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15/16 Planstrategi

16/16 Hammervika og Kjerkvika - Lokalitetsklarering



Beiarn kommune

Saksprotokoll

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Plan- og ressursutvalget
13.04.2016
27/16

Resultat: Innstiling vedtatt

Arkivsak:
Tittel:

16/143
SAKSPROTOKOLL - PLANSTRATEGI FOR BEIARN KOMMUNE
2016-2020

Vedtak:

Plan- og ressursutvalget sender framlagte Planstrategidokument dell og 2 med prioritering av
planoppgaver, på høring før den tas opp til ny behandling i Planutvalget. Forslag til vedtak
skal gjøres offentlig minst 30 dager før endelig behandling i kommunestyret. Den framlagte
planstrategien er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 10- 1.

Enstemmig vedtatt

Saksordfører: Ole Hemminghytt.

Behandling:

Postadresse: Besøksadresse:
MoldjordTelefon:
MOLDJORD

75569000
Telefaks: 7556900181 L O MOLDJORD



Beiarn kommune

Saksprotokoll

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Plan- og ressursutvalget
13.04.2016
28/16

Resultat: Innstiling vedtatt

Arkivsak:
Tittel:

16/165
SAKSPROTOKOLL - HAMMERVIKA OG KJERKVlKA -
GILDESKÅL KOMMUNE - LOKALITETSKLARERING

Vedtak:

Beiarn kommune er imot at det gis tilatelse til artsendring fra torsk til laks på de to
omsøkte lokalitetene (Hammarvika og Kjerkvika) i Gildeskål kommune.

Beiarn kommune ser alvorlig på utviklingen i Nordfjorden. Vi minner om at Beiarvassdraget
har status som nasjonalt laksevassdrag og at Beiarfjorden er nasjonal laksefjord. Dersom
søknaden imøtekommes vil det ha negativ innvirkning på vilaksen. Mer lakseoppdrett øker
miljøbelastningen for laksen som bruker Nordfjorden som vandringsvei mellom Beiarfjorden
og det åpne havet.

F or det tilfellet at Seafood Security AS skulle få tilatelse til artsendring som omsøkt, vil
Beiarn kommune være tydelig på at konsesjonsmyndigheten (Nordland Fylkeskommune) må
sette som vilkår at anleggene brakklegges i perioden med størst utvandring av laksesmolt fra
Beiarvassdraget. Dersom slikt vilkår ikke kan settes, vil Beiarn kommuner protestere på det
sterkeste mot at det gis tilatelse til artsendring.

Beiarn kommune mener at alle deler av forvaltningen, men særlig Nordland Fylkeskommune,
må se til naturmangfoldlovens bestemmelser kap 2 og særlig § 5 i sin vurdering. Herfra siteres:

Målet er at artenei og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene
forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det
er nødvendig/or å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder
og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.

Beiarn kommune ser det slik at et potensielt tilsagn om tillatele til artsendring på omsøkte
lokaliteter vil føre til betydelig økt potensiell miljøpåvirkning på laksesmolt som utvandrer fra
Beiarvassdraget.

Vi stiler spørsmål ved om det økologiske funksjonsområdet for vilaks tilhørende særlig
Beiarvassdraget er tilstrekkelig ivaretatt ved en potensiell innvilgelse av søknad om
artsendring på omsøkte lokaliteter.

Postadresse: Besøksadresse:
MoldjordTelefon:
MOLDJORD

75569000
Telefaks: 755690018110 MOLDJORD



Beiarn kommune

Beiarn kommune mener Nordland Fylkeskommune har et særlig ansvar for å se til at det
foretas en helhetlig vurdering av miljøpåvirkninger på vilaksenfør det eventuelt gis tilatelse
til artsendring og søknaden kan imøtekommes. Dette kfr. nevnte lovhenvisning.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Tone Helbostad.

Behandling:

Postadresse:

8110 MOLDJORD

Besøksadresse:
MoldjordTelefon:
MOLDJORD

75569000
Telefaks: 75569001


