIG RESOLUSJON

Ref.nr.:

Saksnr: 200801442

Dato:

Unntatt offentlghet iht.
Offentlighetslovens § 14.1

Godkjenning av Fylkesplan for Nordland 2008 - 2011
Kongelig resolusjon

I. Innledning

Miljøverndepartementet har i oversendelsesbrev av 9. april 2008 motttt Fylkesplan for
Nordland 2008 - 2011 til sentral godkjenning. Planen er utarbeidet i henhold til plan-
og bygningslovens bestemmelser og ble vedtatt av fylkestinget juni 2007.

I den sentrale godkjenningsbehandlingen har regjeringen vurdert planprosessen og
dokumentet på bakgrunn av plan- og bygningsloven og rundskriv T-3/98 Arbeidet med

fylkesplanene. Regjeringen skal ta stillng til innholdet i planen ut fra:

. Fylkets mål og strategier, sett i forhold til gjeldende statlg politikk og interesser

. Forventet deltakelse fra statlge etater i oppfølging og gjennomfring av planen

. Regional uenighet som det er forventet at regjeringen skal avklare

Regjeringen har ikke vurdert om det er føringer i planen som bør følges spesielt opp i
departementenes arbeid mot Stortinget. Regjeringens merknader er knytet til
kapitlene i planen, med fylkesplanens egne mål og strategier som bakgrunn.

Il. Regjeringens merknader

A.. Om planprosessen

Fylkesplanen ble vedtatt av fylkestinget juni 2007 og sendt Miljøverndepartementet for
godkjenning 9. april 2008. Fylkesplanen er utarbeidet i samarbeid med Partnerskap
Nordland, kommuner, regionråd, statlge aktører og næringsliv i fylket. I tilegg er det
blitt gjennomført en regional foresight knytet til fremtidsbilder av Nordland i 2020. Det
har vært arbeidet med tverretatlge arbeidsgrpper i de fire resultatområdene i planen.
Fylkesplanen vil bli fulgt opp årlig av et Regionalt utviklingsprogram (RUP) for
Nordland, med tilak innen temaene.



Regjeringen har i hovedsak ingen merknad til planprosessen, men kan ikke se av
fylkesplanen at det er synliggjort at politiet, politiråd/SLT, eller kunnskap om
kriminalitet og trygghet, har vært tatt med eller brukt i prosessen.

B. Om fylkesplanen

Planens visjon er: "Nordland - vekstflket som griper mulighetene". Nordland er
mulighetenes fylke med en fjerdedel av Norges kyst, rikt på fiske, oppdrett, kraf,
industri, olje og gass, mineraler, samt natur og kystkultur som grunnlag for reiseliv.
Men Nordland har også store utfordriger. Fylket har hatt sterk næringsutvikling, men
befolkingsnedgang, mangel på kompetanse, innovasjon og FoU, som gir færre nye
etableringer og stadig færre unge arbeidstakere. Nordland vil ha flere gründere,
beholde unge med utdannelse og ha bedre tilgang på kompetasearbeidsplasser.

Regjeringen oppfatter fylkesplanen i helhet som gjennomarbeidet og god, samt konkret
og fremtidsrettet.

C. Om fylkesplanens innhold

3. Overordnede mål

Fylkesplanen har følgende overordnede mål: a. Å få til felles innsats for felles fremtid, b.
A ta i bruk potensialet i Nordland, c. Gode rammevilkår for næringslivet, d. Opplevelser
i Nordland kjennetegnes av kvalitet og mangfold, e. Nordland skal være aktiv og synlig i
nordområde~atsingen, f. Å skape sterke BAS-regioner, g. Å skape sterke småsamfnn.

Regjeringen er klar over at planen er utabeidet før fianskrisen. I forordet er følgende

nedfelt: "Til tross for høykonjunktur registrerer vi nedgang i antall nyetableringer."
Regjeringen er opptatt aV-at fylkesplanen også bør være et redskap som beskriver
hvordan Nordland skal møte ulie utfordringer.

Til det overordnede målet om opplevelser, vil regjeringen påpeke at norsk natur og
kulturlandskap er viktige ressurser og fellesgoder som reiselivet både drar nytte av og
har et ansvar for å ta vare på. Disse ressursene er gjennom den norske allemannsretten
fellesgoder for samfnnet. Lad. og skogbruket eier og forvalter en stor del av disse
samfnnsgodene og er viktige aktører når det gjelder å forvalte og legge til rette for
reiselivsprodukter basert på norsk natur og kulturlandskap.

Fylkesplanen har for øvrig god bevissthet rundt verdier knytet ti kulturminner,

kulturmiljø, kulturlandskap og landskap for øvrig, jf. særlig kapittel 6 om arealpolitiske
retningslinjer.

Regjeringen vil likevel poengtere at potensialet for økonomisk, sosial, kulturell og
miljømessig verdiskaping med utgangspunkt i verdensarven og kulturmiljøene kunne
ha vært synliggjort bedre i fylkesplanen og særlig blitt knytet tydeligere opp mot de
ulike underkapitlene i kapittel 3 om overordnede måL.



4. Gjennomgående perspektv
Fylkesplanen har følgende gjennomgående perspektiv: a. Miljø og bærekrafig
utvkling, b. Nordland - et samfnn for alle, c. Likestiling og mangfold, d. Nordlands
samiske befolkning, e. Internasjonalisering, f. Ungdom og unge voksne, g. Folkehelse.

Til perspektivet om Miljø og bærekrafig utvkling vil regjeringen vise til at
fylkeskommunen gjennom forvaltningsreformen fra og med 1. januar 2010 vil få
overført ansvar fra fylkesmannen for deler av miljøvernområdet, jf. Ot.prp. nr. 10 (2008-
2009): "Dette gjelder fylkesmannens oppgaver knyttet til bevaring av innlandsfisk/
høstbare viltarter og jakt/fiske på disse artene, og oppgaver med å tilrettelegge og
ivareta allment friluftsliv. Det samme gjelder vannregionmyndighet etter forskrif om
vannforvaltning. I tilegg får fylkeskommunene en styrket rolle i regional planlegging
gjennom ny plan- og bygningslov og i forhold til klimautfordringen."

Til perspektivet om Nordland - et samfnn for alle - viser regjeringen til rapporten T-
1472 Universell utforming som kommunal strategi (2009).

Til perspektivet om likestiling og mangfold merker regjeringen seg som positivt at
planen har et bevisst fokus på kulturelt mangfold.

Det samiske perspektivet er på en gjennomgående måte godt ivaretatt i fylkesplanen.
Hensynet til fylkets samiske befolkning er beskrevet i fylkesplanens delkapitler, både i
forhold til næring, bosetting, språk og kultur og samepolitikk. I planen omtales videre.
at fylkeskommunen har laget en egen handlingsplan for samepolitikk. Det bemerkes
også at fylkesordførers innledning er skrevet på lulesamisk.

Under perspektivet internasjonalisering er internasjonalt arbeid beskrevet meget
overordnet. Nordland fylkeskommune er med i flere større internasjonale programmer
der det stiles betydelig med midler til disposisjon. Regjeringen savner derfor dette
omtalt, og hvordan muligheten som ligger i dette virkemidlet vil bidra i blant annet
næringsu tvklingsarbeidet.

Regjeringen merker seg også som positivt at det knyter seg en visjon om å være best
på folkehelse frem mot 2020, og at folkehelseperspektivet skal være en gjennomgående
holdning for den fylkeskommunale aktiviteten og samfnnsutvklingen i fylket, samt at
folkehelsebegrepet forstås både i forhold til tverrsektoriell samhandling, sosial ulikhet i
helse, planverk og bL.a. livsstilsfaktorer. Dette følger godt opp gjeldende nasjonal
politikk, jf. St.meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale
helseforskjeller og St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge. I tilegg til

dette kunne folkehelsebegrepet med fordel ha blitt konkretisert yterligere ut i fra
pågående folkehelsearbeid og satsingsområder i fylket.

Regjeringen mener politiske føringer, den nye plan- og bygningsloven, samt
fylkesplanens visjon og mål, gjør at hensynet til kriminalitetsforebygging burde ha vært
trukket inn som et gjennomgående perspektiv i planen. Trygghet, velferd og
kriminalitet har mange dimensjoner og er meget komplekst og krever både samarbeid



og kompetanse. Krimnalitetsforebygging kan skje gjennom mange ulike tiltak:
samnnsplanlegging er ett av dem. Det gjelder både tilrettelegging for trygge sosiale
miljøer, og gjennom den fysiske utformingen av omgivelsene. Bruken av de fysiske
rammene kan avgjøre om områder blir arenaer for kriminalitet og utrygghet - eller
arenaer for sosialt fellesskap og trivseL. Utrygghet og risiko er egenskaper som ikke
nødvendigvis er knytet til reell utsatthet for farer, men heller ti spesifkke situasjoner
og mennesker under visse omstendigheter. I dette er det en erkjennelse om at gjennom
god planlegging, som tar hensyn til god kunnskap om bakenforliggende og lokale
årsaker til kriminalitet og utrgghet, er det mulig å støtte opp under en arealbruk som
bidrar ti levende lokalsamnn og byer.

5. Resultatområder med tihørende strategier

5.0. Foiven1nnger til staten
Fylkesplanen definerer fire ulike resultatområder: 1. Kompetanse, 2. Innovasjon og
entreprenørskap, 3. Regionbygging og 4. Infastrktur. Tilknytet hvert resultatområde

er det strategier. Regjeringen vil påpeke at flere av strategiène i planen forutsetter
statlig medvirkning, og det fremgår ikke hvorvdt disse strategiene har finansiering i
dag.

5.1. Kompetanse
Her fremgår bL.a. følgende strategi: "Styrke høyere utdanning og forskningsmiljøer.
Styrke de lengre utdanningsløpene i form av flere mastergradet og doktorgrader. FOU-
institusjonene må videreutvkles som miljøer for oppdragsforskning med nasjonal
konkurransekraf for regionalt nærings- og samnnsliv.(.. .)". Det forutsettes at
videreutviklingen av utdanningstilbud og forskning gjøres innenfor gjeldende
økonomiske rammer.

5.2. Innovasjon og entreprenørskap
Om Strategier for innovasjon og entreprenørskap. Gjennom arbeidet med
utvklingsprogrammet Grønt reiseliv ønsker regjerigen at kulturminner i tilknytning ti
landbruket kan ivaretas og utvles som en ressurs i det norske reiselivsproduktet.
Kulturhistoriske verdiflle bygninger og bygningsmiljøer på landbrukseiendommer kan
inngå som en ressurs for næringsutvkling og verdiskaping.

Regjerigen er tilfeds med at regionale fiskerimyndigheter har vært involvert i
utarbeidelse av fylkesplanen, og støtter opp om målsettingen om at satsing på marin
verdiskaping må stykes.

Regjeringen viser ti Nasjonal strategi for reiselivsnæringen - Verdiflle opplevelser og til
oppfølgingen av denne. Strategiens hovedmål er økt verdiskaping og produktivitet i
reiselivsnæringen, levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innenfor
reiselivsnæringen og at Norge skal væreet bærekrafig reisemåL.

Regjeringen vil også vise til verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet som
legger til rette for at kulturaren kan tas i bruk som en ressurs i utvklingen av



lokalsamnn og næringsliv, herunder f. eks. reiselivet. Nordlands prosjekt i dette
programmet Den verdifulle kystkulturen i Nordland vil kunne gi erfaringer ti videre
arbeid med reisemålsutvkling.

Det er fra og med 2009 satt i gang programmet Naturarven som verdiskaper i samarbeid
mellom Miljøverndepartementet og Kommunal- og regional departementet.
Programmet legger til rette for at folk som besøker verneområder og andre
naturområder kan få gode opplevelser. Dette skal bL.a. gjøres gjennom tilrettelegging
og informasjon, skjøtsel og tiltak for å ta vare på naturkvaliteter.

5.3. Regionbyggng

5.4. Infastrktr
Her fremgår det en rekke strategier som berører samferdsel, bL.a. "Arbeide for en
vesentlg standardforbedret E6 som gjennomgående landverts infastrktur for

nordområdene, samt en vesentlg standardforbedret land- og sjøverts infastruktur for
mer effektiv sjøtransport. Bidra til å tilrettelegge for godt fungerende øst-vest-
forbindelser som transportkorridorer ut og inn av landet." Dette forutsetter statlig
medvirkning, men det fremgår ikke om disse strategiene har finansiering i dag.

6. Arealpolitiske retningslinjer

6.1. Arealpolitikk for Nordland, 6.2. Mål for arealforvaltningen
Regjeringen vil her også påpeke at Norge har som mål å stanse tapet av naturmangfold.
Regjeringen har lagt fram en ny lov om naturmangfold.

6.3. Strategier og arealpolitiske retningslinjer for Nordland
Fylkesplanen har retningslinjer for: 1. Planlegging, 2. Brukermedvirkning og tilpasning,
3. Byer og tettsteder, 4. Lokalisering av handel, 5. Natur og kulturlandskap, 6. Klima,
energi og vann, 7. Næringsutvkling, 8. Kystsonen.

Til retningslinjene om planlegging vil regjeringen vise til den nye plan- og
bygningsloven der plan delen trer i kraf 1. juli 2009. For regional planlegging
introduseres her regional planstrategi, regionale planer og regionale planbestemmelse,
samt at forholdet til interkommunale planer klargjøres.

Uthevet boks på side 35 i fylkesplanen omtaler søknad om dispensasjon og angivelse av
særlige grunner. Regjeringen fastslår at i henhold til plandelen av ny plan- og
bygningslov kapittel 19, § 19-1 til § 19-4, med ikrafreden 1. juli 2009 opphører særlige
grunner som vurderingsgrunnlag for eventuell dispensasjon.

Til retningslinjene for brukermedvirkning og tilpassing viser regjeringen til rapporten
T-1472 Universell ut/orming som kommunal strategi (2009).

Til retningslinjene om byer og tettsteder vil regjeringen vise til at sentrale retningslinjer
for arealplanlegging i nærheten av kirker og om kirkegårdsareal er å finne i rundskriv



T-3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og
kulturmiljø, kapittel 4 og i forskrif av 10. januar 1997 nr. 16 til lov om kirkegårder,
kremasjon og gravferd § 2 første ledd.

Til retningslinjene for lokalisering av handel viser regjeringen til Rikspolitisk
bestemmelse for kjøpesentre sOin tredde ikraf 1. juli 2008. Den skjerpede

kjøpesenterpolitikken tilsier at punkt 4.2 må uttrykkes med "skal ikke tilates", og ikke
"bør ikke tillates". Ved utarbeidelse av endret retningslinje i fut. den senere tids
utvkling innen kjøpesenteretäblering, jfr. punkt 4.5, må det legges stor vekt på formålet
i den rikspolitiske bestemmelsen og intensjonen i kjøpesenterpolitikken.

Til retningslinjene om natur og kulturlandskap vil regjeringen vise til at fremtidige
modeller for forvaltning av verneområder vil bli lagt fram for Stortinget.

Regjeringen vil påpeke at et sterkt jordvern i hele Norge er nødvendig for at våre
etterkommere skal ha muligheten til åprodusere.mat på egen jord. Dessuten vil
klimaforandringene endre forutsetningene for matproduksjon over hele kloden.
Regjeringen vil derfor påpeke viktigheten av det innskjerpede jordvernet, særlig med
tanke på 2010-målet om en halvering av omdisponeringen av dyrket mark. Regjeringen
har merket seg det som positivt at fylkesplanen omtaler jordvernet i retningslinje 5.1 og
5.2 under natur og kulturlandskap.

Landbruksarealene utgjør en stor del av landets arealer med store verdier knytet ti
natur og kulturarv. Skogen, utmarksarealene, veiene og stiene i kulturlandskapet er
viktige for ferdsel og frluftsliv. Flere aktører i landbruket har utvdet sin virksomhet til
også å inneholde organiserte friluftstilbud, blant annet jakt, fiske og guidede
sportsaktiviteter. Dette er viktig både i næringsvirksomhet og for å få frem den
samfnnsmessige virksomheten ilandbrukslandskapet.

Til retningslinjene om klima, energi og vann vil regjeringen når det gjelder
vannforvaltning som skal ivaretas gjennom en helhetlig arealplanlegging, vise til
forvaltningsreformen og til ny forskrif om vannforvaltning.

Når det gjelder fylkesplanens retningslijer for småkraferk, vidkraferk o.s.v. viser
regjeringen til Retningslinjer for planlegging og lokaliseringa v vindkraftanlegg som skal
legges til grnn av kommunene, regionale myndigheter og statlge etater ved
planlegging og behandling av enkeltsaker for vindkrafnlegg etter plan- og bygnings-
loven og ved konsesjonssøknader for vidkrafanlegg etter energiloven.

Regjeringen viser også til Retningslinjer for små vannkraftverkßorn gir anbefalinger for
hvordan det kan utarbeides fylkesdelplaner for små vannkraferk. Målet er å styrke
grnnlaget for en helhetlg vurdering av konsesjonssøknader for små vannkraferk og
gjøre denne prosessen mer effektiv og forutsigbar for utbyggere, myndigheter og
samnnet for øvrg. Regjeringen vil oppfordre ti at fylkeskommunen, i samarbeid med
berørte fagetater, skal utarbeide fylkesvise planer for bygging av småkraferk, som
bidrar til at ikke naturmangfold, friluftsliv og store landskapsverdier går tapt.



Til retningslinjene om kystsonen vil regjeringen vise til at det i St. prp. nr 1 (2008-2009)
for Miljøverndepartementet et arbeidsmål under resultatområde 6 Planlegging for ei
berekraftig utvikling om å sikre god oppfølging av nasjonal strandsonepolitikk ved å
oppfordre kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn ti streng praksis ved
behandling av dispensasjoner og planer i strandsonen langs sjø og vassdrag.

St.meld. nr. 12 (2001-2002) Rent og rikt hav peker på at det viktige planarbeidet i

kystsonen er at det gjennomføres gode tverrsektorielle prosesser for å unngå konflikter
med andre nærings- og brukerhensyn, herunder hensynet til miljø, allmenn ferdsel,
frluftsliv og bevaringshensyn. Havbruk må i denne sammenheng behandles på samme
måte som andre interesser.

Punkt 8.6 har fått en noe uheldig utforming. Det er viktig for regjeringen å understreke
at fordeling av sjøareal til havbruk må vurderes ut fra samme kriterier som annen
virksomhet. Den foreliggende tekst kan tolkes som om havbruk kun kan bli aktuelt
dersom ikke annen virksomhet har interesse av å utnyte arealet.

Mht. punkt 8.10 om uttak av grs/sand i kystsonen vil regjeringen vise til at det må tas
flere hensyn ved planlegging av slik virksomhet enn kun det som går på opprydding og
etterbruk i aktuelle områder. Det må godtgjøres at slik virksomhet ikke får negative
effekter på det biologiske mangfoldet i området, og likeledes at uttaket ikke vil ha
negative konsekvenser for evt. annen virksomhet (f.eks. fiskeoppdrett) i tilstøtende
arealer.

IlL. Avslutning

Godkjenning av fylkesplaner omfatter ikke konkret ressursbruk. Prioritering og
tildeling av ressurser blir fulgt opp gjennom de årlige budsjettprosessene.
Fylkeskommunen må ta kontakt med de aktuelle statlge myndigheter for å sikre
gjennomfring og oppfølging av planen. Planen bør være godt koordinert med
føringene som er gitt i "Nye byggesteiner i nord. Neste trinn i Regjeringens
nordområdestrategi. "

Regjeringen forutsetter at eventuelle forslag til oppfølging av planen som medfører
behov for statlge bevilgninger skal bringes inn i den vanlige budsjettprosessen. Det
bør gå klart fram av planen hvorvdt tiltakene som forutsetter statlg medvirkning har
finansiering per i dag og at tiltak som ikke har finansiering skal vurderes opp mot andre
tiltak i de årlige statsbudsjettene og eventuelt Nasjonal transportplan.

Fylkesplanen skal etter plan- og bygningsloven legges ti grunn for fylkeskommunal
virksomhet og være retningsgivende for kommunal og statlg virksomhet i fylket.
Retningslinjene gir klare regionale signaler til kommunene i fylket og skal bidra til å
samordne og styre arealbruken på tvers av kommunegrensene. Dersom en kommune
fraviker retningslinjene, gir dette grunnlag for å fremme innsigelse til kommunens



planer. Statlige organ som ønsker å fravike forutsetningene i godkjent fylkesplan, må ta
dette opp med fylkeskommunen. Dersom parene ikke blir enig, skal saken tas opp
med de sentrale planmyndighetene.

Miljøverndepartementet

tilrår:

Fylkesplan for Nordland 2008 - 2011, vedtatt av fylkestinget juni 2007,
oversendt 9. april 2008, godkennes i medhold av plan~ og bygnngslovens
§ i 9-4, med de merknader og forbehold som er gitt i Miljøverndeparementets
redegjørelse i saken.


