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Uttalelse til søknad om ny lokalitet Andalsvågen i Vevelstad kommune, 
AkvaFuture AS

Vevelstad kommune har i brev den 22.05.2017 mottatt søknad om nye oppdrettslokaliteter i 
Hamnsundet og Andalsvågen til uttalelse fra Nordland fylkeskommune, begge søknadene 
kommer fra AkvaFuture AS. Denne uttalelsen gjelder for lokaliteten i Andalsvågen.

Kommunen har fått innvilget utsatt frist for uttalelse i saken til 1. september 2017.

I og med søknaden også omfatter inngrep på land/strandsonen har kommunen behandlet søknad 
om dispensasjon fra inngrep i strandsonen (PLB § 1-8). Denne behandlingen har gått parallelt 
med hovedsøknaden, og enkelte av høringsuttalelsene berører derfor både dispensasjonen for 
aktiviteten på land og etableringen i sjøområdene. Dispensasjonssøknaden ble behandlet i 
kommunestyrets møte den 28. juni 2017 med et positivt vedtak.

Søknaden anses å være i tråd med kommunens arealplan. Berørt sjøområde i Andalsvågen er i 
kommuneplanens arealdel 2002-2014 merket A1 for akvakultur. Inntilliggende område i sjøen 
mot sør er markert som låssettingsplass for fisk (Fi). Fiske og akvakultur er stedbundne næringer 
i LNF 2-område i kommunen.

Ifølge planbestemmelsen er Sjøområdene er fellesområder der fiskenæringa skal kunne utøves 
uhindret, med unntak av de begrensninger som følger av faste installasjoner i sjø. Eks; 
oppdrettsanlegg, kabel traseer, vannledninger og offentlige og private infrastrukturanlegg.
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Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2002-2014, der tiltenkt beliggenhet for oppdrettsanlegget er markert som sirkler i og utenfor det nordre 
A1 området. Området Fi markerer låssettingsplass for fisk.

Vevelstad kommunestyre behandlet selve uttalelsen til søknaden i møte den 30.08.2017. Det ble 
gitt følgende uttalelse:

«Vevelstad kommune er meget positiv til omsøkte tiltak. Samlet konklusjon er at det er flere 
fordeler enn ulemper med å tillate lukket oppdrettsanlegg i lokalitet Andalsvågen.

 Mesteparten av omsøkt beliggenhet av det lukkete oppdrettsanlegget i sjø er i henhold til 
kommuneplanens arealdel 2002-2014 for akvakulturanlegg (A1). Noen fortøyninger 
ligger på grensen til markert låssettingsplass for fisk (Fi) og deler av anlegget er utenfor 
markert område.

 Tiltenkt oppdrettsaktivitet har som formål en utviklings- og førsøksvirksomhet av lukkete 
anlegg, en produksjonsmåte som er i oppstartfasen og som kommunen er positiv til. 

 Gjennom å bidra til denne virksomheten, legger kommunen grunnlag for en mer 
miljørettet fremtidig oppdrettsaktivitet, for å opprettholde fiskeoppdrettsnæringen i 
kommunen.

Forutsetninger

 Fortøyninger, eventuelle rør og ledninger og konstruksjoner (bryggeanlegg) for 
oppdrettsanlegget i sjø skal ta hensyn til den inntilliggende, i kommuneplanens arealdel, 
markerte låssettingsplassen (Fi) for fisk. 

 Det forventes at Fylkesmannen som forurensningsmyndighet følger opp virksomheten 

gjennom lovpålagte målings- og rapporteringsregimer for kontinuerlig kartlegging av 

bunnforhold og næringssalter. Ny norsk standard NS9410 «Miljøovervåking av 

bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg» gir føringer for hva som skal inngå i 

undersøkelser ved og lenger vekk fra anlegg. En god faglig vurdering og dokumentasjon 

av hvor man tar prøvene er vektlagt i standarden.

 Oppdrettsanlegget får ikke komme i konflikt med eksisterende el-kabler i sjøen.
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 Etter endt eller avviklet oppdrettsvirksomhet må tilhørende anlegg og materiale ryddes 
både fra land og sjø, og eierskap til landbaseområdet være avklart.

 Utforming av bygninger og konstruksjoner på landbasen gjøres med hensyn og tilpassing 
til terreng og omgivelser. 

 Nordland fylkeskommune v/seksjon for kulturminner avgir endelig uttalelse når en mer 
detaljert byggesøknad av anlegg på land foreligger.

 Korrekt bruk av lokale navn på steder.»

De innspill som kommunen har mottatt sendes over til Nordland fylkeskommune i egen 
forsendelse.

Med hilsen

Bjørnar Aarstrand
leder Plan- og ressursetaten

AkvaFuture AS
Ketil Olsen


