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Søknad om dispensasjon for plassering av oppdrettsanlegg i område AFF5 
(tidl. AFF7), og dispensasjon for fortøyninger i båndlagt område H710 i 
Bindal kommune. 

 
Vedlegg: 
1 Søknad om dispensasjon for etablering av ny akvakulturlokalitet i Klampvika 
2 Plankart pr juni 2019 

 
 

Rådmannens innstilling 
SalmoNor AS gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og Kystsoneplanen for plassering 
av oppdrettsanlegg i område AFF5 (tidl. AFF7), og dispensasjon for fortøyninger i båndlagt 
område H710, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  
Begrunnelse for vedtak framgår av saksutredningen. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i delegasjon fra kommunestyret gitt i sak 84/09, vedtatt 5.11.2009. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
SalmoNor AS fikk i kommunestyremøtet den 26. september 2019 innvilget søknad om ny 
akvakulturlokalitet «Klampvika» for produksjon av laks, sjøørret og regnbueørret, beliggende sør 
for Klampvika ved Røytvoll i Bindal, område 1811-A17 i plankartet til Kystsoneplanen. 
For at søknaden av 23. mai 2017 skal kunne ferdigbehandles av Nordland fylkeskommune, må 
imidlertid SalmoNor AS søke Bindal kommune om dispensasjon for etablering i 
båndleggingsområde og arealformål i kommunedelplan for kystsonen ("Kystsoneplanen"). 
 
På bakgrunn av strømmålinger gjennomført av Åkerblå Nord AS i perioden mars–mai 2017 er 
anlegget med fortøyninger orientert i SV-NØ retning, og kommer derfor delvis utenfor område 
1811-A17.  
Som det fremgår av strømmålingene (se vedlagte strømrosediagram) har strømmen ved 
lokaliteten i all hovedsak en SØ-NV orientering. Med en SV-NØ orientering av anlegget, hvor 
strømmen kommer mest mulig vinkelrett på lengderetningen av anlegget, oppnås minimal 
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skyggeeffekt/strømreduksjon på nøter og biomasse. Dette vil bidra til å sikre optimal fiskevelferd 
ved at fisk i hele anlegget får tilført friskt og oksygenrikt vann som ivaretar fiskens krav til et 
godt levemiljø. Orienteringen av anlegget vil dessuten redusere miljøpåvirkningen fra lokaliteten 
betraktelig ved at partikler blir avsatt over et større areal. 
 
Det omsøkte oppdrettsanlegget i Klampvika ligger i hovedsak i område avsatt til kombinerte 
formål for "fiske, ferdsel og akvakultur" AFF5 (tidl. AFF7), jfr. kommuneplanens arealdel/ 
kystsoneplanen. I henhold til Kystsoneplanens bestemmelser pkt 3.8.3 tillates imidlertid ikke 
nyetableringer av akvakulturanlegg utover fortøyninger innenfor AFF-områder, og det søkes 
derfor om dispensasjon fra denne bestemmelsen til etablering av omsøkt lokalitet innenfor dette 
området. 
 
Det fremgår videre av dispensasjonssøknaden at en liten del av anlegget i nord‐øst, samt 
fortøyninger er søkt plassert i området som er båndlagt i henhold til vedtak truffet av 
formannskapet i Bindal kommune den 26. mars 2019. SalmoNor AS søker derfor om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne ha en liten del av anlegget og 
fortøyninger inn i hensynssone H710_1101, jfr. kommuneplanens arealdel/kystsoneplanen. 
 
Søker har også justert to ankerfester som tidligere lå innenfor låssettingssone K6, til nå å ligge 
innenfor område 1811-A17. 

Høring: 
Dispensasjonssøknaden ble sendt ut på høring 5. desember 2019, og med høringsfrist 3. januar 
2020. På grunn av julehøytiden ble høringsfristen utvidet til 10. januar 2020. 
Kommunen mottok høringssvar fra Kystverket, Fiskeridirektoratet, Nordland Fylkes Fiskarlag, 
Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune. Hovedtrekkene i uttalelsene er gjengitt 
nedenfor: 
 
Kystverket 

 Ingen negative kommentarer til søknad om dispensasjon. 
 
Fiskeridirektoratet 

 Fiskeridirektoratet tilrår at søknaden om dispensasjon innvilges, men at fortøyningene fra 
anlegget etableres slik at de i minst mulig grad blir til hinder for utøvelse av fiske i 
fjorden.  

 
Nordland Fylkes Fiskarlag 

 Nordland Fylkes Fiskarlag ber om at det opprettes dialog med Brønnøy Fiskarlag for å 
sikre at fortøyningene mot nordøst plasseres minst mulig til hinder for utøvelsen av fiske. 
Nordland Fylkes Fiskarlag har ellers ingen andre merknader. 

Fylkesmannen i Nordland 
 Søknaden må gis en vurdering i forhold til Plan og bygningsloven § 19-2 – 

Dispensasjonsvedtak, og at det vurderes om vilkårene for dispensasjon er oppfylt. 
 Søknaden om dispensasjon må være tilstrekkelig opplyst i henhold til forvaltningslovens 

§17 før vedtak fattes. 
 Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 må legges til grunn ved behandling av saken. 
 Fylkesmannen mener fremdeles at etablering av akvakulturlokaliteten Klampvika ikke er 

tilstrekkelig utredet, noe som også gjelder ved en noe endret plassering av anlegget. 

Nordland Fylkeskommune 
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 Med bakgrunn i denne sakens historikk gjennom behandling av Kystplan Helgeland er 
det uheldig at det må søkes om dispensasjon fra planen. Behov for justeringer av det 
avsatte området for akvakultur burde vært avklart av tiltakshaver og kommunen gjennom 
planbehandlingen. 

 Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer, være 
basert på kunnskap og skje med grunnlag i oppdaterte kommuneplaner. Det skal ikke 
være en kurant sak å dispensere fra vedtatte planer. 

 Nordland fylkeskommune ber om at det tas hensyn til Fylkesplan for Nordland i 
planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.5 Kystsonen som bl.a. sier: 
d) Planleggingskonteksten i kystsonen er kompleks og dynamisk. Kunnskapsgrunnlaget 
er under utvikling på flere områder. Det gjør det viktig både å avklare arealbruken 
samtidig som det bygges inn fleksibilitet i planene. 
l) De ville stammene av laks, sjøørret og -røye må sikres i arealforvaltningen. 

 Kommunen bes vurdere om en dispensasjon kan ha vesentlig negativ innvirkning på vill 
anadrom fisk i området. 

 Kommunen bes vurdere om vannforskriften § 12 kommer til anvendelse i saken 
 Kommunen bes vurdere om søknaden oppfyller kravet i plan- og bygningsloven § 19-2, 

andre ledd. 
 Kommunen bes vurdere om søknaden er av en slik art at kunnskapsgrunnlaget er godt 

nok til å oppfylle kravene i plan- og bygningslovens § 19, Kystplan Helgeland, og 
naturmangfoldloven kap. II. 

 

Vurdering 
Konsesjonssøknaden for lokaliteten Klampvika skal sluttbehandles etter akvakulturloven hos 
Nordland fylkeskommune. 
 
 
Kommentarer til høringsinnspillene: 
Bindal kommune sin vurdering av høringsinnspillene fra Kystverket, Fiskeridirektoratet, 
Nordland Fylkes Fiskarlag, Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune: 
 
Kystverket 
De foreliggende justeringene vurderer Kystverket som små, og ikke av betydning for 
fremkommeligheten og sjøsikkerheten i området. Kystverket har på dette grunnlag ingen 
negative kommentarer til søknad om dispensasjon. 
 
 
Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratet tilrår i sin høringsuttalelse at søknaden om dispensasjon innvilges, men at 
fortøyningene fra anlegget etableres slik at de i minst mulig grad blir til hinder for utøvelse av 
fiske i fjorden. Fiskeridirektoratet støtter seg også til Nordland Fylkes Fiskarlag krav om at det 
opprettes dialog med Brønnøy Fiskarlag for å sikre at fortøyningene mot nordøst plasseres minst 
mulig til hinder for utøvelsen av fiske. Fiskeridirektoratet har ellers ingen merknad i saken. 
 
 
Nordland Fylkes Fiskarlag 
Nordland Fylkes Fiskarlag ber om at SalmoNor AS oppretter dialog med Brønnøy Fiskarlag for å 
sikre at fortøyningene mot nordøst plasseres minst mulig til hinder for utøvelsen av fiske. 
Nordland Fylkes Fiskarlag har ellers ingen andre merknader. 
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Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen i Nordland poengterer i sitt innspill om at søknaden også gis en vurdering i 
forhold til Plan og bygningsloven § 19-2 – Dispensasjonsvedtak, og at det vurderes om vilkårene 
for dispensasjon er oppfylt. 
Bindal kommune vurderer saken slik at ved en dispensasjon for etablering i område AFF5 (tidl. 
AFF7), og dispensasjon for fortøyninger i båndlagt område H710, at hensynene i lovens 
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet vurdering i et nærings- og 
miljøperspektiv, ansees fordelene ved å gi dispensasjon å være klart større enn ulempene. På 
denne bakgrunn vurderer Bindal kommune det slik at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. 
 
På bakgrunn av høringen i desember 2019, tidligere høringer, politiske og administrative 
behandlinger av saken både lokalt og regionalt, så vurderer Bindal kommune at saken er 
tilstrekkelig opplyst i henhold til forvaltningslovens §17. 
 
Dispensasjonssøknaden er, i tråd med Fylkesmannens innspill, også vurdert etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12.  
Gjennomføring av tiltaket på de vilkår som er satt i konsesjonsvedtaket anses ikke å føre til 
vesentlig skade på naturmangfoldet eller føre til en uforholdsmessig stor belastning på 
økosystemet. I relasjon til øvrig oppdrettsaktivitet i Bindalsfjorden, vurderes tiltaket heller ikke å 
ha vesentlig negativ effekt på anadrom fisk. 
 
§ 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. 

§ 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. 

§ 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. 

§ 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. 

§ 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. 

Nordland Fylkeskommune 
Med bakgrunn i sakens historikk gjennom behandling av Kystplan Helgeland (Kystsoneplanen), 
mener Nordland fylkeskommune det er uheldig at det nå søkes om dispensasjon fra planen. 
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Behov for justeringer av det avsatte området for akvakultur, burde vært avklart av tiltakshaver og 
kommunen gjennom planbehandlingen. 
Bindal kommunestyre vedtok den 20. juni 2019 at lokaliteten beholdes i kystsoneplanen. 
Imidlertid vil lokaliteten eventuelt bli vurdert tatt ut av planen dersom fylkeskommunen ikke 
innvilger konsesjonssøknaden. 
 
 
Forhold til kommuneplanens arealdel 2004 - 2018 
Av kommuneplanen fremgår det at sjøområdet er lagt ut til område for ferdsel, fiske, friluftsliv, 
natur og akvakultur (FFFNA). 
FFFNA-områdene er fellesområder for hele kystsonen hvor en i dag har få eller ingen 
interessenter som antas å ha behov eller rett framfor andre, utover det som følger av gjeldende 
lover og bestemmelser. I fellesområdene må tiltak og inngrep ikke være i konflikt med ferdsel-, 
fiske-, friluftsliv-, natur- eller akvakulturformål. 
 
 
Forhold til Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 
Hovedmål – 1. Næringsutvikling 
Bindal kommune skal oppmuntre til nytenkning og legge til rette for etablering av flere og nye 
bedrifter, samt bidra til gode utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv i hele kommunen. 
Det er viktig å arbeide for å sikre rammebetingelsene for primærnæringene og legge til rette for 
at kommunens naturgitte fortrinn kan utnyttes. 
Delmål – 1 j) 
 
Bindal kommune skal legge til rette for verdiskaping og etablering av arbeidsplasser med basis i 
kommunens naturressurser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer, herunder også 
arbeidsplasser innenfor reiseliv og akvakultur. 
 
 
 
Nordland fylkeskommune ber også om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt 
til kap. 8.5 Kystsonen som bl.a. sier: 
d) Planleggingskonteksten i kystsonen er kompleks og dynamisk. Kunnskapsgrunnlaget er 
under utvikling på flere områder. Det gjør det viktig både å avklare arealbruken samtidig 
som det bygges inn fleksibilitet i planene. 
l) De ville stammene av laks, sjøørret og -røye må sikres i arealforvaltningen.  
 
I tråd med kap. 8.5 i Fylkesplan for Nordland ønsker Bindal kommune en samordnet og helhetlig 
arealdisponering. Planleggingsarbeidet i kystsonen er kompleks og dynamisk, og det er derfor 
viktig å avklare arealbruken samtidig som det bygges inn fleksibilitet i planene. 
I denne konteksten vurderer Bindal kommune det som avgjørende at arealplanlegging på alle 
nivå må sikre at også akvakulturnæringen får tilstrekkelige og tilfredsstillende arealer til en 
bærekraftig produksjon, samtidig som de ville stammene av laks, sjøørret og -røye må sikres. 
 
I fylkeskommunens innspill bes det også om at kommunen vurderer om en dispensasjon kan ha 
vesentlig negativ innvirkning på vill anadrom fisk i området. I tråd med kommentaren til 
Fylkesmannens innspill ovenfor er tiltaket, i relasjon til øvrig oppdrettsaktivitet i Bindalsfjorden, 
ikke vurdert å ha vesentlig negativ effekt på anadrom fisk. 
 
Kommunen bes videre om å vurdere om vannforskriften § 12 kommer til anvendelse i saken. 
Paragrafen kommer til anvendelse i tilfeller hvor ny virksomhet medfører at miljøtilstanden i 
noen grad forringes, og i tilfeller hvor ny virksomhet ikke vil forringe tilstanden, men likevel 
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medfører at miljømålet ikke nås. Størrelsen på virksomheten har ikke i seg selv betydning for om 
§ 12 kommer til anvendelse, men det er graden av påvirkning på tilstanden som er avgjørende. 
 
Bindal kommune forutsetter at alle praktisk gjennomførbare tiltak vil settes inn for å begrense 
virksomhetens negative miljøpåvirkning (jfr. §12 annet ledd bokstav a). 
Samfunnsnytten av virksomheten må samtidig vektes mot et eventuelt tap av miljøkvalitet. 
Bindal kommune vurderer tiltaket å ha så stor nytteverdi i form av arbeidsplasser og 
kommuneøkonomi at et eventuelt tap av miljøkvalitet vil være innenfor akseptable rammer. 
Bindal kommune vurderer også at samfunnsgevinsten med etableringen av den nye lokaliteten, 
på grunn av manglende teknisk gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke 
med rimelighet kan oppnås med andre midler som er miljømessig vesentlig bedre, jf. § 12 annet 
ledd bokstav c. 
 
 
Til Nordland fylkeskommunes spørsmål om dispensasjonssøknaden oppfyller kravet i plan- og 
bygningslovens § 19-2, andre ledd, vises det til tilsvarende kommentar til sammenfallende 
spørsmål fra Fylkesmannen ovenfor.  
 
Det vises for øvrig til innspill og vurderinger som ble gjort i forbindelse med forrige behandling 
kommunestyret gjorde i sak 91/17. 
Søknaden ansees ellers å være i samsvar med kommunens målsetting om å satse på kommunens 
naturgitte fortrinn, herunder Bindalsfjordens potensial for utvikling av havbruksnæringen. 
 
 
Kommunen har vurdert søknaden i forhold til kommunale og regionale planer, samt innkomne 
merknader/uttalelser, og rådmannen mener at innvilgelse av dispensasjon ikke vil medføre at 
hensynene som skal ivaretas i kommuneplanens arealdel, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Dispensasjonen er en forutsetning for at SalmoNor 
AS skal kunne få konsesjon for oppstart i Klampvika, og derigjennom også for etablering av nye 
arbeidsplasser i Bindal. Rådmannen mener etter en samlet vurdering, at fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 16.01.2020 
 

Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Salmonor AS – Søknad om dispensasjon for etablering av ny 

akvakulturlokalitet Klampvika 

 

1. Innledning 

SalmoNor AS ("Salmonor") har i forbindelse med søknad om etablering av lokalitet Klampvika fått 

signal om at man må søke om dispensasjon fra båndleggingsområde og arealformål i 

kommunedelplan for kystsonen i Bindal kommune ("Kystsoneplanen").  

Salmonor søker herved om dispensasjon fra båndleggingsområde og arealformål i Kystsoneplanen 

slik at søknad innsendt 23. mai 2017 om etablering av matfiskanlegg i sjø ved lokalitet Klampvika 

("Lokalitetssøknaden") kan ferdigbehandles. 

2. Søknad om dispensasjon 

Som det fremgår av Vedlegg 1 til dette brevet vil omsøkt anlegg i hovedsak ligge i område avsatt 
til kombinerte formål for "fiske, ferdsel og akvakultur", markert "AFF" i plankartet til 
Kystsoneplanen. 

I henhold til Kystsoneplanens bestemmelser pkt 3.8.3 tillates imidlertid ikke nyetableringer av 
akvakulturanlegg utover fortøyninger innenfor slike AFF-områder. Det søkes derfor om 
dispensasjon fra denne bestemmelsen til etablering av omsøkt lokalitet i dette området. 

Det fremgår videre av Vedlegg 1 at en liten del av anlegget i NØ, samt fortøyninger er søkt plassert i 

området som er båndlagt i henhold til vedtak truffet av formannskapet i Bindal kommune den 26. 

mars 2019. Etter det vi forstår er det ikke nedlagt et bygge‐ eller delingsforbud i det aktuelle 

området. Det søkes derfor om dispensasjon fra dette båndleggingsområdet for etablering av omsøkt 

lokalitet i dette området. 

3. Begrunnelse 

Anlegget med fortøyninger er orientert i SV-NØ retning med bakgrunn i strømmåling gjennomført 
av Åkerblå Nord AS i perioden mars–mai 2017. Som det fremgår av strømrosene inntatt i 



 

Vedlegg 2 har strømmen ved lokaliteten i all hovedsak en SØ/NV orientering. Med en SV-NØ 
orientering av anlegget, hvor strømmen kommer mest mulig vinkelrett på lengderetningen av 
anlegget, oppnår man minimal skyggeeffekt/strømreduksjon på nøter og biomasse. På denne 
måten sikrer man optimal fiskevelferd ved at fisk i hele anlegget får tilført friskt og oksygenrikt 
vann. Den omsøkte orienteringen av anlegget i en SV-NØ retning er derfor valgt for at lokaliteten 
skal kunne ivareta fiskens krav til et godt levemiljø. Orienteringen av anlegget vil dessuten 
redusere miljøpåvirkningen fra lokaliteten betraktelig, ved at partikler blir avsatt over et større 
areal.  

Lokalitetssøknaden har allerede vært til behandling hos kommunen og sektormyndighetene i 
henhold til akvakulturloven, og nødvendige tillatelser fra sektormyndighetene har blitt gitt ettersom 
lokaliteten ble vurdert som godt egnet for oppdrett. Lokalitetssøknaden måtte imidlertid i 
sluttbehandlingen justeres for to ankerfester som viste seg å ligge i låssettingssone K6 i 
arealplanen. Dette har Salmonor imøtekommet ved at de to ankerfestene nå ligger utenfor 
låssettingssone K6. Det vises til kart i Vedlegg 3 til dette brevet som viser opprinnelig og endret 
plassering av forankringspunktene (H2 og H3). Kartet ble oversendt fra Salmonor til 
fylkeskommunen 14. juni 2019. 

For ordens skyld sendte Fylkeskommunen Lokalitetssøknaden tilbake for ny uttalelse fra 
kommunen og nye tillatelser fra sektormyndighetene, for å sørge for at avgjørelsesgrunnlaget for 
uttalelsen/tillatelsene baserte seg på korrekte/oppdaterte kart over forankringspunktene. Vi viser i 
denne forbindelse til fylkeskommunens brev til Bindal kommune av 21. juni 2019 i Vedlegg 4. 

Bindal kommune vedtok imidlertid Kystsoneplanen 20. juni 2019 og i tråd med de signaler vi har 
fått søker vi nå om de nevnte dispensasjoner slik at omsøkte lokalitet kan klareres i henhold til 
gjeldende plan slik at Lokalitetssøknaden kan ferdigbehandles etter akvakulturloven og 
sektorlovgivning. 

4. Avslutning 

Sett i lys av at det har gått en del tid fra Lokalitetssøknaden ble inngitt i 2017 og at Salmonor har 
et sterkt behov for å få Lokalitetssøknaden ferdigbehandlet, ber vi kommunen om å prioritere 
saken. 

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende dispensasjonssøknaden, ber vi om en 

tilbakemelding på dette. 

 

Med vennlig hilsen 

 

_____________________________ 

Vibecke Bondø/sign 

SalmoNor AS 

 

 

 



 

 

 

Vedlegg 1:   Arealplankart med omsøkt plassering av anlegg m/fortøyninger og arealformål. 

Vedlegg 2:  Strømretning og hastighet på hhv 5 og 15 meters dyp. 

Vedlegg 3:   Kart over opprinnelig og endret plassering av forankringspunkt, oversendt 

fylkeskommunen 14. juni 2019. 

Vedlegg 4:  Brev fra Nordland fylkeskommune, datert 21. juni 2019. 

 



Vedlegg 1



©Statens kartverk; kommunene



Strømretning/hastighet 5m dyp 

Strømretning/hastighet 15m dyp 

Vedlegg 2



Dette vedlegget viser to kart: 

1. Anlegget slik det er omsøkt

2. Anlegget når to anker er flyttet ut av låssettingsplass.

1. Omsøkt anlegg

2.Endret anlegg, dvs endring av to anker; H3 er flyttet ca 70m og H2 er flyttet ca 90m

Vedlegg 3



Vår dato: 21.06.2019 

Vår referanse: 

JournalpostId: 

17/8314- 31  

19/77853 

Deres dato: 

Deres referanse: 

Org.nr: 964 982 953

Adresse: Postmottak Tlf.:  75 65 03 00 

Fylkeshuset E-post: post@nfk.no Næring og regional utvikling 

8048 Bodø Caroline Navjord 

Tlf: 75 65 03 42 

Besøksadresse: Prinsensgate 100 

Bindal kommune 

Oldervikveien 5 

7980 TERRÅK 

SalmoNor AS org. nr. 952 662 813 - Verørende søknad om ny lokalitet 

Klampvika i Bindal kommune  

Viser til søknad fra SalmoNor AS datert 23.05.2017 om etablering om ny lokalitet Klampvika i 

Brønnøy kommune. Det søkes om en produksjon på 3120 tonn MTB av laks, ørret og regnbueørret 

til kommersielt formål ved lokaliteten (opprinnelig 4680 tonn MTB, men dette er nedjustert til 3120 

tonn MTB). 

Søknaden ble oversend Bindal kommune for uttalelse 20.6.17 og til sektormyndigheter for 

behandling 28.9.17. Kommune og sektoretater har alle kommet med sine respektive uttalelser og 

tillatelser (vedlagt). Men ved sluttbehandling av søknaden ble det oppdaget at de etterspurte 

endringene i fortøyningene som strakk seg inn i låssettingsplass K6 ikke var blitt gjort. Dermed 

sendes nå saken på nytt til kommune og sektoretater for ny vurdering. 

Det bes om rask behandling av denne saken.  

Det gjøres oppmerksom på at det også er avvik mellom det opprinnelige vedlagte kartet (vedlagt, 

«Kart 1-1000 med koordinater») som Kystverket har brukt som stemplet kart, hvor flere av 

fortøyningsankrene ligger i K6-område, og vedlagt anleggstegning  («Sammenligning av ny og 

gammel plassering av anker») hvor kun to av fortøyningsankrene ligger i K6. Førstnevnte lå ved 

opprinnelig søknad, mens sistnevnte er kommet inn nå i forbindelse med sluttbehandlingen. Det er 

sistnevnte søker mener er riktige fortøyninger som nå er blitt endret til å ligge utenfor K6.  

Kommunen og berørte sektormyndigheter må komme med ny uttalelse/gi ny tillatelse om  

endringene kan aksepteres. Se vedlagte dokumenter. Saken sendes i kopi til Nordland Fylkes 

Fiskarlag som har kommet med uttalelser vedrørende det berørte K6-området. 

Med vennlig hilsen 

Caroline Navjord 

rådgiver fiskeri og havbruk 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

Hovedmottakere: 

Vedlegg 4
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Hovedmottakere: 

Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK 

Fiskeridirektoratet Region 

Nordland 
Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Mattilsynet Felles postmottak 2381 BRUMUNDDAL 

 

Kopi til:    

Nordland Fylkes Fiskarlag Postboks 103 8001 BODØ 

SalmoNor AS Postboks 23 7900 RØRVIK 
 

 

Vedlegg: DokID 

posisjoner klampvika 1282970 

Klampvika tegnet inn i kommunekart 1282971 

image2019-06-20-143856 1283011 

SV: Vedrørende lokalitet ny Klampvika 1278338 

Vedlegg - Sammenligning av ny og gammel plassering av anker 14 06 

2019 
1278339 

Vedlegg 6-1-3a Sjøkart 1278340 

Vedlegg 6-1-3b Kart 1 - 5000 1278341 

Vedlegg 6-1-3c Kart 1 - 1000 med koordinater 1278342 

Uttalelse - Klampvika Bindal Salmonor AS - fraråding 1140162 

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven - lokaliteten 

Klampvika - kopi av brev til Salmonor AS 
1140151 

SalmoNor AS 952662813 lokalitet Klampvika i Bindal kommune - 

Tilrådning av søknad om klarering av ny lokalitet 
961112 

Ny lokalitet Klampvika - godkjenning - kopi 959560 

Tillatelse til etablering av lokalitet Klampvika - kopi av brev 935808 

Stemplet kart 935809 

Kommunal behandling - søknad om ny lokalitet Klampvika 915403 

Særutskrift Kommunal behandling - søknad om etablering av ny 

akvakulturlokalitet -  Klampvika  for oppdrett av laks i Bindalsfjorden - 

søker  Salmonor AS 

915404 

Nordland fylkes fiskarlags uttalelse til akvakultursøknad på ny lokalitet 

Klampvika i Bindal kommune 
892364 

Søknad om ny lokalitet Klampvika 867945 

Kart 1-1000 med koordinater 867951 
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 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: 141 

Arkivsaksnr: 2019/569 - 3 

Saksbehandler:     Astrid Nilssen 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
3/20 Bindal formannskap 22.01.2020 

 

Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Terråk - utbygging og 
drift av Kvernhusfossen kraftverk 

 
Vedlegg: 
1 Oversiktskart 
2 Kart over utbyggingsområdet 
3 Vassdragskonsesjon 
4 Kommunestyrets vedtak sak 74/19 av dato 26.09.2019 

 
 

Rådmannens innstilling 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utbygging og drift av Kvernhusfossen 
kraftverk, innvilges jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
Bindal kommune har gitt tilslutning til at Kvernhusfossen kraftverk bygges ut, jf. 
kommunestyrets uttalelse til konsesjonsbehandlingen av kraftverket etter vannressursloven i sak 
74/19 av dato 26.09.2019. Norges vassdrags- og energidirektorat har videre gitt konsesjon for 
utbygging av kraftverket i medhold av vannressursloven § 8 og ved kongelig resolusjon av 15. 
desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. 
desember 2004.  
 
Vedtaket fattes med hjemmel i kommunestyrets sak 84/09, vedtatt 05.11.2009.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvernhusfossen Kraftverk SUS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
utbygging og drift av Kvernhusfossen kraftverk. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) ga 
konsesjon for utbygging av kraftverket ved kongelig resolusjon av 15.12.2000 og fullmakt gitt av 
Olje- og energidepartementet 19.12.2000 og 10.12.2004.   
 
Under konsesjonsbehandlingen har tiltaket vært på bred offentlig høring der både lokale, 
regionale og nasjonale instanser har vært involvert. Søker opplyser om at kraftverket vil bli bygd 
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innenfor rammene gitt i konsesjonsvedtaket fra NVE. Detaljerte planer for landskap og miljø og 
teknisk plan for trykkrør og dam skal forelegges NVE og godkjennes før prosjektet realiserers og 
oppstart av utbygging tar til. Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene dersom det 
er avvik av betydning i forhold til det som framgår av konsesjonssøknaden.  
 
Kvernhusfossen kraftverk vil bygges i nedre deler av Terråkelva. Kraftverket vil bli en 
oppgradering av det gamle kraftverket fra 1930-tallet. Eksisterende inntaksdam vil hovedsakelig 
bli utbedret og tettet, mens inntaket må bygges nytt. Småkraftverket vil utnytte et fall på ca. 24 
meter fra eksisterende inntaksdam på kote 36,5 til nedstrøms Kvernhusfossen på kote 12,5. 
Vannveien vil bli en ca. 230 meter nedgravd rørgate. Kraftverket vil få en installert effekt på 
1875 kW og produsere ca. 5,6 GWh årlig. Produksjonen tilsvarer strømforbruket til ca. 280 
husstander.  

Vurdering 
Forhold knyttet til kommunale planer og registreringer:  
Området som omfattes av utbyggingen er i kommunedelplanen for Terråk avsatt til LNF1 – 
område. Innenfor denne LNF-sonen er bare byggeaktivitet som har med stedbunden næring å 
gjøre tillatt. I plan- og bygningsloven er det et generelt krav om utarbeidelse av reguleringsplaner 
for større bygge- og anleggstiltak. Dette innebærer at det må søkes om dispensasjon fra 
kommunedelplanen for Terråk for terrenginngrep og nye anlegg som vil komme i forbindelse 
med utbygging og fra plankravet om reguleringsplan. I forbindelse med høringen av 
konsesjonssøknaden ble alle berørte parter i saken gitt mulighet til å uttale seg. 
Dispensasjonssøknader som nevnt kan derfor behandles uten egen høring fra kommunens side.  
 
Forhold knyttet til naturverdier og biologisk mangfold:  
I elvestrekningen på ca. 250 meter, fra inntaksdam og ned til sjøen, skal alminnelig 
lavvannføring på 270 l/s opprettholdes. I sommerhalvåret skal det slippes en minstevannføring på 
540 l/s forbi inntaket, mens det i vinterhalvåret slippes 270 l/s forbi inntaket.  Dersom tilsiget er 
mindre enn kravet til minstevannføringen skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike 
tilfeller ikke være i drift.  
 
Virkning for natur, samfunn og miljø:  
Tema Verdi Virkning av tiltaket 
Rødliste arter Liten-middels Liten til middels konsekvens 
Terrestrisk miljø Liten-middels Liten negativ konsekvens  
Aktavisk miljø Middels Liten positiv konsekvens 
Landskap Liten Liten negativ konsekvens 
Kulturminner Middels-liten Ubetydelig negativ konsekvens 
Landbruk Liten Ubetydelig negativ konsekvens 
Vannkvalitet etc.  Liten  Ubetydelig negativ konsekvens 
Friluftsliv Liten Liten negativ konsekvens 
Jakt og fiske Liten  Ubetydelig negativ konsekvens 
Samiske interesser Ingen  Ingen 
Reindrift Middels Liten negativ konsekvens  
 
Ved utbygging og drift av Kvernhusfossen kraftverk vil det gjøres tiltak som sikrer anadrom fisk 
tilgang til områdene oppstrøms inntaksdammen.  
 
Søknaden er vurdert ut fra prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Gjennomføring av 
tiltaket på de vilkår som er satt i konsesjonsvedtaket anses ikke å føre til vesentlig skade på 
naturmangfoldet eller føre til en uforholdsmessig stor belastning på økosystemet.  
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Tiltaket ligger i utkanten av et område kartlagt som viktig friluftsområde. Det er i første rekke 
naturstien ved Stillelva som er mål for turer i området. Tiltaket vil i liten grad påvirke bruken av 
området til friluftslivsformål.  
 
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 07.01.2020 
 

Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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