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SAKSPROTOKOLL - VEDTAK OPPSTART - OMRÅDEREGULERING HAVFARM

Behandling:
Protokolltilførsel fra representanten Britt Kristoffersen Sp:
Det vises til kommunestyrets sak 64/18 med vedtak om deltagelse i interkommunal
kystsoneplanlegging. En områderegulering som går parallelt med denne i tid og som
omfatter stort areal, vil gi føringer for og dermed begrense mulighetene i dette arbeidet.
Vestfjorden er et nøkkelområde for produksjon av skrei. Kunnskapsgrunnlaget knyttet til
Vestfjordsystemet er mangelfullt, og det vil kreve forskning over lengre tid for å skaffe
tilstrekkelig grunnlag både hydrografisk og biologisk, for å kunne vurdere mulig innvirkning
av akvakultur (havfarm) i dette systemet.
Havbruk er ei viktig distriktsnæring som har skapt mange arbeidsplasser langs kysten. Det
vil det også være i årene fremover. Våre naturgitte ressurser i havet er fellesskapets
eiendom og må forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte. Utviklinga i
havbruksnæringa går raskt og som del av kystsone- og arealplanlegging bør det bli vurdert
å sette vilkår for reduserte utslipp for nye etableringer.

Omforent endringsforslag fra H, V, Ap:
I medhold av plan- og bygningslovenes §12-8 vedtas det at områderegulering for areal for
Havfarm som angitt i planutkastet kan igangsettes.
Dette forslaget settes opp mot forslag fra Britt Kristoffersen Sp:
Hamarøy Kommune deltar i utvikling av ny kystsoneplan for Ofoten og Hamarøy, der også
Tysfjord kommune er med. Hamarøy kommune må samle sine ressurser om dette arbeidet
og mot en ny helhetlig arealplan for Nye Hamarøy kommune.
En områderegulering som legger føringer for disse og fraviker arealformål i dagens
arealplan bør derfor ikke igangsettes. Området er en del av Vestfjordsystemet og bruken
må ses i en større sammenheng, utover egen kommunegrense.
Ved votering falt Britt Kristoffersens forslag med 1 mot 4 stemmer.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovenes §12-8 vedtas det at områderegulering for areal for
Havfarm som angitt i planutkastet kan igangsettes.

