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 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: U43 

Arkivsaksnr: 2020/599 - 11 

Saksbehandler:     Ole Ketil Haugvik 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
2/21 Bindal kommunestyre 04.02.2021 

 

Kommunal behandling av søknad om ny akvakulturlokalitet Skjåskjæret - 
SinkabergHansen AS 

 
Vedlegg: 
1 Anlegget i Kystsoneplankart 
2 Høringsinnspill - samlet 

 
 

Rådmannens innstilling 
Bindal kommune tilrår at SinkabergHansen AS sin søknad om ny akvakulturlokalitet 
«Skjåskjæret» for produksjon av laks, sjøørret og regnbueørret som ligger i Kjellafjorden ved 
Horsfjord i Bindal kommune innvilges som omsøkt. 
 
Omsøkte tiltak anses å være i tråd med kommunedelplan for kystsonen, samt i samsvar med 
kommunens målsetting i samfunnsdelen om å legge til rette for verdiskaping og etablering av 
arbeidsplasser med basis i kommunens naturressurser innenfor samfunnsmessig forsvarlige 
rammer. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordland fylkeskommune, avdeling for samfunnsutvikling - næring, har oversendt søknad om 
ny akvakulturlokalitet «Skjåskjæret» til Bindal kommune for offentlig høring og kommunal 
behandling. Link til søknaden: Skjåskjæret – Sinkaberg Hansen AS 
 
Kommunen har i henhold til forskrift om samordning og tidsfrister i behandling av 
akvakultursøknader åtte uker saksbehandlingsfrist etter at offentlig ettersyn er gjort. Søknaden 
ble utlagt til offentlig ettersyn ved kunngjøring med en måneds høringsfrist på 
www.lysningsbladet.no og de to mest leste avisene i området. 
Søknaden ble også annonsert på kommunens hjemmeside 20. november 2020. 
 
Saken er i henhold til plan- og bygningsloven med forskrifter unntatt fra behandling etter denne 
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loven. Tillatelse gis av Nordland fylkeskommune i medhold av akvakulturloven, og søknaden 
behandles av kommunen i forhold til kommunale planer og interesser. Statsforvalteren i 
Nordland skal behandle saken etter forurensningsloven og gir eventuelt utslippstillatelse i 
medhold av denne lov. Mattilsynet behandler saken etter lov om matproduksjon og mattrygghet, 
samt etter forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg. 
 
Nordland fylkeskommune har vurdert søknaden opp mot naturbasen til Miljødirektoratet med 
hensyn til verneområder, friluftsområder og leveområder for ulike dyrearter. Fylkeskommunen 
har ikke funnet at endringen vil ha vesentlig virkning for miljø, naturressurser og samfunn som 
tilsier at den må konsekvensutredes. 
 
Fra søknaden/dokumentene fremgår følgende: 
Lokalitet Skjåskjæret er plassert Kjellafjorden i Bindal kommune. 
Størrelse/produksjon: 3 120 tonn 
Koordinater: 
Midtpunkt anlegg N 65º07,318` Ø 12º01,519`  
Midtpunkt fôringsflåte N 65º07,292` Ø 12º01,277`  
 
 
Kommunale planer 
1. Forhold til kystsoneplanen (2019) - 3.3. Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) 
 
3.3.1.Bruk eller vern av sjø og vassdrag dypere enn 20m  
Dette er fellesområder i kystsonen hvor det ikke er foretatt en konkret avveining mellom ulike 
brukerinteresser. Innenfor disse områdene kan det tillates etablering av akvakultur, dersom det ikke 
foreligger særlige grunner for å avslå søknaden.  
Etablering av akvakultur er ikke tillatt hvis dette har vesentlig negativ konsekvens for registrerte 
nasjonale eller regionale interesser knyttet til særskilt verdi for naturmangfold, verdensarv, kulturminner 
og friluftsliv, eller som er tilsvarende viktig for transport og ferdsel på sjøen, eller der konsekvenser av en 
slik etablering vil være usikre. 
 
”Bruk og vern områder” dypere enn 20m vil oppdrettsanlegg kunne etableres dersom det ikke dukker opp 
nye momenter under offentlig utlegging/kunngjøring som en følge av særlovgivningen. Ved søknad om 
etablering av akvakulturanlegg i de generelle sjøområder dypere enn 20 m kreves full saksgang med 
utredning og avveining forhold til andre interesser jf. Akvakulturloven §6 og §16.  
 
3.4. Fiske (6300)  
I gytefelt/viktige fiskefelt, kaste-låssettingsplasser og i aktive redskapsfelt skal det i vannsøyle eller bunn 
ikke tillates tiltak som kan skade eller ødelegge områdenes kartlagte funksjon.  
 
 
2. Forholdet 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. 
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Offentlig høring: 
Søknad om ny akvakulturlokalitet Skjåskjæret ble etter oversendelse fra Nordland 
fylkeskommune utlagt til offentlig innsyn i perioden 20. november – 23. desember 2020.  
 
Kommunen har mottatt flere innspill/merknad til søknaden om ny lokalitet for oppdrett av laks 
ved Skjåskjæret. Høringsuttalelsene er gjengitt nedenfor. 
 
 
Nordland Fylkes Fiskarlag 
Nordland Fylkes Fiskarlag konstaterer ut fra tilbakemelding fra lokale fiskere og 
Fiskeridirektoratets kartlegginger at søknaden er i konflikt med fiskeriinteressene i området. 
Nordland Fylkes Fiskarlag har vært kritiske til at Kystplan Helgeland la opp til at 
akvakultur skulle inngå i hovedformålet/fellesområdene, og ga blant annet tilbakemelding 
om at det var beklagelig at kommunene ikke hadde tatt mål av seg å få til en langt større 
grad av konfliktavklaring i planprosessen. Etter Nordland Fylkes Fiskarlag sin mening påligger 
det kommunen og forvaltningen et særskilt ansvar å ivareta fiskeriinteressene når søknaden nå 
skal behandles. 
Den aktuelle søknaden innebærer at tilgrensede områder avsatt til enbruks fiske i gjeldende 
arealplan blir berørt da det ikke vil være mulig å tråle i en vesentlig del av rekefeltet som 
bestemmelsesområdet 3.4 Fiske i Kystplan Helgeland er satt for å ivareta. Rekefeltet er i bruk og 
Nordland Fylkes Fiskarlag ber om at hensynet til fiskeområdene og tilknyttede bestemmelser i 
Kystplan Helgeland legges til grunn i kommunens behandling. 
 
Rekefelt er også en viktig naturtype og habitat for reker, og de fleste midlene som brukes mot 
lakselus har vist seg å være langt mer skadelig for andre ville krepsdyr, som reke, og marint 
miljø enn tidligere antatt.  
 
Akvakulturdriftsforskriften §§ 15a og 15b sier at: 
 
Kitinsyntesehemmere kan ikke brukes på lokaliteter nærmere enn 1000 meter fra 
rekefelt jf. de felt som til enhver tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy 
 
og at: 
 
Badebehandling med legemidler mot lakselus i oppdrettsanlegg som ligger i rekefelt 
og/eller gytefelt eller nærmere enn 500 meter fra slike, jf. de felt som til enhver tid vises i 
Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy, må foretas i brønnbåt. 
Lusebehandlingsvannet må transporteres bort fra anlegget 
 
Selv om regelverket innebærer at det ikke vil være tillatt å slippe ut de fleste legemidler mot 
lakselus på lokaliteten dersom søknaden innvilges, kan det ikke utelukkes at fôrrester og 
feces vil sedimentere i rekefeltet og påvirke betingelsene for reka negativt. 
 
Mange fiskeplasser, både for passive og aktive redskap, er allerede båndlagt av 
akvakulturnæringen i området, og det er avgjørende at viktige fiskeplasser som er tilgjengelig 
blir ivaretatt slik at det fortsatt er driftsgrunnlag for fiskerne som driver sitt virke i område. 
Nordland Fylkes Fiskarlag ber om at innspill fra lokale fiskere tillegges stor vekt i denne saken 
og at søknaden om ny akvakulturlokalitet ved Skjåskjeret avslås. 
 
Brønnøy Fiskarlag  
Skjåskjeret er en plass som man over tid og gjennom generasjoner har brukt til fiske, det er en 
plass man kan holde på hele året. Samtidig er det skjermet slik at man kan drive fiske og levere 
til lokalt mottak. Fiskere som fisker lengre ut kan ved dårlig vær trekke innpå fjorden og fiske 
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her når det er dårlig vær over lengre perioder. Flere av fiskerne fra Bindal har deler av sitt 
utkomme fra dette området og det er også fiskere som fisker her hele året. Ikke alle fiskere har 
store båter og kan drive fiske uti havet, og derfor er det meget viktig både for sikkerheten, 
levering lokalt og ikke minst at det begynner å bli få slike plasser igjen hvor man kan drive hele 
året med mindre båter.  
  
Skulle det bli etablert akvakultur, så vil dette området også være ødelagt. Det viser all erfaring vi 
sitter på. Her fiskes de mest vanlige typene fisk som sei, hyse, torsk, breiflabb og kveite. Det 
ligger også et rekefelt som er svært viktig for de som driver etter reke. Brønnøy Fiskarlag regner 
med at kysttorsk som gyter i området vil forsvinne helt ved en slik etablering. Det er ikke mange 
områder igjen for den lokale fiskeflåten som prøver å leve av fiskeri, lokale fiskere har de siste 
årene mistet mange områder til oppdrettsnæringen. 
 
Oppsummert så er dette et meget viktig område for lokale fiskerne, og som har et mangfold av 
arter som det kan fiskes på hele året. Det er andre lokaliteter til oppdrett i området, og Brønnøy 
Fiskarlag ser at med en ny lokalitet her så vil enda et gyteområde/ fiskefelt forsvinner for den 
lokale fiskeflåten. Dette vil ikke Brønnøy Fiskarlag godta. 
Brønnøy Fiskarlag har tidligere forlangt at det stoppes tildeling av nye lokaliteter inntil næringen 
har kontroll på fisken, sykdom, lus og dødelighet. Ved en lusebehandling av fisken er det 
kommet frem at disse stoffene har svært store uheldige konsekvenser for skalldyr i havet, som 
blant annet reka. 
 
 
Naturvernforbundet 
-Kysttorsken som nå er rødlistet og utrydningstruet, har gytefelt i Kjellafjorden. I 
henhold til Naturmangfoldloven, har Bindal kommune ansvar for å verne denne 
arten.  
 
- To rekefelt ligger kloss inntil den omsøkte lokaliteten, og det foregår helårlig fiske i fjorden på 
alle de vanlige artene for kystfisket. Her ligger også Bindals eneste fiskemottak, der det landes i 
overkant av 100 tonn fisk årlig. Bindal kommune har også poengtert at det er viktig at det legges 
til rette for at kommunen skal ha yrkesaktive fiskere. 
 
- Det er kort avstand til lokaliteten «Heggvika», og Naturvernforbundet mener derfor at det er 
uheldig at en forholdsvis liten fjord ikke vil tåle at slam, lusepress og fare for sykdom vil øke til 
det dobbelte. 
 
- Bindal kommune har fra rapporten fra NTNU i 2019 fått faglige råd om at økt produksjon av 
oppdrettslaks i åpne anlegg i fjordsystemene vil ha stor negativ betydning for sjøørret, sjørøye og 
vill-laks. Kjellafjorden ligger i åpningen av Bindalsfjorden, og må regnes med i disse 
fjordsystemene. Den store rømmingen i 2019 har gjort det sannsynlig at villaksen blir genetisk 
utvannet, og at Bindal kommune derfor ikke kan godkjenne flere åpne anlegg nå. 
 
-Fôring av fisken med trykkluft og plastrør fører, som påvist av Naturvernforbundets medlem, og 
kystfisker Arnold Jensen i 2018, til et utslipp av flere tonn mikroplast årlig.  
 
Naturvernforbundet i Nordland fraråder på det sterkeste at Bindal kommune godkjenner 
lokaliteten Sjåskjæret i Kjellafjorden. 
 
 
Gruppering av innbyggere, hytteeiere og andre med tilknytning til Horsfjordområdet 
Gruppen mener det ikke er tvil om oppdrettsnæringa har skapt mye positivt i kommunen og 
distriktene i form av mange arbeidsplasser, og vil poengtere at denne klagen, ikke handler om at 
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de er mot oppdrettsnæringa. Dette handler etter gruppens syn om en svært uheldig plassering av 
en tenkt ny lokalitet. 
Gruppen ønsker ikke at Sinkaberg-Hansen AS skal få innvilget sin søknad om lokalitet ved 
Skjåskjæret, Nordhorsfjord, og begrunner hvorfor; 
 
I kommunens reguleringsplan er området regulert som FFFNA. Området er altså regulert for 
ferdsel, fiske, friluftsliv, natur og akvakultur. Sitat kommunens reguleringsplan: 
«Dette er fellesområder for hele kystsonen hvor en i dag har få eller ingen interessenter som 
antas å ha behov eller rett fremfor andre, utover det som følger av gjeldene lover og 
bestemmelser, i fellesområdene må tiltak og inngrep ikke være i konflikt med ferdsel-, fiske-, 
friluftsliv-, natur- eller akvakulturformål. 
 
Gruppen ser det videre slik at lokalitet Skjåskjæret i konflikt med både fiske, friluftsliv og 
naturopplevelse. Når det gjelder ferdsel er det ikke et absolutt hinder, men anlegget vil gi 
begrensning for andre brukere av området. 
Hovedargumentet er at en eventuell lokalitet ved Skjåskjæret vil berøre fiskerne i bygda og 
distriktet enormt. Gjennom hele året blir det fisket med garn etter ulike fiskeslag akkurat i dette 
omsøkte arealet, og levebrødet til flere fiskere blir berørt. De både håper og tror at politikerne i 
Bindal vil støtte en allerede eksisterende næring. 
 
I tillegg til selve anlegget vil ankerfester strekke seg bredt ut i området. Flere anker går helt i 
kanten mot rekefeltet der det fiskes aktivt i dag, både av fiskere og fritidsfiskere. 
 
Bindal har i dag 8 oppdrettslokaliteter innenfor kommunegrensene. Lokalitet Oterneset, som er 
inngangsporten til Kjellafjorden, har akkurat blitt innvilget. Videre er avstanden fra lokalitet 
Heggvika til Skjåskjæret 1300 m. Avstanden er dermed mye kortere enn det som anbefales fra 
Mattilsynet. Et annet viktig moment er lokalbefolkningen som bor og lever i området. Anlegget 
på Heggvika gir overraskende mye støy for de som bor rett over fjorden. Det er nærliggende å tro 
at denne støyen vil øke fra en lokalitet enda nærmere fastboende. 
 
Lyset som brukes, oppleves også negativt når man har det i synsfeltet. Blinkende, sterkt lys som 
særlig i mørket er svært ubehagelig. Siden det ikke finnes andre lyskilder i nærheten, er det 
umulig å ikke bli påvirket av dette, og dette problemet vil også forsterkes ved en lokalisering 
nærmere bebyggelsen. 
 
Summen av lys og lyd, forringer livskvalitet og bolyst sterkt. Gruppen stiller seg derfor svært 
negativt til et nytt oppdrettsanlegg akkurat ved Skjåskjæret. Igjen vil vi påpeke at dette ikke 
handler om å være imot oppdrettsnæringa, men plassering av lokalitet. 
 
 
Høringsinnspill Gunnar Larsen 
Generell motstand mot flere oppdrettsanlegg i Bindal kommune. 
 
 
Høringsinnspill Roald Gangstø, Namsos 
Lokaliteten vil bli sjenerende mht støy og utsikt for eiendommen Haugen 2 på Nordhorsfjord. 
Anlegget vil også legge beslag på et meget stort område og bli til hinder for fiskere og annen 
adkomst til kaianlegg på Nordhorsfjord. 
 
 
Høringsinnspill Robert A. Kjeldsand, Stjørdal 
Strekningen Horsfjord-Otervika blir ofte brukt til fiske og rekreasjon. Et oppdrettsanlegg på 
Sjåskjæret vil i stor grad forringe verdien av naturen, og ødelegge en viktig fiskeplass for lokale 

8



 
 Side 6 av 9

fiskere. Nabolokaliteten i Otervika gir overraskende mye lyd og lys, og ny lokalitet Skjåskjæret 
vil forringe naturopplevelsene ytterligere i området. 
 
 
Høringsinnspill Stian Kjeldsand, Trondheim 
Strekningen Horsfjord-Otervika blir ofte brukt til fiske og rekreasjon. Et oppdrettsanlegg på 
Sjåskjæret vil i stor grad forringe verdien av naturen, og ødelegge en viktig fiskeplass for lokale 
fiskere. Nabolokaliteten i Otervika gir overraskende mye lyd og lys, og ny lokalitet Skjåskjæret 
vil forringe naturopplevelsene ytterligere i området. 
 
 
Høringsinnspill Solbjørg Ulfsnes og Knut Reppen, Horsfjord 
Ulfsnes og Reppen har eiendommer rett innenfor Skjåskjæret på Horsfjord, og poengterer 
viktigheten av en nøye utredning før endelig behandling av søknaden. Begge eiendommene har 
også laksevald for not i umiddelbar nærhet til det omsøkte området, og som de frykter vil kunne 
bli forringet eller ødelagt. De vil komme til å kreve erstatning for tapte laksenotplasser dersom 
anlegget tillates utbygd. 
 
I høringsinnspillet stiller de seg kritiske til arealplanleggingen av store sjøarealer i Bindal som 
FFFNA-område, også områder der kommunen kjenner til «allmenn flerbruk». De stiller seg 
derfor også bak Statsforvalterens (Fylkesmannen) innsigelser til kystsoneplanen. 
De poengterer videre at både reketrålsfelt (T2) og gyte- og oppvekstområde (G3) ligger nært opp 
til det omsøkte området, og at Skjåskjærbakken er det beste og tryggeste alternativet for fiske ved 
dårlig vær. 
Ulfsnes og Reppen nevner også at konsulentselskapet Åkerblå i sin utredning sagt at det 
forventes å kunne spores midlertidige belastninger på sjøbunnen nord for anlegget. De har også 
en del spørsmål til hvordan utredningen til Åkerblå faktisk skal tolkes. 
Lokaliteten vil kunne gi sjenerende støy for både Sør- og Nordhorsfjord. Anlegget vil også legge 
beslag på et meget stort område og bli til hinder for fiskere og annen adkomst til kaianlegg på 
Nordhorsfjord. 
 
De konkluderer med at anlegget både er for stort, feil plassert og for nært andre lokaliteter i 
området, og at det derfor ikke bør tillates.  
 
 
Høringsinnspill fra lokale fiskere; Martin Kjølstad, Kjell Arve Sætervik, Dag Mathisen, Harry 
Edvardsen, Johnny Halsan, Terje Brevik, John Rune Martinsen og Tor Inge Larsen, Bindal 
Gruppen, som representerer fiskere i Bindal, reagerer sterkt på beliggenheten til lokaliteten 
Skjåskjæret, men også på hvordan Sinkaberg Hansen AS har opptrådd i forkant av 
søkeprosessen. Som regelmessige brukere av området hadde de forventet å på forhånd bli 
kontaktet av søker for å avdekke mulige arealkonflikter. 
Selv om søker har hevdet at det har vært en grei dialog mellom berørte parter, mens ingen av 
dagens fiskere hadde blitt kontaktet. Fiskerne sier de selv kontaktet oppdrettsselskapet for å få 
informasjon etter at oppdrettsbåter hadde blitt observert i området, men fikk først etter noe tid 
beskjed om at all kartlegging var gjort, og at avgjørelse om å søke konsesjon allerede var tatt. 
Som fiskere har de reagert sterkt på denne fremgangsmåten. 
 
Fiskerne er også bekymret for hvilken innvirkning det omsøkte anlegget vil kunne ha for Kjella 
fiskemottak da anlegget vil ligge ved innløpet til kaia til fiskemottaket på Horsfjord. 
Skjåskjæret og Skjåskjærbakken er et viktig område som brukes til fiske stort sett hele året for 
både kyst- og fjordfiskere. Kjellafjorden er et viktig område for fjordfiskerne som generelt har 
mindre fartøyer, og derfor må ta mer hensyn til vær og vind. 
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Ut over arealet til selve merdene er fiskerne også bekymret for det store totalarealet anlegget med 
anker, fester og tau vil beslaglegge (viser til bildedokumentasjonen). Begrensningene som et slik 
anlegg vil medføre for dette området vil ha stor betydning for både fjord- og rekefiske. 
 
Fiskerne refererer også til Bindal kommunes arealplan hvor området tydelig ligger i FFFNA 
område; «Dette 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».  De mener at med denne presiseringen kan ikke 
SinkabergHansen gis rett til å beslaglegge området, med den konsekvens at fiskerne blir 
skadelidende. 
Gruppen ber avslutningsvis om at Bindal kommune vektlegger viktigheten av både fiskemottaket 
og at det finnes kyst og fjordfiskere i kommunen, og sier nei til ny lokalitet ved Skjåskjæret. 
 
 
Ovenfor er det referert utdrag fra innspillene, mens alle fullstendige høringsinnspill ligger 
vedlagt saken. 
  
 

Vurdering 
Kommunen skal vurdere søknaden i forhold til kommunale planer, vurdere innkomne 
merknader/uttalelser og gi en uttalelse til saken som skal oversendes fylkeskommunen for 
endelig behandling. Av søknaden samt fylkeskommunens oversendelsesbrev anses det som 
klarlagt at konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven ikke er nødvendig. Dette tar 
rådmannen til etterretning. 
 
Høringsinnspill 
Nordland Fylkes Fiskarlag og Brønnøy Fiskarlag har i sine høringsuttalelser bedt om at søknaden 
avslås. Dette begrunnes med at lokaliteten kommer i berøring med en fiskeplass for passive 
redskap. Området er i bruk og er en attraktiv kveiteplass. Dette er bekreftet av lokale fiskere. 
 
I høringsuttalelsene framkommer det bekymringer knyttet til; 

- Reduserte muligheter for bruk av fjordsystemet til reketråling, yrkesfiske, fritidsfiske og 
rekreasjon, spesielt på grunn av området ankerfestene berører.  

- Bekymring for lokalitetens påvirkning av gyteområdene. 
- Økt fare for forurensning og sykdomsutbrudd fra lokaliteten. 
- Støy og lys fra anlegget. 
- Bekymring for visuell forurensning for lokalbefolkning og besøkende. 
- Den omsøkte lokaliteten ligger for nært allerede eksisterende anlegg. 
- Området regulert som FFFNA, og i slike fellesområdene må akvakulturtiltak ikke være i 

konflikt med ferdsel-, fiske-, friluftsliv- eller naturformål. 
- Bekymring for at lokale laksvald med not skal forringes. 
- Skepsis til manglende dialog fra søker i forkant av søknaden. 

 
Samtidig poengterer imidlertid flere at oppdrett generelt gir positive ringvirkninger for både 
kommunen og samfunnet. 
 
Anlegget vil nødvendigvis beslaglegge en del areal der dette blir lokalisert. Dette gjelder 
imidlertid i større eller mindre grad for all næringsvirksomhet som baserer seg på en eller annen 
form for produksjon, og da i særlig grad produksjon som baserer på utnyttelse av lokale 
naturressurser. Bindal kommune har betydelige fjord-, sjø- og strandarealer. Det arealet som 
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beslaglegges av oppdrettsnæringa i Bindal er imidlertid relativt lite i forhold til tilgjengelig 
sjøareal i kommunen. 
 
Støy er og vil være en utfordring i nærheten av oppdrettsanlegg når disse er i drift. Det er fast 
bosetting både på Sør- og Nordhorsfjord. I tillegg er det en del fritidsbebyggelse både i området, 
og det drives også noe reiselivsvirksomhet i Kjellafjorden. Det bør kunne stilles krav om tiltak 
som kan redusere støy og lys fra anlegget dersom det gis konsesjon for etablering av lokaliteten.  
 
I en uttalelse er det påpekt at det ifølge konsulentselskapet Åkerblå i sin utredning, kan forventes 
midlertidige belastninger på sjøbunnen nord for anlegget. Rådmannen vil anmode om at de 
sentrale høringspartene og Nordland fylkeskommune vurderer dette særskilt i forbindelse med 
behandling av søknaden. 
 
Avstanden fra omsøkt lokalitet «Skjåskjæret» til eksisterende lokalitet «Heggvika» er om lag 
1300 m. Denne avstanden er dermed mye kortere enn det som anbefales fra Mattilsynet som 
minimumsavstand mellom lokaliteter. Dette er imidlertid en utfordring som Mattilsynet eventuelt 
vil ta stilling til. 
 
Området er i kystsoneplanen avsatt til «Bruk og vern av sjø og vassdrag» og i slike fellesområder 
kan det tillates etablering av akvakultur, dersom det ikke foreligger særlige grunner for å avslå 
søknaden. 
 
 
Planverket 
I kommuneplanen arealdel, vedtatt i 2004, er sjøområdet for den aktuelle akvakulturlokaliteten 
lagt ut som FFFNA-område. I kystsoneplanen «Kystplan Helgeland» er området lagt ut til «bruk 
og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6001). Arealformålet omfatter 
flerbruksområder hvor det gis åpning for akvakultur. 
 
I forbindelse med utarbeidelsen av kystsoneplanen gjorde Fiskeridirektoratet en prioritering av 
alle fiskeriområder, og klassifisert de etter om de anses som nasjonalt viktige, regionalt viktige 
eller lokalt viktige. Kun de områder som er klassifiserte som nasjonalt og regionalt viktige 
fiskeriområder er tatt inn i planforslaget. 
 
I kommunens behandling av ny akvakulturlokalitet «Skjåskjæret» må det tas stilling til om 
hensynet til fiskeri- og innbyggerinteressene eventuelt er så tungtveiende at disse skal ha forrang 
framfor etablering av ny akvakulturlokalitet. 
 
 
Omstillingsstatus 
Bindal kommune har omstillingsstatus ut 2021, og bakgrunnen for omstillingsarbeidet i Bindal er 
primært langvarig nedgang i befolkningstall og nedleggelse av dørfabrikken Bindalsbruket. 
Ifølge omstillingsplanen har kommunen flere ressurser som kan og må brukes til å snu denne 
trenden. Det er blant annet pekt på at kommunen har gode naturgitte forutsetninger som kan 
utnyttes til å skape nye arbeidsplasser. Matproduksjon til lands og i sjøen er pekt på som en 
nøkkelsektor. 
 
For Bindal kommune har det derfor vært og er fortsatt viktig å legge til rette før økt 
akvakulturvirksomhet. Tilrettelegging for nye lokaliteter har stor betydning for mulighetene for 
økt verdiskaping og sysselsetting i kommunen. Dette er også bakgrunnen for at Bindal kommune 
både i gjeldende arealplan og i kystsoneplanen har valgt å legge ut store flerbruksområder der 
akvakultur er tillatt. Akvakulturnæringa er i stadig utvikling, og det er derfor nødvendig med 
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fleksibilitet i planen. Bindal kommune har derfor søkt å verne de områdene som er viktige for 
natur-, friluftsliv- og fiskeriinteressene på bakgrunn av innspill fra sektormyndighetene. 
Det er et ønske fra miljømyndighetene at man i mindre grad legger ut nye akvakulturlokaliteter i 
de indre delene av fjordsystemene i Bindal for å verne om villaksen.  
 
Rådmannen mener at omsøkte tiltak anses å være i tråd med gjeldende kystsoneplan, og er i 
samsvar med kommunens målsetting om å satse på kommunens naturgitte fortrinn. 
 
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 22.01.2021 
 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Brønnøy fiskarlag                                                                                                                                                     

v/ Ken-Richard Hansen                                                                                                                                                                       

8976 Vevelstad                                                                                                                                                    

ken-ric@online.no    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nordland fylkesfiskarlag                                                                                                         

Postboks 103                                                                                                                                                                  

8001 Bodø 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Etablering av ny akvakulturlokalitet Skjåskjeret i Bindal kommune  

Brønnøy fiskarlag har diskutert saken ang etablering av oppdrett ved Skjåskjeret. Brønnøy fiskarlag 

har også blitt kontaktet av lokale fiskere fra Bindal. 

Skjåskjeret er en plass som man over tid og gjennom generasjoner har brukt til fiske, det er en plass 

man kan holde på hele året. Samtidig er det skjermet slik at man kan drive fiske og levere til lokalt 

mottak. Fiskere som fisker lengre ut kan ved dårlig vær trekke innpå fjorden og fiske her når det er 

dårlig vær over lengre perioder.  Flere av fiskerne fra Bindal har deler av sitt utkomme fra dette 

området og det er også fiskere som fisker her hele året, enkelte har opptil 200 dager de holder på 

her. Det er ikke alle fiskere som har store båter og kan drive fiske uti havet. Derfor er det meget viktig 

både for sikkerheten, levering lokalt og ikke minst at det begynner å bli få slike plasser igjen hvor 

man kan drive hele året med mindre båter. Vi har allerede mistet mange viktige seier garn sett 

grunnet oppdrett i Otetvika og i området. Mange av disse plassene er allerede tatt til akvakultur. Skulle 

det bli etablert akvakultur så vil dette området også være ødelagt. Det viser all erfaring vi sitter på. 

 

Når torsken begynner å trekke innover fjordene på seinvinteren så er dette en av de første plassene 

man begynner å få den. Her fiskes de mest vanlige typene fisk som sei, hyse, torsk, breiflabb og 

kveite. Det ligger også et rekefelt som er svært viktig for de som driver etter reke. Vi regner med at 

det er kysttorsk som er og gyter i området og den vil forsvinne helt ved en slik etablering.                                                                                                                                  

Det er ikke mange områder igjen for den lokale fiskeflåten som prøver å leve av fiskeri, vi har de siste 

årene mistet mange områder til oppdrettsnæringen. 

Oppsummert så er dette en meget viktig plass for fiskerne i området. Den brukes gjennom hele året 

og den har et mangfold av arter som det kan fiskes på. Det er andre lokaliteter til oppdrett i området 

og vi ser at med en ny lokalitet her så vil det gå utover fiskeflåten, området vil forringes. 

Dette går ikke og enda et gyteområde/ fiskefelt vil forsvinner for den lokale fiskeflåten.  Dette kan 

ikke Brønnøy fiskarlag godta. 

Brønnøy fiskarlag har i lang tid sett den uheldige påvirkningen som oppdrett har på livet i havet. Vi 

har tidligere forlanget at det stoppes tildeling av nye lokaliteter til næringen har kontroll på fisken, 

sykdom, lus og får ikke å snakke om all den fiske som dør underveis i produksjonen. Hadde dette hat 

fokus så hadde man ikke trengt å legge beslag på alle områdene. Dette står vi fortsatt på og ved en 

behandling av fisken så skulle det ikke vært lov til å slippe disse stoffene i havet igjen, her må det 
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brukes føre var prinsippet. Dette er nå kommet frem at disse stoffene har svært store uheldige 

konsekvenser for skalldyr i havet, som blant annet reka.                                                                                                                                                                            

Brønnøy Fiskarlag den 7.12.20                                                                                                                                                                                                                

Ken-Richard Hansen                                                                                                                                                     

 

 

. 
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Fra: Gunnar larsen (larsengunnar75@yahoo.com)
Sendt: 08.12.2020 23:34:20
Til: Postmottak Bindal
Kopi: 

Emne: akvakulturlokalitet, Skjåskjeret
Vedlegg: 
No må kommunen byinn og sjå gærnskapen i ett det oppdrettan tar over fjordan .Vi har feskera som prøva og levva
av fjordan vårres og vi som bor her syns det e arti og fær ut på fjorn og få oss en fesk men sånn så det ha vørti no så
e det dåli me fesk i fjorn og det vi får e foill av oppdrettsfor . Skjønna ett det skapi arbeidsplassa og inntekt fer
kommun men må ver likar og prøv og skap ainna arbeidsplassa på laind det e e nokk oppdrett i Bindal på havet .Vi
må ta vare på det less som e igjenn av fjoran vårres vi ska no bo her vi som ikke lev av oppdrett og vestvikke bi det
dåli me innbyhgera i Bindal. Håpa dåkk tar t fernuft og stoppa herre planan Bindaln har så mykji ainna og skap
arbeidsplassa på vest berre dåkk som styra åpna auån.
Mvh
Gunnar Larsen 

Sendt fra Yahoo Mail på Android
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Horingsinns  ill-  akvakulturs knad: lokalitet Sk'ask eret.

Det er ingen tvil om oppdrettsnæringa har skapt mye positivt i kommunen og distriktene i form av

mange arbeidsplasser. Vi vil poengtere at denne klagen, ikke handler om at man er mot

oppdrettsnæringa. Dette handler om en svært uheldig plassering av en tenkt ny lokalitet.

Vi ønsker ikke at Sinkaberg-Hansen AS skal få innvilget sin søknad om lokalitet ved Skjåskjæret,

Nordhorsfjord, og vil begrunne hvorfor.

I kommunens reguleringsplan er området regulert som FFFNA. Området er altså regulert for ferdsel,

fiske, friluftsliv, natur og akvakultur. Sitat kommunens reguleringsplan:

«Dette er fellesområder for hele kystsonen hvor en i dag har få eller ingen interessenter som antas å
ha behov eller rett fremfor andre, utover det som følger av gjeldene lover og bestemmelser, i
fellesområdene må tiltak og inngrep ikke være i konflikt med ferdsel-, fiske-, friluftsliv-, natur- eller

akvakulturformål.

Slik vi ser det, er lokalitet Skjåskjæret i konflikt med både fiske, friluftsliv og naturopplevelse. Når det

gjelder ferdsel er det ikke et absolutt hinder, men anlegget vil gi begrensning for andre brukere av

området.

Hovedargumentet vårt er at en eventuell lokalitet ved Skjåskjæret vil berøre fiskerne i bygda og

distriktet enormt. Gjennom hele året blir det fisket med garn etter ulike fiskeslag akkurat i dette

omsøkte arealet. Levebrødet til flere fiskere blir berørt. Vi både håper og tror at politikerne i Bindal

vil støtte en allerede eksisterende næring.

I tillegg til selve anlegget, ser vi på kartet, at anker til anlegget vil strekke seg bredt ut i området.

Flere anker går helt i kanten mot rekefeltet der det fiskes aktivt i dag, både av fiskere og

fritidsfiskere.

Bindal har i dag 8 oppdrettslokaliteter innenfor kommunegrensene. Lokalitet Oternesset, som er

inngangsporten til Kjellafjorden, har akkurat blitt innvilget. Videre er avstanden fra lokalitet Heggvika

til Skjåskjæret 1300 m. Avstanden er dermed mye kortere enn det som anbefales fra Mattilsynet.

Et annet viktig moment er lokalbefolkningen som bor og lever i området. Anlegget på Heggvika gir

overraskende mye støy for de som bor rett over fjorden. Det er nærliggende å tro at denne støyen vil

øke fra en lokalitet enda nærmere fastboende.

Lyset som brukes, oppleves også negativt når man har det i synsfeltet. Blinkende, sterkt lys som

særlig i mørket er svært ubehagelig. Siden det ikke finnes andre lyskilder i nærheten, er det umulig å

ikke bli påvirket av dette lyset. Dette problemet vil også forsterkes ved en l_okalisering nærmere

bebyggelsen.

Summen av lys og lyd, forringer livskvalitet og bolyst sterkt. Vi stiller oss derfor svært negativt til et

nytt oppdrettsanlegg akkurat ved Skjåskjæret. Igjen vil vi påpeke at dette ikke handler om å være

imot oppdrettsnæringa, men plassering av lokalitet.
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Så kan man stille seg et åpent spørsmål til slutt: Når er grensa nådd i forhold til hvor mange

lokaliteter en liten kommune kan ha?

Vi håper på velvillig behandling av vårt høringsinnspill.
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Bindal kommune 

Oldervikveien 5 

Rådhuset 7980 Terråk 

v/Ole Ketil Haugvik. 

 

Klage vedrørende lokalitet  for oppdrettsanlegg. 

SJÅSKJÆRET. Nordhorsfjord. 

 

Jeg henviser til plassering av oppdrettsanlegg ved Sjåskjæret 
Nordhorsfjord. Denne lokaliteten vil bli sjenerende 
vedrørende støy og utsikt for min eiendom Haugen 2 på 
Nordhorsfjord. Likedan vil anlegget legge beslag på et meget 
stort område og bli til hinder for fiskere og annen adkomst til 
kaianlegg på Nordhorsfjord. 

Eiendommen eies i dag av Solbjørg Ulfsnes, men har tidligere 
vært eid av min mor. Kan anføres laksevald på Haugaodden 
fra gammelt av. 

Tomten for mitt hus ble utskilt siste del på 1970 tallet,og 
omfatter i dag ca.8,5 mål med adkomst til naust. 

Jeg henviser  forøvrig til klage fra Solbjørg Ulfsnes vedrørende 
lokalitet  av Sjåskjæret på Nordhorsfjord. 

Med hilsen 

Roald Gangstø Bregnevegen 2. 7803 Namsos. 
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Høringsinnspill til søknad om etablering av ny akvakulturlokalitet, 
Skjåskjeret på Nordhorsfjord. 

Vi som er fiskere i Bindal og ved Horsfjord reagerer sterkt på beliggenheten til den omsøkte 
lokaliteten «Skjåskjæret». Vi reagerer også på måten Sinkaberg-Hansen har opptrådd i forkant 
av søkeprosessen av ny lokalitet. Som brukere av dette området hadde vi forventet at vi ville 
blitt kontaktet, for å avdekke eventuelle arealkonflikter. I dette høringsinnspillet vil vi 
begrunne hvorfor vi mener at Bindal kommune må si nei til denne søknaden. 

I dag er det flere fiskere som har sitt levebrød gjennom fiske i Bindal. Kjella fiskemottak er 
det siste mottaket i kommunen. Bindal kommune har tidligere sagt at det er viktig å legge til 
rette for at Bindal skal ha yrkesaktive fiskere, og at det foregår næringsaktivitet. Fiskere fra 
andre deler av kommunen leverer også fisken sin her. Fiskemottaket har hatt en positiv 
utvikling de siste årene og det landes i overkant av 100 tonn fisk årlig. Bindal kommune har 
akkurat fått tilskudd fra Nordland fylkeskommune for å rehabilitere kaia. Begrunnelsen fra 
fylkesrådet er at det er viktig å opprettholde dette tilbudet som understøtter Bindal kommunes 
satsing på fiskerinæringen. Vi synes det er svært bra at både kommunen og fylkeskommunen 
ser viktigheten av vår næringsaktivitet. 

Vi er klar over at oppdrettsselskap ikke er pliktig til å kontakte eksisterende næring og 
lokalbefolkning i forkant av en søkeprosess. Likevel har det tidligere vært en god praksis på 
dette. Oppdrettsselskap og fiskere har funnet løsninger sammen. Vi viser til Ytringen 
(10.12.2020) der Svein Gustav Sinkaberg sier at det har vært en grei dialog mellom berørte 
parter på et tidligere tidspunkt i denne søkeprosessen. Hva som menes med dialog på et 
tidligere tidspunkt skulle gjerne vært presisert. Ingen av dagens fiskere er kontaktet for å få 
informasjon og for å gå i en evt. dialog der man kanskje kunne funnet en løsning for begge 
parter. Martin Kjølstad registrerte aktivitet av oppdrettsbåter i området, og tok selv kontakt for 
å få informasjon om hva som foregikk. To e-poster er sendt en ansatt i selskapet, uten å ha fått 
svar. På et senere tidspunkt ringte Martin Kjølstad, og fikk til svar at Sinkaberg-Hansen kom 
til å søke på lokaliteten og at all kartlegging allerede var tatt.  

Som fiskere reagerer vi på måten dette ble gjort. I de fleste tilfeller viser erfaringer at man 
kommer mye lengre ved å spille med åpne kort, og invitere til dialog med allerede 
eksisterende næring og lokalbefolkning. 

Sinkaberg-Hansen søker nå om en ny lokalitet ved Skjåskjæret, innløpet til kaia ved 
fiskemottaket ved Nordhorsfjord. Skjåskjeret og Skjåskjærbakkan (fiskeplassens navn) er en 
plass som til enhver tid blir brukt til fiske, og det er en plass man kan drive fiske hele året. 
Noen driver kombinert kystfiske og fjordfiske, mens andre driver kun fjordfiske. Som 
fjordfisker er båtene mindre, og man må ta større hensyn til vær og vind. Flere av fiskerne har 
mesteparten av sin inntekt fra dette området og frem til Brudeneset. Nettopp derfor er området 
Skjåskjæret veldig viktig for oss fiskere. 

Her fiskes de mest vanlige typene fisk som sei, hyse, torsk, breiflabb og kveite. Når torsken 
begynner å trekke innover fjordene på seinvinteren, er dette en av de første plassene man 
begynner å få den på garn. Man overvåker bevegelsen av fisken i fjorden med garnsett her.  

Et annet moment er at anker og tau legger beslag på et mye større areal enn det som vises på 
overflaten. Det er dermed ikke bare selve lokaliteten vi må ta hensyn til, men også områder til 
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anker, fester og tau. Derfor er det et mye større areal dagens fiskere bruker, som blir berørt i 
denne søknaden.  (Viser til bildedokumentasjon, se vedlegg.) Reketrålerne kan dokumentere 
at rekefeltene blir kraftig berørt. Dette på grunn av hvor Sinkaberg-Hansen planlegger 
ankerfester. Fiskerne er gjort kjent med at anker på Heggvika er flyttet på, sammenlignet med 
vedlagt kart i søknaden. Omtrentlig beregning viser at det er i overkant av 0,5 nautisk mil 
mellom ankerfestene. Viser til vedlagt skjermbilde der vi grovt har skissert områder 
utilgjengelig for oss fiskere. For reketrålerne blir rekefeltet innerst på Kjellafjorden ødelagt 
for effektivt rekefiske, da dette foregår i kantene på feltene, ergo ved ankringspunktene. 
Rekefisket er best i bakkene nært rekefeltene, se slepestrek i vedlagte kartbilder.  

Vi har de siste årene mistet mange viktige områder til oppdrettsnæringen. Dette begynner å 
merkes for den lille fiskeflåten som er igjen og som lever av fiskeri. 

I Bindal kommunes arealplan står det svært tydelig beskrevet i FFFNA område: ``Dette 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``.  Vi mener at med denne presiseringen kan ikke Sinkaberg-
Hansen gis rett til å beslaglegge området, med den konsekvens at vi fiskere blir taperne. Og vi 
som næring vil bli svært skuffet over dere politikere, dersom dere går god for denne 
lokaliteten og imot deres egen arealplan. 

Oppsummert så er dette en meget viktig plass for oss fiskere. Området brukes gjennom hele 
året og den har et mangfold av arter som det kan fiskes på. Området har også nærhet til havn 
og fiskemottak. Det er allerede andre lokaliteter til oppdrett i området og vi ser at med en ny 
lokalitet her, vil det gå utover fiskeriene og fiskerne, og området vil forringes kraftig for oss. 
Hvis søknaden blir innvilget, vil fiskerne og reketrålerne være omringet av oppdrettsanlegg på 
begge sider av fjorden.  

Vi fiskere har tro på at man sammen kan finne løsninger dersom man er i god dialog i forkant 
av en søkeprosess. Det har det ikke vært i dette tilfellet. 

Vi ønsker at Bindal kommune skal stille krav til hvordan oppdrettsselskap og andre næringer 
skal opptre mot allerede eksisterende næring og lokalbefolkning, i forkant av en søkeprosess. 
Dette ved å inkludere berørte parter tidlig i en kartleggings-/planleggingsfase. 

Vi håper at Bindal kommune vektlegger viktigheten av at det finnes kyst og fjordfiskere i 
kommunen og at vi har eget fiskemottak. Kommunen bør hensyn ta fiskerne i denne saken, 
ved å si nei til ny lokalitet ved Skjåskjæret.  

 

 

 

Mvh: Martin Kjølstad, Kjell Arve Sætervik, Dag Mathisen, Harry Edvardsen, Johnny Halsan, 
Terje Brevik, John Rune Martinsen og Tor Inge Larsen. 
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Eksempel på garnsett på nordsida av Kjellafjorden, i lokalitetsområdet. 
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Bilde av slepestrek fra tråleren Lyngvær. Tor Inge Larsen (Dybder i favner på dette kartbilde)
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Bilde av slepestrek fra reketråleren Hydra, Terje Brevik. 
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Screenshot av Åkerblå sitt kart hvor 
det vises hvor plasseringene av anker 
fra eksisterende anlegg og tiltenkte 
anlegg i Skjåskjeret skal komme. I 
underkant av 500m utfra skala på 
kartbilde. 

 

Dette bildet er fra rapport skrevet av 
Åkerblå som er vedlagt søknaden til 
kommunen. 
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Området berørt for fiskere, grov skisse. 
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Bindal kommune,  
7980 TERRÅK      Brasøy 22.12.2020. 
 
Postmottak@Bindal.kommune.no 
 
 

Ad: Høringsinnspill , Akvakultursøknaden Skjåskjæret. 
 

 
Innledning. 
Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt på Naturvernforbundets årsmøte i 
Nordland den 14. november 2020.12.22: 
 
«Naturvernforbundet i Nordland skal arbeide for at veksten av oppdrett langs 
Nordlandskysten skal stoppes. Ingen næringer kan vokse ubegrenset. Oppdrett av 
fisk må være av en størrelse som gjør at frittlevende fiskebestander, havbunn, arealer 
til sjøs, villfisk i fjorder og vassdrag ikke settes under press. 
Tiltak som kan gjøre miljøbelastningene mindre er lukkede anlegg, mindre biomasse 
og bedre arealplaner. Og det må stilles strengere krav til utslipp av biologisk avfall, 
reduksjon av lakselus og strengere tiltak mot rømming. Utslipp av plastavfall må 
stanses». 
 
Dermed skulle vår holdning til videre økning av oppdrettsnæringen være klar. Og 
det har sine klare begrunnelse i følgende: 
 
- Kysttorsken som nå er rødlistet og utrydningstruet, har gytefelt i Kjellafjorden. I 

henhold til Naturmangfoldloven, har Bindal kommune ansvar for å verne denne 
arten. Det verserer en påstand, at det er det ukontrollerte turistfisket som er 
årsak til at kysttorsken har havnet på rødlista. Det står ikke til troendes, når vi 
har observert gjennom årene alle de oppdrettsanleggene som befinner seg i 
kysttorskens gyteområder. Utallige ganger observert av kystfiskere, men aldri 

tatt hensyn til, siden det ikke er «forskningsbaserte observasjoner». 
- To rekefelt ligger kloss inntil den omsøkte lokaliteten, og det foregår helårlig 

fiske i fjorden, på alle de vanlige artene for kystfisket. Her ligger også Bindals 
eneste fiskemottak, der det landes i overkant av 100 tonn fisk årlig. Bindal 
kommune har poengtert at det er viktig at det legges til rette for at kommunen 
skal ha yrkesaktive fiskere. Mottaket har nettopp fått tilskudd fra Nordland 
Fylkeskommune for å rehabilitere kaia. 

- Det er kort avstand til lokaliteten «Heggvika». Det blir derfor dobbelt så mye 
slam som skal «forsvinne» i en forholdsvis liten fjord. Både lusepress og fare for 
sykdom vil øke til det dobbelte. 

- Bindal kommune har fra rapporten fra NTNU i 2019 fått faglige råd om at økt 
produksjon av oppdrettslaks i åpne anlegg i fjordsystemene vil ha  stor negativ 
betydning for sjøørret, sjørøye og vill-laks. Kjellafjorden ligger i åpningen av 
Bindalsfjorden, og må regnes med i disse fjordsystemene. Den store rømmingen 
i 2019 har gjort det sannsynlig at Åelvalaksen blir genetisk utvannet. Derfor 
kan ikke Bindal kommune godkjenne flere åpne anlegg nå, men forholde seg til 
«føre-var-prinsippet“. 
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- Den eneste utviklingen i oppdrettsnæringa, er overgangen fra trillebår og øsekar 
for fôring av fisken, til trykkluft og plastrør. Men som påvist av 
Naturvernforbundets medlem, og kystfisker Arnold Jensen i 2018, fører 
slitasjen i plastrørene når fôret blåses igjennom, til et utslipp av mellom fire og 
seks hundre tonn mikroplast årlig. Er dette utvikling? 

 
Det er en rekke lukkede flytende konstruksjoner for oppdrett som befinner seg i 
varierende grad av ferdigstillelse. Anlegget til AkvaDesign i Velfjorden har vært i 
drift i full skala i to år, og går med overskudd økonomisk. De har heller ikke hatt 
lus, rømminger eller sykdom. Dette er den eneste farbare veien å gå, når det gjelder 
å øke produksjonen av oppdrettslaks. Naturvernforbundet i Nordland håper at 
Bindal kommune vil være med å sette kursen mot en virkelig utvikling av denne 
næringa, slik at den blir bærekraftig så raskt som mulig.  
Det er nemlig ingen tid å miste. 
 
Slik oppdrett i åpne mærer fungerer i dag, og har gjort en tid, er virksomheten en 
direkte trussel mot det tradisjonelle kystfisket. Som i mange titalls generasjoner har 
sørget for bosetting og virksomhet på den lange kysten vår. Denne virksomheten 
baserer seg på kunnskap som arves fra generasjon til generasjon, noe som det ikke 
nytter å stappe inn i et Mastergrad-studium. Hvis denne kunnskapen forsvinner, 
blir det for godt. Derfor er det ikke plass til flere oppdrettsanlegg i åpne mærer, 
hverken i Kjellafjorden eller andre steder i Bindal eller andre steder langs kysten. 
 

Konklusjon: 

Naturvernforbundet i Nordland fraråder så sterkt vi kan,  
at Bindal kommune godkjenner lokaliteten Sjåskjæret i Kjellafjorden. 

 

 
Vennlig hilsen 
 
Bjørn Økern (sign) 

Fylkesleder i Nordland 
Naturvernforbundet 
 
Appendix: 
På vårt kommende Landsmøte i april 2021, vil Naturvernforbundet i de tre nordlige fylkene 
legge fram følgende forslag til vårt arbeidsprogran 2021 – 2023: 
Det må evalueres og plukke ut ett eller to lukkede anlegg, lage en plan for finansiering, 
tilskudd etc, slik at alle anlegg blir skiftet ut med ett av disse. Deretter etablere store biogass-
anlegg regionalt, og etablere transport av slam fra anleggene til disse. 
Det kan gjenvinnes 9.000 tonn fosfor hvert år fra dette slammet, som er nøyaktig det 
landbruket importerer i året. Deretter går det til biogassanlegget. 
Siden de lukkede anleggene ikke benytter giftstoffet eller lusemedisin, kan slammet etterpå 
benyttes i jordbruket som jordforbedring og gjødsel. 

Dette vil spare de 24 % av laksen som dør av lusehåndtering og sykdommer før de når 
slakteklar størrelse, og gi inntekter ved salg av slam. Skape en mengde arbeidsplasser i 
bygging av biogassanlegg og lukkede oppdrettsanlegg. Biogassen vil kunne erstatte store 
deler av den naturgassen som nå hentes opp fra oljebrønnene. Antakelig i en mengde som 
muliggjør betydelig eksport. En skikkelig vinn-vinn-og-atter-vinn situasjon. 
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Bindal kommune          

 

15. desember 2020  

          Saksnr: 2020/1610 

 

 

Søknad om ny akvakulturlokalitet Skjåskjeret i Bindal kommune - Uttalelse  

Viser til søknad om ny akvakulturlokalitet Skjåskjeret i Bindal kommune. Sinkaberg Hansen 
AS søker om en ny lokalitet på 3120 tonn maksimal tillatt biomasse laks, ørret og 
regnbueørret i Kjella.   

Søknaden har vært offentlig utlyst på kommunens hjemmeside og annonsert i Norsk 
Lysningblad. Høringsfrist er satt til 23. desember 2020.  

Forholdet til arealplan 
Området anlegget søkes lagt er i arealplanen for Bindal kommune, Kystplan Helgeland, et 
fellesområde hvor det ikke er foretatt noen konkret avveiing mellom ulike brukerinteresser. I 
dette bestemmelsesområdet, Bruk og vern av sjø og vassdrag dypere enn 20 m, er det 
fastsatt bestemmelser som sier at  
 

Innenfor disse områdene kan det tillates etablering av akvakultur, dersom det ikke 
foreligger særlige grunner for å avslå søknaden.  

 
Det søkte anlegget grenser til flere områder som i Kystplan Helgeland er satt av til enbruks 
fiske. Følgende bestemmelsene gjelder for underformålet Fiske:  
 

I gytefelt/viktige fiskefelt, kaste- låssettingsplasser og i aktive redskapsfelt skal det i 
vannsøyle eller bunn ikke tillates tiltak som kan skade eller ødelegge områdenes 
kartlagte funksjon. 

 
Fiskeriinteresser 
Kartutklippet under er hentet fra søknaden og viser plankart for det aktuelle området i 
Kystplan Helgeland, fiskeriinteresser kartlagt av Fiskeridirektoratet, det omsøkte anlegget 
med fortøyninger og eksisterende akvakulturlokaliteter. 
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Fiskeridirektoratets kartlagte fiskeriinteresser 
Det søkte anlegget overlapper med kartlagt fiskeplass for passive redskap (grå skravur i 
kartutklippet) hvor Fiskeridirektoratet har registrert at det fiskes med garn etter torsk og lyr.  
 
Et område midt i fjorden avsatt til enbruks fiske i arealplanen av hensyn til rekefelt. Deler av 
rekefeltet er avsatt til akvakultur/fiske på grunn av eksisterende anlegg på lokalitet 
Heggvika. I søknaden som nå er til behandling planlegges fortøyningene lagt helt inntil 
rekefeltet flere steder.  
 
Områder inn mot land, nord og sør for det søkte anlegget, er avsatt til enbruks fiske av 
hensyn til kartlagt låssettingsplasser for sei.  
 
Innerst i Kjellafjordbotnen, halvannen km fra omsøkte anlegg, er det kartlagt gyteområde for 
torsk. I Lysfjorden er det også kartlagt gyteområde for torsk.  
 
Innspill fra lokale fiskere  
Nordland Fylkes Fiskarlag har orientert Brønnøy Fiskarlag om søknaden. I et grundig innspill, 
som følger vedlagt i sin helhet, bekrefter laget at området er viktig for fiskeriinteressene. 
Kort sagt skriver Brønnøy Fiskarlag at område brukes av fiskere hele året og viser til at 
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enkelte driver opptil 200 dager pr år. Område er særlig viktig for den minste kystflåten, som 
allerede har opplevd å bli fortrengt fra flere andre viktige fiskeplasser. Brønnøy Fiskarlag går 
imot at søknaden innvilges.  
  
Nordland Fylkes Fiskarlag har også vært i kontakt med rekefisker som konstaterer at det ikke 
vil være mulig å snu fartøyet mellom fortøyningene dersom anlegget etableres som søkt. En 
reketråler har gjerne 400-500 meter langt slep bak seg med vaiere og trålpose, og i 
realiteten vil det derfor ikke være mulig å fiske etter reke på den delen av rekefeltet inn mot 
anlegget. Trålposen kan typisk være 60 meter brei. På andre siden av fjorden er det allerede 
en eksisterende lokalitet Heggvika med fortøyninger som strekker seg ut i rekefeltet. Dersom 
anlegget Skjåskjeret etableres som søkt vil det bli vanskelig å manøvrere seg mellom 
anleggsfortøyningene, særlig på dager med en del vind og strøm, og det er usikkert i hvilken 
grad det vil være mulig å bruke den indre delen av rekefeltet dersom søknaden innvilges.  
 
Nordland Fylkes Fiskarlag sin vurdering  
Nordland Fylkes Fiskarlag konstaterer ut fra tilbakemelding fra lokale fiskere og 
Fiskeridirektoratets kartlegginger at søknaden er i konflikt med fiskeriinteressene i området. 
En etablering som søkt vil være til fortrengsel for fiskere.  
 
Nordland Fylkes Fiskarlag uttalte i sin tid oss kristisk til at Kystplan Helgeland la opp til at 
akvakultur skulle inngå i hovedformålet/fellesområdene. Vi ga blant annet tilbakemelding 
om at det var beklagelig at kommunene ikke hadde tatt mål av seg å få til en langt større 
grad av konfliktavklaring i planprosessen. Vi påpekte også at fiskeplasser med passive 
redskap kartlagt av Fiskeridirektoratet ikke er ivaretatt i Kystplan Helgeland. Det påligger 
derfor etter vårt syn kommunen og forvaltningen et særskilt ansvar å ivareta 
fiskeriinteressene når søknaden nå skal behandles.  
 
Den aktuelle søknaden innebærer at tilgrensede områder avsatt til enbruks fiske i gjeldende 
arealplan blir berørt da det ikke vil være mulig å tråle i en vesentlig del av rekefeltet som 
bestemmelsesområdet Fiske i Kystplan Helgeland er satt for å ivareta. Rekefeltet er i bruk og 
vi ber om at hensynet til fiskeområdene og tilknyttede bestemmelser i Kystplan Helgeland 
legges til grunn i kommunens behandling.   
 
Rekefelt er også en viktig naturtype og habitat for reker. De fleste midlene som brukes mot 
lakselus har vist seg å være langt mer skadelig for andre ville krepsdyr, som reke, og marint 
miljø enn tidligere antatt. Akvakulturdriftsforskriften §§ 15a og 15b sier at:  
 

Kitinsyntesehemmere kan ikke brukes på lokaliteter nærmere enn 1000 meter fra 
rekefelt jf. de felt som til enhver tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy  

 
og at:  
 

Badebehandling med legemidler mot lakselus i oppdrettsanlegg som ligger i rekefelt 
og/eller gytefelt eller nærmere enn 500 meter fra slike, jf. de felt som til enhver tid 
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vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy, må foretas i brønnbåt. 
Lusebehandlingsvannet må transporteres bort fra anlegget 

 
Selv om regelverket innebærer at det ikke vil være tillatt å slippe ut de fleste legemidler mot 
lakselus på lokaliteten dersom søknaden innvilges, kan det ikke utelukkes at fôrrester og 
feces vil sedimentere i rekefeltet og påvirke betingelsene for reka negativt.  
 
Mange fiskeplasser, både for passive og aktive redskap, er allerede båndlagt av 
akvakulturnæringen området. Det er avgjørende at viktige fiskeplasser som er tilgjengelig 
blir ivaretatt slik at det fortsatt er driftsgrunnlag for fiskerne som driver sitt virke i område. 
Ikke minst er det viktig for fortsatt rekruttering til den minste fiskeflåten.  
 
Nordland Fylkes Fiskarlag ber om at innspill fra lokale fiskere tillegges stor vekt i denne saken 
og at søknaden om ny akvakulturlokalitet ved Skjåskjeret avslås.  
 
 
Vennlig hilsen         
Daglig leder         Seniorrådgiver  
Hans Fredrik Sørdal        Elisabeth Karlsen  
 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent  

 
Vedlegg: 
Innspill fra Brønnøy Fiskarlag 
 
Kopimottakere:  
Brønnøy Fiskarlag  
Fiskarlaget Midt 
Nordland fylkeskommune  
Fiskeridirektoratet region Nordland  
Fylkesmannen i Nordland  
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Fra: Robert Kjeldsand (robert.kjeldsand@ntebb.no)
Sendt: 20.12.2020 21:15:31
Til: Postmottak Bindal
Kopi: 

Emne: Innsigelse Sjåskjeret
Vedlegg: 
Innsigelse mot søknad om ny akvakulturlokalitet - Sjåskjeret.

Viser til søknaden til Sinkaberg Hansen AS orgnr 976 543 718 om ny akvakulturlokalitet ved Sjåskjeret. Jeg vil med
dette protestere mot at det blir gitt en slik tillatelse. Som utflyttet bindalig og som en av eierne til gården Kjellsand og
øya Melsteien, har jeg og min familie sterke bånd til kommunen og er der ofte. Når vi er der bruker vi sjøen i så stor
grad det lar seg gjøre. Strekningen Horsfjord-Otervika blir ofte brukt av oss til fiske og rekreasjon. Et oppdretsanlegg
på Sjåskjeret vil i stor grad forringe verdien av naturen her. Dette området er viktig for lokale fiskere, og et
oppdretsanlegg vil ødelegge en viktig fiskeplass for dem. I følge kummunens reguleringsplan skal ikke nye lokaliteter
ådelegge for lokale fiskere. Det vil denne lokaliteten i aller høyeste grad gjøre. Etter at lokaliteten i Otervika kom, ble
vi overrasket over hvor mye lyd og lys som disse anleggene lager. Det er et element som vil være sterke forringende
faktorer i naturopplevelsene her. Lokaliteten i Otervika har fratatt oss en av kommunens aller beste fiskeplasser, og nå
trenger vi ikke å miste en til. Jeg vil bare nevne at jeg prisipielt ikke er i mot oppdrett. Denne næringen betyr mye for
Bindal og store deler av kysten. Likefult bør lokaliteten Sjåskjeret spares til rekreasjon og fiske.

Mvh
Robert A. Kjeldsand
Asplia 6
7507 Stjørdal
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Solbjørg Karen Ulfsnes  

Knut Reppen        21.12.2020 

 

Bindal kommune 
Rådhuset 
Oldervikveien 5 
7980 Terråk 
postmottak@bindal.kommune.no 

 

 

Innspill til Sinkaberg-Hansen sin søknad om ny lokalitet ved Skjåskjæret.  

Det er med stor forundring og forskrekkelse vi ser at det skal legges ut akvakulturanlegg like utenfor 

våre eiendommer ved Skjåskjæret. 

Vi er glade for at en søknad om klarering av akvakulturlokalitet krever grundig utredning av faktum, 

før den skal sluttbehandles. Det at den nå legges ut til offentlig ettersyn er med på å gi oss 

grunneiere og de bor i denne lille grenda mulighet for å komme med status og faktum fra vårt 

ståsted og vår bruk av området. 

Vi er glade for å lese at i kommuneplanens samfunnsdel så har kommunen løftet fram: 

 Bindal skal være en attraktiv kommune å bo i 

 Som ett delmål er det løftet fram at «det er viktig å arbeide for å sikre rammebetingelsene 

for primærnæringene og legge til rette for at kommunens naturgitte fortrinn kan utnyttes  

 

Vi ønsker i den forbindelse å vise til et bilde fra kommuneplanens samfunnsdel, som viser at det 

fortsatt er aktive fiskere i nærområdet til omsøkte lokalitet. Vi tror det er svært viktig å hensynta oss 

beboerne og yrkesfiskerne i dette området, slik at de fortsatt kan utnytte de nære og trygge 

naturgitte ressursene for å skape sin egen arbeidsplass.  
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Arealplanleggingen i sjø har gått oss hus forbi. Når hele sjøarealet i Bindal kommune er lagt ut til 

FFFNA er det grunn til å påstå at forvaltningen trolig ikke har hensyntatt noen hensyn/forhold i dette 

området. Det er derfor godt å vite at i områder med konflikter, så skal man ikke tillate akvakultur jfr. 

Kommuneplanens arealdel 

«Dette 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 disse fellesområdene må tiltak og inngrep ikke være i konflikt med ferdsel-, 

fiske-, friluftsliv-, natur- eller akvakulturformål» 

I veilederen til T -1491 så står det at …. «Akvakultur kan inngå i flerbruksformålet der det er 

hensiktsmessig, men akvakultur representer 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» 

Det er derfor uforståelig, hvorfor man har lagt inn A i arealbruksformålet i nesten hele sjøarealet i 

Bindal kommune. Spesielt er vi kritiske til at man har lagt ut dette også der kommunen kjenner til at 

det er «allmenn flerbruk». Omsøkte tiltak vil komme i konflikt med andre viktige hensyn. 

Vi stiller oss bak Fylkesmannens innsigelse til kystsoneplanen der de skriver at:  

Utredning og ivaretakelse av nasjonale og regionalt viktige interesser ut over fiskeinteresser 

og akvakulturinteresser er ikke gjort. Dette gjelder interesser som naturmangfold og 

friluftsliv.  

Det er nå kommunen må ta å vekte disse hensynene, da det er en tydelig konflikt i dette området. 

Vi er ikke fiskere selv, men vil tro at her må det til en med detaljert avklaring til hvordan fiskerne og 

fiskeinteressene blir berørt. Ønsker å nevne at både T2 reketrålsfelt – Kjellafeltet og G3 Gyte- og 

oppvekstområde – Kjella ligger nært opp til omsøkte tiltak. 

Vi vet allikevel mye om fisket har i fjorden, da vi har brukt det mye og vi ofte handler fisk fra fiskerne 

på kaikanten (vi kaller det fersk fisk mens de mer urbane kaller det kortreist fisk/bærekraftig). Vi 

ønsker også denne løsningen for fremtidige generasjoner. 

Alle ønsker seg en trygg arbeidsplass og en arbeidsplass de kan gå til hver dag, ved utfordrende vær 

med vind fra vest (sør/nord vest) er Skjåskjærbakken det beste alternativet for fiske i fjorden. Innsig 

av fisk vil først merkes her og det fiskes her ca 200-250 døgn i året. 
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I Fiskeridirektoratets kartportal er arealet lagt ut som gytefelt torsk – lokalt viktig og som viktig 

fiskeplass for passive redskap for de lokale fiskerne. 

  

Det er ønskelig å presisere at Ulfsnes/Reppen sine eiendommer har laksevald for laksenot i 

umiddelbar nærhet som vil bli forringet og helt ødelagt med omsøkte tiltak. Den ene ligger utenfor 

Laksberget og den andre ligger utenfor Skjåskjæret. Den utenfor Skjåskjæret ligger mellom skjæret 

og omsøkte lokalitet.  Disse rettene ble utnyttet som en del av ressursgrunnlaget på gården. 

Omsøkte tiltak vil forringe disse rettighetene betraktelig. Når det gjelder regler for utsett av kilenot 

er det ett avstandskrav på 100m til annen bunden redskap, jfr. forskrift om bruk og merking av 

faststående redskap til fangst av anadrom laksefisk.  
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Hva vil skje med «vår» fiskeplass der ute, når det kommer et svært akvakulturanlegg. Det er 

gjennomført strømmålinger og det er grunn til å tro at en del avfall og fôr vil havne i et vidt område. 

Ved sykdom og rømming vil trolig store deler av rømt laks havne inn i fjorden noe som ikke er 

ønskelig.  

Hvilken påvirkning har dette på miljøet rundt? Som dere kjenner til så er det i nærområdet ulike 

fiske- og gyteområder. Vi vil i den forbindelse vise til klagesaken som omhandler tillatelse etter 

forurensningsloven på lokalitet på Oterneset. Der skrev Miljødirektoratet følgende i sin begrunnelse:   
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 «strømmen viste primært nordøstlig retning» noe som Åkerblå mente var bra da dette tydet 

«på god vannutskifting noe som da tilsier god spredning av organisk materiale fra anlegget» 

Den nordøstlige retningen vil føre til at spredning av organisk materiale ved et anlegg ved 

Skjåskjæret, inn i fjorden der mye av fritidsfiske foregår.  

 

 I Åkerblå sin utredning står det følgende å lese på i sammendraget på side 5… 

Sjøbunnen mot sør og sørvest forventes å være akkumulerende, men det kan også forventes 

at det vil kunne spores belastning i innbuktningen mot nord. Kunnskapen om 

referansetilstanden i disse områdene er nå godt kartlagt gjennom miljø- og 

strømundersøkelser. Det forventes at resuspensjon kan forekomme på sjøbunnen, både i 

anleggssonen og overgangssonen, slik at belastningen kan opptre temporalt. 

Hva betyr nå dette i praksis for området tro? 

Ønsker å minne om naturmangfoldlovens §§ 8-12 også gjelder i havet. Hvilke konsekvenser vil 

omsøkte tiltak føre med seg og hvilke samlede belastningen gir tiltaket for området. Vi vil minne om 

føre-var-prinsippet, der det i dette tilfellet er grunn til å tro at det her er en reell sannsynlighet for 

skade. Er det gjennomført kartlegging av naturmangfoldet i sjøen i dette området? Ligger det ikke en 

tareskog der tro? 

I dette tilfellet kan man unngå vesentlig skade ved å avslå søknaden. 

Vi mener at omsøkte lokalitet er helt feil plassert med tanke på at Horsfjord fortsatt skal være ett 

godt sted å bo og virke. En god del beboere vil bli forstyrret av omsøkte lokalitet spesielt i form av 

lys- og støyforurensning. 

På Nordhorsfjord og Sørhorsfjord vil denne lokaliteten føre til støy, spesielt i sommerhalvåret hvor 

det er mye arbeid på lokaliteten med mye tungt utstyr, avlusningslekter, brønnbåter, vasking av 

nøter og frakt inn/ut av personell. I forbindelse med lokaliteten for Oterneset ble det nevnt, at den 

mest utpregede vindretningen var fra øst til sør. Denne vindretningen for lokaliteten Skjåskjæret vil 

ta støyen inn over land hvor mesteparten av folket på Nordhorsfjord bor og hvor våre 2 gårder har 

mesteparten av strandlinjen. 

Ikke minst de som liker sommeren og de sene lyse sommerkveldene med landvind(sørøstlig retning 

og alltid godvær), det er kvalitetstid for de som vil bo og feriere ved vår vakre Helgelandskyst. 

Det hevdes at akvakulturnæringen er flinke til å nyttiggjøre seg av ny teknologi. I dag så er det 

økende bruk av mekanisk fjerning av lus noe som er skadelig for laksen. For giganten Mowi er 

veksten i avlusing på over 50% i 2020. Mekanisk fjerning av lakselus innebærer å suge laksen inn i en 

maskin som fjerner lus ved hjelp av børsting, spyling eller lufttrykk. Sinkaberg-Hansen hadde en 

økning på 128% på denne behandlingen i 2020. Årsaken til denne økningen skyldes mye fisk i 

merdene og høyt smittepress. Denne behandlingen gir økt støy fra større båter.  

Anlegget de legger ut er på 13 merder, hver merd kan ha 200 000 fisk, noe som fram i tid gir mulighet 

for å sette ut 2.600.000 fisk. Om vi sier denne fisken skal slaktes på 5 kg, vil biomassen være på  

ca 13. 000.000 kg, og det er bare søkt på ca 3.120.000 kg. Det betyr at de egentlig skulle kunne klare 

seg med 4-5 ringer. 

Hvorfor søker de om ett så stort anlegg, når behovet er ca 1/3 av merdene?  

Er det fordi de engang i framtiden søker å utvide lokaliteten? 
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Avstanden til nærmeste lokalitet er bare ca 1,8-2,0 km, og disse 2 lokalitetene vil medføre 

smitterisiko for hverandre. Det er også et fiskemottak i nærheten som har utslipp til sjø, dette ligger 

under en km fra omsøkt lokalitet. Etter det vi kjenner til krever Mattilsynet 2,5 km til nærmeste 

lokalitet. Hvilke avbøtende tiltak er beskrevet for å kunne få dette godkjent? Er dette noe man kan få 

godkjent? 

 

Ligger ikke anlegget for nært rekefeltene, 1000 meter for å kunne bruke fiskefôr som hindrer 

skallskifte hos lakselus? 

 

Fiskernes adkomst til fiskemottaket går i denne leia.  Fritidsfiskerne bruker også samme lei. Anlegget 

blir derfor liggende i hovedruten for alle som går ut og inn med båt fra Horsfjord. I tillegg er det 

fiskemottak på innsiden, hvor det leveres fisk fra kystfiskerne som benytter Kjella som arbeidsplass. 

Dette fiskemottaket som våre naboer benytter(fiskerne) har de siste årene hatt en positiv utvikling 

og det landes ca 100 000 Kg fisk noe som sysselsetter 8 lokale fiskere og et par fra Nærøysundet 

kommune. Fylket ved Linda Helen Haukland og vi som naboer ser det som ytterst viktig med et 

moderne og tidsriktig kaianlegg og mottaksstasjon for å opprettholde interessen og økonomien for 

fiskerne. 

Det er derfor gledelig å høre, at både kommune, fylke har vedtatt og gi større tilskudd til 

rehabilitering av det siste fiskemottaket i Bindal, vi ber derfor også om, at de prioriterer fiskerne 

fremfor oppdrett i omsøkte lokalitet. 

I løpet av de siste årene har det vært en del boligbygging av ungdommer på Horsfjord. Ungdommen 

har også bosatt seg ved å kjøpe boliger.  Det er viktig at man legger til rette for at det er mulig med fri 

ferdsel, for de som bor i bygda også i havet. Kommunen må ikke bygge ned de arealene som over 

mange år har vært flerbruksområder i vår lille grend. Områder der hvor våre barn har brukt som 

fiskeområder og til båtkjøring. Et område som i dag er tilrettelagt for fritidsbåtfiske og der det er en 

god sambruk med yrkesfiskerne. 

Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal behandling fra Sinkaberg 

Hansen bærer preg av hastverksarbeid jfr. det som er nevnt ovenfor. De har ikke engang klart å få på 

plass de riktige koordinatene, blir det opplyst om av Fylkeskommunen. Dette virker svært 

uprofesjonelt og gjør det vanskelig for oss innbyggerne å gi en god uttalelse, og det må i tillegg bli 

vanskelig for Bindal kommune å behandle saken.  

 

Vi mener at omsøkte lokalitet ikke kan tillates ut fra det konfliktnivået det omsøkte tiltaket legger 

opp til.  

Dette arealet skulle vært lagt ut til FFFN-område, der man hensyntar oss som bor i grenda og de som 

har yrket sitt som fiskere. Det er også i strid med flere hensyn i forhold til Mattilsynets 

ansvarsområder, og vil kunne gi uheldige konsekvenser som er vanskelig å rette opp igjen 

(forurensing og naturmangfold). 
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Bindal kommune burde lagt ut arealene til fiske og friluftsliv i denne fjorden, slik at en unngår 

konflikter og unødvendig styr. 

Som dere ser av en av skissene over, så vil omsøkte anlegg ødelegge laksenotplassen. 

Laksenotplassen er en grunneierrett, som må eksproprieres og erstattes, dersom anlegget blir 

godkjent. Legges det et anlegg her så krever vi som grunneiere erstatning for tap av denne retten. 

 

Mvh  

 

Solbjørg Karen Ulfsnes      Knut Reppen  

Grunneier gnr 6 bnr 1       Grunneier gnr 6 bnr 7 
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Fra: Stian Kjeldsand (stian.kjeldsand@gmail.com)
Sendt: 20.12.2020 21:36:38
Til: Postmottak Bindal
Kopi: 

Emne: Innsigelse Skjåskjæret
Vedlegg: 
Innsigelse mot søknad om ny akvakulturlokalitet - Skjåskjeret.

Viser til søknaden til Sinkaberg Hansen AS orgnr 976 543 718 om ny akvakulturlokalitet ved Skjåskjeret. Jeg vil
med dette protestere mot at det blir gitt en slik tillatelse. Som utflyttet bindalig og som en av eierne til gården Kjellsand
og øya Melsteien, har jeg og min familie sterke bånd til kommunen og er der ofte. Når vi er der bruker vi sjøen i så
stor grad det lar seg gjøre. Strekningen Horsfjord-Otervika blir ofte brukt av oss til fiske og rekreasjon. Et
oppdrettsanlegg på Sjåskjeret vil i stor grad forringe verdien av naturen her. Dette området er viktig for lokale fiskere,
og et oppdrettsanlegg vil ødelegge en viktig fiskeplass for dem. I følge kommunens reguleringsplan skal ikke nye
lokaliteter ødelegge for lokale fiskere. Det vil denne lokaliteten i aller høyeste grad gjøre. 

Etter at lokaliteten i Otervika kom, ble vi overrasket over hvor mye lyd og lys som disse anleggene lager. Det er et
element som vil være sterke forringende faktorer i naturopplevelsene her. Lokaliteten i Otervika har fratatt oss en av
kommunens aller beste fiskeplasser, og nå trenger vi ikke å miste en til. Jeg vil bare nevne at jeg prinsipielt ikke er i
mot oppdrett. Denne næringen betyr mye for Bindal og store deler av kysten. Like fullt bør lokaliteten Skjåskjeret
spares til rekreasjon og fiske.

Mvh
Stian Kjeldsand
Okstadøy 7
7029 Trondheim
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 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2019/220 - 5 

Saksbehandler:     Knut Toresen 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
3/21 Bindal kommunestyre 04.02.2021 

 

Salg av aksjer - Torghatten ASA 

 

Rådmannens innstilling 
Bindal kommune selger i henhold til tilbud samtlige aksjer i Torghatten ASA. Salgssum benyttes 
til nedbetaling av lånegjeld. 
 
Budsjettet reguleres slik: 
 
051051.87000 Ekstraordinært avdrag         kr 11.270.000.- 
092900.32500 Salg av aksjer                      kr 11.270.000.- 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Det er innkommet slikt brev til Bindal kommune, datert 22.12.20: 
 
«TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I TORGHATTEN ASA 
OPPSUMMERING 
 
Et selskap eid av EQT Infrastructure V-fondet har fremsatt bud om å erverve samtlige aksjer i 
Torghatten ASA for en kjøpesum stor NOK 175 per aksje i kontanter for Torghatten uten 
flyvirksomheten. 
 
Tilbudet forutsetter derfor at Torghatten ASA sin eierandel i Widerøe utdeles til de som er 
aksjonærer i Torghatten ASA registrert i VPS pr 22. desember 2020, og Torghatten har vurdert 
verdien av dette til å tilsvare NOK 17 per aksje i Torghatten. Budet og utdelingen av Widerøe 
verdsetter dermed hver aksje i Torghatten til NOK 192. 
 
Styret i Torghatten har enstemmig besluttet å anbefale at aksjonærene i Torghatten aksepterer 
Tilbudet, og aksjonerer som representerer ca. 53,62 % av alle aksjer har allerede akseptert 
tilbudet. 
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INTRODUKSJON 
Det vises til pressemelding av den 23. desember 2020 og tilbudsdokumentet datert 22. desember 
2020 ("Tilbudsdokumentet") hvor det fremgår at HATI BidCo AS ("Budgiver"), et selskap 
som eies av EQT Infrastructure V-fondet fremsetter et tilbud om å erverve samtlige utestående 
aksjer i Torghatten ASA ("Torghatten") mot et vederlag på NOK 175 i kontanter per aksje 
("Tilbudet"). 
 
I tillegg er det forutsatt at Torghattens aksjer i WF Holding AS (66 %), som eier aksjene 
i flyvirksomheten Widerøe, utdeles sammen med en kontantbeholdning, gjennom aksjer i et 
nystiftet datterselskap ("Flyco"), til Torghattens aksjonærer før gjennomføring av Tilbudet, hvor 
aksjonærene mottar 1 aksje i Flyco for hver aksje de eier i Torghatten. Torghatten har verdsatt 
aksjene i Flyco til NOK 17, hvilket tilsier at Tilbudet priser en aksje i Torghatten til totalt NOK 
192 ("Verdsettelsen"). Aksjene i Flyco er i utgangspunktet verdsatt tilsvarende NOK 12 per 
aksje i Torghatten, men Flyco tilføres i tillegg frisk kapital tilsvarende NOK 5 per aksje som 
delvis settes av til å dekke generelle selskapsformål og delvis til å dekke et potensielt 
garantiansvar. 
 
Utbyttet ble vedtatt av styret, iht styrefullmakt til utbytte, den 22. desember 2020, og tilfaller de 
som var registrert som aksjonærer i Torghatten i VPS den 22. desember 2020. Utdeling av 
utbyttet er betinget av at Tilbudet gjennomføres. 
 
Aksjonerer som representerer ca. 53,62 % av utestående aksjer i Torghatten har inngått avtale 
med Budgiver om at de skal selge sine aksjer til Budgiver i Tilbudet (på nærmere angitt vilkår 
som spesifisert i Tilbudsdokumentet). 
 
Budgiver fremsatte Tilbudet den 23. desember 2020 på de vilkår som er nærmere spesifisert i 
Tilbudsdokumentet som er utarbeidet av Budgiver i forbindelse med Tilbudet og som er gjort 
tilgjengelig på Torghattens hjemmesider www.torghatten.no. Det gjøres oppmerksom på at siden 
Torghattens aksjer ikke er notert på Oslo Bors, har det ikke vært krav til at Tilbudsdokumentet 
skal godkjennes av Oslo Børs eller andre offentlige myndigheter i henhold til 
verdipapirhandelloven. 
 
Torghattens styre har avgitt en uttalelse der aksjonærene anbefales å akseptere Tilbudet. Styrets 
uttalelse følger som Vedlegg 1. 
 
Under følger en kort oppsummering av Tilbudet basert på informasjon i Tilbudsdokumentet. Det 
gjøres oppmerksom på at en aksept av Tilbudet vil være en aksept av Tilbudet slik det er 
beskrevet i Tilbudsdokumentet og at dette brevet kun er en oppsummering av hovedtrekkene i 
Tilbudet. 
 
NÆRMERE OM TILBUDET 
Den tilbudte prisen i Tilbudet er NOK 175 per aksje i kontanter. I tillegg vil Tilbudet medføre at 
aksjonærer registrert som eiere i Torghatten per 22. desember 20 mottar en aksje i Flyco per 
aksje i Torghatten som beskrevet over. 
 
Akseptperioden for Tilbudet er fra og med 23. desember 2020 til og med den 9. februar 2021 kl. 
16:30 (norsk tid). Dersom det ikke er oppnådd tilslutning på minimum 2/3 av utestående aksjer 
kan Budgiver forlenge akseptperioden en eller flere ganger, men ikke lenger enn til en samlet 
tilbudsperiode på 10 uker. 
 
I henhold til Tilbudsdokumentet forventes oppgjør å finne sted så snart som mulig og ikke senere 
enn innen 20 virkedager fra utløpet av akseptperioden, forutsatt at alle betingelsene i Tilbudet er 
erklært oppfylt eller frafalt. 
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Budgiver har imidlertid forpliktet seg til gjennomføre Tilbudet innen 20 virkedager etter å ha 
oppnådd tilslutning til Tilbudet fra minimum 90 % av aksjene i Torghatten, forutsatt at øvrige 
betingelser for gjennomføring er oppfylt. Dersom det gjenstår mer enn to uker av akseptperioden 
på dette tidspunkt, vil akseptperioden forkortes til to uker etter dato om melding at Budgiver har 
oppnådd mer enn 90% akseptgrad. De av aksjonærene som ønsker å akseptere Tilbudet bør 
således gjøre dette raskest mulig, for å legge til rette for en tidligst mulig gjennomføring. 
For å akseptere Tilbudet må aksjonærene innen Akseptperiodens utløp sende inn en 
akseptblankett til oppgjørsagenten for Tilbudet, Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services 
til følgende adresse: 
 
Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services 
Essendropsgate 7 
P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo 
Norway 
Tel +47 24013462 
E-mail: nis@wnordea.com 
 
Akseptblanketten følger vedlagt dette brevet som Vedlegg2. 
 
Det gjøres oppmerksom på at aksjonærers aksept av Tilbudet vil være ugjenkallelig, og at 
aksepten således ikke kan trekkes tilbake etter at oppgjørsagenten for Tilbudet har mottatt 
aksepten. 
 
Gjennomføringen av Tilbudet er betinget av at følgende betingelser er oppfylt eller frafalt av 
Budgiver: (i) at aksjonerer som eier minimum 2/3 av aksjene i Torghatten aksepterer Tilbudet, 
(ii)at nødvendige offentlige tillatelser innhentes, (iii) at Torghattens generalforsamling fatter 
vedtakom endring av vedtekter og valg av nytt styre, (iv) at styret ikke endrer eller trekker sin 
anbefalingav Tilbudet, (v) at ingen offentlige myndigheter griper inn i transaksjonen på en måte 
somforvansker eller umuliggjør Tilbudet, (vi) at Torghatten ikke misligholder sine forpliktelser 
undertransaksjonsavtalen mellom Budgiver og Torghatten, (vii) at Torghatten drives i henhold til 
avtaltdrift frem til gjennomføring av Tilbudet, (viii) at utdeling av aksjene i Flyco gjennomføres 
senest samtidig med gjennomføring av Tilbudet, og (ix) at aksjekjøpsavtalen inngått med eiere av 
ca. 53,62]% av aksjene i Torghatten er gyldig og gjennomføres samtidig med Tilbudet. Merk at 
dette er oversettelser og en oppsummering av vilkårene inntatt i Tilbudsdokumentet, og ved 
motstrid går Tilbudsdokumentet foran. 
 
Verdsettelsen på NOK 192 per aksje i Torghatten representerer en budpremie på 14 % 
sammenlignet med siste registrerte handelskurs for aksjene i Torghatten på NOTC. Videre 
representerer Verdsettelsen en budpremie på 17 %, 32 %, 41 % og 48 % sammenlignet med den 
volumvektede gjennomsnittsprisen (VW AP) på Torghatten for henholdsvis 1 måned, 3 måneder, 
6 måneder og 12måneder i perioden før 22. desember 2020, 0g 13 prosent sammenlignet med 
den høyeste registrerte handelskursen for aksjene i Torghatten. 
 
KORT OM BUDGIVER 
HATl BidCo AS (Budgiver) eies av EQT Infrastructure V-fondet, som forvaltes av det ledende 
investeringsselskapet EQT med hovedkvarter i Stockholm, Sverige. EQT ble etablert i 1994 av 
Wallenberg-familiens Investor AB, et ledende investeringsselskap grunnlagt i 1916 med fokus på 
nordiske selskap. I dag er EQT et globalt selskap med kontorer i over 16 land i Europa, Nord- 
Amerika og Asia. Siden oppstart har EQT innhentet nær EUR 75 milliarder i kapital og har flere 
investeringsstrategier, inklusiv EQT infrastruktur. 
 

46



 
 Side 4 av 9

For mer informasjon om Tilbudet vises det til Tilbudsdokumentet som er tilgjengelig på 
Torghattens hjemmesider. Aksjonerer som ønsker å få tilsendt Tilbudsdokumentet, eller som har 
øvrige spørsmål, bes om å ta kontakt med Nordea. 
Med vennlig hilsen 
HATl BidCo AS 
(sign.) 
Ingar Solheim, styreleder 
Vedlegg: 
(sign) 
Camilla Magnus, styremedlem 
1. Styret i Torghattens uttalelse om Tilbudet 
2. Akseptblankett for Tilbudet 
 
Vedlegg 1 
UTTALELSE VEDRØRENDE TILBUD FRA HATI BIDCO AS 
 
Denne uttalelsen er avgitt av styret i Torghatten ASA ("Torghatten") i forbindelse med tilbudet 
fra HATI BidCo AS ("Budgiver") om a erverve samtlige utestående aksjer i Torghatten mot et 
vederlag på NOK 175 i kontanter per aksje ("Tilbudet"), fremsatt ved et tilbudsdokument datert 
22. desember 2020 ("Tilbudsdokumentet"). I tillegg vil aksjonærene motta aksjer i et selskap 
som eier Torghattens eierandel i Widerøe for en samlet antatt verdi pr aksje på NOK 17. 
 
INNLEDNING 
HATI BidCo AS (Budgiver) eies av EQT Infrastructure V-fondet, som forvaltes av det ledende 
investeringsselskapet EQT med hovedkvarter i Stockholm, Sverige. EQT ble etablert i 1994 av 
Wallenberg-familiens Investor AB, et ledende investeringsselskap grunnlagt i 1916 med fokus på 
nordiske selskap. I dag er EQT et globalt selskap med kontorer i over 16 land i Europa, Nord- 
Amerika og Asia. Siden oppstart har EQT innhentet nær EUR 75 milliarder i kapital og har flere 
investeringsstrategier, inklusiv EQT infrastruktur. 
 
EQT er et formålsdrevet globalt investeringsselskap med over EUR 75 milliarder i innhentet 
kapital og over EUR 46 milliarder i forvaltningskapital fordelt på 16 aktive fond. EQT-fondene 
har porteføljeselskaper i Europa, Asia og USA med samlede driftsinntekter på over EUR 27 
milliarder og nær 159,000 ansatte. EQT samarbeider med porteføljeselskapene for å oppnå 
bærekraftig vekst, fremragende drift og markedslederskap. 
 
Prosessen ble innledet ved at EQT kontaktet Selskapet. Henvendelsen indikerte en verdsettelse 
av Torghatten ASA, som lå langt over det nivå aksjene ble omsatt for på det aktuelle tidspunkt. 
Styret konkluderte med at henvendelsen ikke kunne overses, siden styrets hovedoppgave er å 
ivareta aksjonærenes interesser. 
 
Selskapet har siden den første henvendelse fra EQT hatt dialog med flere interessenter, men 
tilbudet fra EQT fremstår som det beste alternativet for eierne og for selskapet 
I forbindelse med Tilbudet har Torghattens styre og Budgiver inngått en transaksjonsavtale datert 
22. desember 2020, hvoretter Budgiver, på nærmere angitte vilkår som er oppfylt, forplikter seg 
til å fremsette Tilbudet til samtlige aksjonærer i Torghatten (utover Selskapet selv), og 
Torghattens styre forplikter seg til å avgi en uttalelse om at aksjonærene bør akseptere Tilbudet. 
Den 22. desember 2020 fremsatte Budgiver det endelige Tilbudet med de vilkår som er nærmere 
presisert i Tilbudsdokumentet. Det gjøres oppmerksom på at Tilbudsdokumentet ikke har blitt 
godkjent av Oslo Børs eller andre offentlig myndigheter i henhold til verdipapirhandelloven da 
dette ikke er påkrevet. 
 
Aksjonærer som representerer ca 53,62 % av de utestående aksjene i Torghatten har videre avtalt 
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med Budgiver at de skal selge sine aksjer til Budgiver gjennom en aksjekjøpsavtale til samme 
pris som i Tilbudet og ellers på nærmere angitte vilkår som spesifisert i Tilbudsdokumentet 
("Aksjekjøpsavtalen"). I tillegg har aksjonærer som representerer ytterligere ca 11 % av de 
utestående aksjene i Torghatten bekreftet at de vil aksepterer Tilbudet. 
Samlet utgjør dette ca 64 % av de utestående aksjene. 
 
Nedenfor følger en kort oppsummering av Tilbudet basert på informasjon i Tilbudsdokumentet. 
 
NÆRMERE OM TILBUDET 
Budet fra Budgiver var NOK 180 per aksje Torghatten, netto etter transaksjonskostnader og 
eksklusive flysegmentet. For å legge til rette for en videreføring av flysegmentet er det vedtatt en 
oppkapitalisering av dette med et beløp som tilsvarer NOK 5 per aksje. Den tilbudte prisen i 
Tilbudet er derfor NOK 175 per aksje i kontanter 
 
I forbindelse med Tilbudet er det videre forutsatt at Torghattens aksjer i WF Holding AS (66 %), 
som eier flyselskapet Widerøe, utdeles som utbytte, gjennom aksjer i et nystiftet datterselskap 
("Flyco") til Torghattens aksjonærer før eller i forbindelse med gjennomføring av Tilbudet, hvor 
aksjonærene mottar en (1) aksje i Flyco for hver aksje de eier i Torghatten. Hver aksje i Flyco 
verdsettes til NOK 17 ved utdelingen. 
 
Verdivurderingen av Flyco er basert på at den virkelige verdien av 66 %av aksjene i WF Holding 
AS tilsvarer NOK 12 per aksje i Torghatten. I tillegg vil Flyco oppkapitaliseres med et beløp 
tilsvarende ca NOK 5 per aksje i frisk kapital, som delvis skal finansiere generelle 
selskapsformål og delvis et potensielt garantiansvar. 
 
Styret i Torghatten har den 22.12.2020 vedtatt utdeling av aksjene i Flyco som tingsutbytte, samt 
kontantutbytte jf neste avsnitt, iht styrefullmakt til å vedta utbytteutdelinger vedtatt i Torghattens 
ordinære generalforsamling den 6. mai 2020. Utbyttet tilfaller aksjonærene i Torghatten på 
tidspunktet for utbyttevedtaket, men utdeling er betinget av at Tilbudet gjennomføres. 
For aksjonærer hvor selskapet plikter å betale kildeskatt vil det, for å unngå risiko for Torghatten, 
utdeles et tilsvarende kontantutbytte. Disse vil imidlertid tilbys å erverve et antall aksjer i Flyco 
tilsvarende det antall aksjer de eier i Torghatten på dato for Tilbudet, for en kjøpesum per aksje i 
Flyco stor NOK 17. Akseptperioden for Tilbudet er fra og med 23. desember 2020 til og med den 
9. februar 2021 kl. 16:30 (norsk tid).  
 
Budgiver kan forlenge akseptperioden en eller flere ganger dersom det innen utløp av 
tilbudsfristen ikke er akseptert av aksjonærer som representerer mer enn 2/3 av alle aksjer i 
Torghatten (eksklusive egne aksjer), for en maksimal tilbudsperiode på 10 uker. I henhold til 
Tilbudsdokumentet forventes oppgjør å finne sted innen 20 virkedager fra alle betingelsene i 
Tilbudet er erklært oppfylt. 
 
Det gjøres oppmerksom på at aksjonærers aksept av Tilbudet vil være ugjenkallelig, og at 
aksepten saledes ikke kan trekkes tilbake etter at oppgjørsagenten for Tilbudet har mottatt 
aksepten. 
 
Gjennomføringen av Tilbudet er betinget av at følgende betingelser er oppfylt eller frafalt av 
EQT: 
(i) at aksjonerer som eier minimum 2/3 av aksjene i Torghatten aksepterer Tilbudet, 
(ii) at nødvendige offentlige tillatelser innhentes, 
(iii) at Torghattens generalforsamling fatter vedtak om endring av vedtekter som 
beskrevet i Tilbudsdokumentet, 
 (iv) at styret ikke endrer eller trekker sin anbefaling av Tilbudet, 
(v) at ingen offentlige myndigheter griper inn i transaksjonen på en måte som 
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forvansker eller umuliggjør Tilbudet, 
(vi) at Torghatten ikke misligholder sine forpliktelser under transaksjonsavtalen 
mellom Budgiver og Torghatten, 
(vii) at Torghatten drives i henhold til avtalt drift frem til gjennomføring av Tilbudet, 
(viii) at utdeling av aksjene i Flyco gjennomføres senest samtidig med gjennomføring 
av Tilbudet og 
(ix) at Aksjekjøpsavtalen er gyldig og gjennomføres samtidig med Tilbudet. 
Merk at dette er oversettelser og en oppsummering av vilkårene inntatt i Tilbudsdokumentet, og 
ved motstrid går Tilbudsdokumentet foran. Dersom betingelsene beskrevet i punkt (i), (ii), (iii) 
og (viii) ovenfor ikke er oppfylt eller frafalt av Budgiver innen kl. 16.30 (norsk tid) den dato som 
faller 17 uker etter publisering av Tilbudet bortfaller Tilbudet. 
Budgiver har forpliktet seg til å gjennomføre Tilbudet innen 20 virkedager etter å ha oppnådd 
tilslutning til Tilbudet fra minimum 90 % av aksjene i Torghatten, forutsatt at øvrige betingelser 
forgjennomføring er oppfylt. De av aksjonærene som ønsker å akseptere Tilbudet bør således 
gjøre dette raskest mulig, for å legge til rette for et tidligst mulig oppgjør. 
 
Budgiver har ikke satt noe finansieringsforbehold for Tilbudet, som vil finansieres gjennom 
tilgjengelig egenkapital og/eller bankfasiliteter. Hvis Budgiver erverver og blir eier av 90 % eller 
mer av aksjene og en tilsvarende del av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen, vil 
Budgiver ha rett til å beslutte (og de gjenværende aksjonærene i Torghatten vil ha rett til å kreve) 
tvungen overføring av aksjene i Torghatten. Torghattens styre bemerker at det i 
Tilbudsdokumentet opplyses om at Budgiver, dersom vilkårene oppfylles, har som intensjon å 
gjennomføre en tvungen overføring av aksjene i Torghatten. Budgiver opplyser i Tilbudet at det, 
avhengig av antall aksjer som erverves i forbindelse med Tilbudet, har til hensikt å foreslå for 
Torghattens generalforsamling at det søkes om å stryke Torghatten-aksjene fra notering på N-
OTC. En generalforsamlingsbeslutning om å søke N-OTC om strykning fra notering krever 2/3 
flertall så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapitalen som er representert på 
generalforsamlingen. Det er N-OTC som beslutter om aksjene faktisk skal strykes fra notering i 
henhold til N-OTCs egne regler. 
 
TILBUDETS BETYDNING FOR TORGHATTEN 
I Tilbudsdokumentet har Budgiver uttalt at EQT Infrastructure har til hensikt å støtte Torghattens 
organiske og uorganiske vekstambisjoner og vil investere betydelig i Torghattens bærekraftprofil, 
herunder økt elektrifisering av fergeflåten og konvertering til fornybare og mer miljøvennlige 
drivstoffkilder for Torghattens ferge- og bussflate. 
 
ANSATTE 
 
Budgiver opplyser i Tilbudsdokumentet at gjennomføringen av Tilbudet ikke i seg selv vil få 
noen konsekvenser av juridisk eller økonomisk art eller konsekvenser for ansettelsesforholdene 
til Torghattens ansatte. For øvrig har Budgiver uttalt at de ikke har noen planer om å flytte 
Torghattens hovedkontor eller endre selskapets navn. 
 
VURDERING OG ANBEFALING 
 
Styret har gjennomgått Tilbudsdokumentet og overveid faktorer som styret betrakter som 
vesentlige for vurderingen av om Tilbudet bør aksepteres av aksjonærene i Torghatten. 
Styret har herunder konstatert at en rekke større aksjonærer i Torghatten har inngått 
Aksjekjøpsavtalen med Budgiver vedrørende salg av sine aksjer i Torghatten til tilbudsprisen. 
Budgiver har således rett til å bli eier av en betydelig andel av aksjekapitalen i Torghatten. 
Styret er ikke kjent med reelle konkurrerende alternativer som gir alle aksjonærer rett til å selge 
sine aksjer i Torghatten. 
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Styret forventer at Budgiver vil evne utvikle selskapet og virksomhetene på en god måte, samt 
bygge videre på den kulturen og fundamentet som er etablert. 
 
Arctic Securities AS ("Arctic Securities") har blitt engasjert som finansiell rådgiver for 
Torghatten i forbindelse med Tilbudet og har avgitt en "fairness opinion" datert 22. desember 
2020. Arctic Securities har på basis av ulike vurderinger og analyser, herunder estimater av 
nåverdien av forventet verdiskaping i Torghatten, konkludert med at prisen er rimelig ("fair") fra 
et finansielt ståsted. Arctic Securities' "fairness opinion" er vedlagt denne uttalelsen. 
 
Styret viser til det som er opplyst i Tilbudsdokumentet om Tilbudets betydning for Torghatten. 
Den kontante tilbudsprisen på NOK 175 per aksje representerer en premie på ca. 4 % i siste 
transaksjon over aksjer i Torghatten på N-OTC den 22. desember 2020 (som var den siste 
handelsdagen før annonseringen av Budgivers fremsettelse av Tilbudet). Videre er det beregnet 
at tilbudsprisen representerer en premie pa ca.7 %, 20 %, 29 % og 35 % i forhold til Torghatten-
aksjens volumvektede gjennomsnittlige aksjekurs på N-OTC for henholdsvis 1, 3, 6 og 12 
måneders-periodene som sluttet den 22. desember 2020. 
 
Torghattens aksjonerer mottar, i tillegg til kontantvederlaget, et utbytte i form av aksjer i Flyco 
(og kontant utbytte til aksjonærer i kildeskattposisjon), verdsatt til NOK 17 per aksje. Hensyntatt 
verdsettelsen av aksjene i Flyco tilsvarende NOK 17 innebærer tilbudsprisen en samlet pris pr 
aksje på NOK 192, og en samlet verdsettelse av Torghatten til ca NOK 8 580 millioner. Denne 
tilbudsprisen representerer en premie på ca. 17 %, 32 %,41 % og 48 % i forhold til Torghatten-
aksjens volumvektede gjennomsnittlige aksjekurs på N-OTC for henholdsvis 1, 3, 6 og 12 
månedersperiodene som sluttet den 22. desember 2020.Videre vises det til at det ikke gjelder 
noen finansieringsforbehold for Tilbudet. 
 
Basert på ovennevnte forhold, herunder Arctic Securities' "fairness opinion", er det styrets 
vurdering at Tilbudet samlet sett anses som rimelig og markedsmessig. Med basis i dette, 
anbefaler styret i Torghatten aksjonærene i Torghatten å akseptere Tilbudet. 
Uttalelsen er enstemmig. De styremedlemmer som eier aksjer i Torghatten og konsernsjef, har 
meddelt styret at de har inngått Aksjekjøpsavtale med Budgiver eller har til hensikt å akseptere 
Tilbudet. 
*** 
22. desember 2020 
Styret i Torghatten ASA 
[sign]» 
 
 

Rådmannens vurdering 
 
Styret i selskapet forventer at budgiver vil evne å utvikle selskapet og virksomhetene på en god 
måte, samt bygge videre på den kulturen og fundamentet som er etablert. Budgiver har uttalt at 
de ikke har noen planer om å flytte Torghattens hovedkontor eller endre selskapets navn. Arctic 
Securities AS har blitt engasjert som finansiell rådgiver for Torghatten i forbindelse med tilbudet 
og har avgitt en «fairness opinion» datert 22. desember 2020. De har på basis av ulike 
vurderinger og analyser, herunder estimater av nåverdien av forventet verdistigning i Torghatten, 
konkludert med at prisen er rimelig («fair») fra et finansielt ståsted. Torghattens aksjonærer 
mottar, i tillegg til kontantvederlaget, et utbytte i form av aksjer i Flyco, verdsatt til kr 17 per 
aksje. 
 
Basert på ovennevnte forhold, herunder Arctic Securities «fairness opinion», er det styrets 
vurdering at tilbudet samlet sett anses som rimelig og markedsmessig. Med basis i dette, 
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anbefaler styret i Torghatten aksjonærene i Torghatten å akseptere tilbudet. 
 
I følge EQT Infrastructure har de i flere år fulgt Torghatten tett og er imponert over selskapets 
utvikling det siste tiåret, med tanke på vekst, lønnsomhet og bærekraftarbeid. Med forbehold 
om gjennomføring av Tilbudet, har EQT Infrastructure som mål å støtte fortsatt verdiskaping 
for Torghatten gjennom både organiske og uorganiske vekstinitiativer. Videre forplikter EQT 
Infrastructure seg til å støtte Torghattens ambisiøse bærekraftplaner og intensjonen om å 
akselerere overgangen til null- eller lavutslipps transportinfrastruktur, i tråd med myndighetenes 
ambisjoner for økt bruk av batteri, biodrivstoff, hybrid og andre nye teknologier. 
 
Bindal kommunes eierskapsmelding sier dette om aksjeposten i Torghatten ASA: 
 
«Bindal kommunestyre fattet i 2008 vedtak om salg av aksjene i Torghatten ASA. Forutsetningen 
var at man fikk en pris som kunne anses som akseptabel i forhold til selskapets forventede 
utvikling. Siden 2008 har selskapet ekspandert og hatt en god utvikling. Det har ut fra dette vært 
en avventende holdning i forhold til å legge fram en vurdering for formannskapet. 
Det nevnes at 10.08.16 ble det omsatt 30.000 aksjer, til 2,2 millioner kroner. Dette kan gi en 
pekepinn på verdien av Bindal kommunes aksjer. Inntekter fra aksjesalg kan kun brukes til 
nedbetaling av lån eller til investeringsformål. Det kan tenkes at det på et gitt tidspunkt er 
fornuftig med aksjesalg, men tatt i betraktning kommunens finansielle situasjon og selskapets 
utvikling avventer Bindal kommune eventuelt salg av aksjene.» 
 
Selskapet har vært svært viktig for å utvikle infrastrukturen på Sør-Helgeland, og det kan som i 
ethvert aksjesalg være en frykt for at nye eiere tenker vesentlig annerledes enn lokalt eierskap har 
gjort. Bindal kommune har sett i forhold til det totale antall aksjer i selskapet en ubetydelig 
aksjepost. Vår påvirkningskraft som aksjeeier er svært liten. Brønnøy kommune har som den av 
kommunene på Sør-Helgeland som eier klart flest aksjer allerede takka ja til tilbudet. Et eventuelt 
argument om at kommunene på Sør-Helgeland skal stå sammen som aksjeeiere framover er 
derfor ikke aktuelt. For Bindal kommune utgjør 64400 aksjer en betydelig verdi, og et salg vil gi 
kommunen kr. 11.270.000.-.  
 
Rådmannen vurderer styret som best kompetent til å vurdere om det er et godt bud å selge på. 
Det er også en risiko å beholde aksjeposten. Aksjene har hatt en betydelig positiv utvikling de 
siste årene, men som Brynjar Forbergskog påpekte i media, er det ikke sikkert at det blir like 
attraktivt å selge Torghatten-aksjer senere. Det er således en grunn til å anta at det blir en lavere 
salgssum senere.  
 
Ett spørsmål som kommer som følge av et salg er hvordan Bindal kommune skal disponere 
pengene. Lov om skatt av formue og inntekt sier i § 2-38 g at kommuner er fritatt for skatteplikt 
av inntekt. Inntekter fra salget kan benyttes til investeringer og/eller til å betale ned gjeld. 
Eksisterende økonomiplan viser at vi har en større jobb foran oss i å få ned kommunens 
driftsnivå. Innfrielse av lån i inneværende økonomiplanperiode vil frigjøre ca kr. 4.000.000.- til 
drift samlet sett i fireårsperioden. Dette som følge av lavere renter og avdrag, noe som bidrar til 
nødvendig reduksjon av kommunens driftsnivå.  
 
Rådmannen innstiller på at Bindal kommunes aksjepost selges, og at inntekter benyttes til 
nedbetaling av lånegjeld.  
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 26.01.2021 
 
 
Knut Toresen 
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Rådmann   
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
4/21 Bindal kommunestyre 04.02.2021 

 

Delegeringsreglement for Bindal kommune - presisering 

 
Vedlegg: 
1 Vedlegg 1 - Politisk delegeringsreglement for Bindal kommune 
2 Vedlegg 2 - Delegering av myndighet - lokale bestemmelser 
3 Vedlegg 3 - Delegeringsreglement for hele kommunen - politisk 

og administrativt 
  

 

Rådmannens innstilling 
 
Punkt 1 i vedtak i k-sak 83/20, den 12.11.20, endres slik: 
 
1.Politisk delegeringsreglement for Bindal kommune (vedlegg 1), delegering av myndighet –  
   lokale bestemmelser (vedlegg 2), og den politiske delen av delegeringsreglement for hele  
   kommunen (vedlegg 3) vedtas, jf. kommunelovens § 5-14.  
 
Øvrige punkter i vedtak i k-sak 83/20 endres ikke.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bindal kommunestyre behandlet nytt delegeringsreglement i møte 12.11.20, k-sak 83/20. 
 
Slikt vedtak ble fattet: 
 

1. Politisk delegeringsreglement for Bindal kommune vedtas, jf. kommunelovens § 5-14.  
 

2. Delegeringer på administrasjonsnivå tas til orientering.  
 

3. Delegeringsreglement erstatter samtlige tidligere vedtatte reglement, retningslinjer og 
vedtak vedr. delegering fra kommunestyret til formannskap og andre politiske utvalg og 
IKS’er, samt fra politisk til administrativt nivå.  
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4. Vesentlige endringer og nye delegeringsvedtak skal innarbeides i reglementet som vedtas.  

 
5. Delegerte vedtak refereres til kommunestyret i en samlet rapport i det første 

kommunestyremøte etter at vedtak er fattet.  
 

6. Høringsliste legges ikke fram for kommunestyret.  
 
 
 
Saken i november 2020 hadde disse vedleggene: 
 
 
1.Politisk delegeringsreglement for Bindal kommune 
2.Delegering av myndighet - lokale bestemmelser 
3.Delegeringsreglement for hele kommunen - politisk og 
administrativt 
 

 
I etterkant av møtet 12.11.20 er det stilt spørsmål om vedtaket er klart nok. Vedtaket sier at 
politisk delegeringsreglement vedtas. Det er noen delegeringsformuleringer i 
«delegeringsreglement for hele kommunen – politisk og administrativt» i vedlegg 3 fra 
kommunestyret 12.11.20 som ikke framkommer i vedlegg 1 – politisk delegeringsreglement for 
Bindal kommune.  
 
Vedtakets punkt 1 kan i noens øyne tolkes dithen at vedlegg 3 ikke inkluderes i vedtaket. Dette ut 
fra hvilke navn vedleggene har. Dette var aldri rådmannens intensjon. Den politiske delen av 
vedlegg 3 var tenkt å være en del av vedtakets punkt 1. For å unngå at dette problematiseres eller 
skaper problemer framover fremmer rådmannen et forslag om presisering av vedtakets punkt 1. 
Rådmannen velger også ta med vedlegg 2 i forslag til vedtak, slik at det ikke er noen tvil om hva 
som er vedtatt.  
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 19.01.21 
 
Knut Toresen   
Rådmann   
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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