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Stjørdal, 20.10.2020 

 

Dette brevet sendes på vegne av Norsk ornitologisk forening avd. Trøndelag og 

Naturvernforbundet i Trøndelag. 

 

I kommunestyremøtet 24.09.2020 i Leka kommune ble en søknad om etablering av akvakultur ved 

Sklinna naturreservat behandlet. I vedtaket konkluderte kommunen med at de ikke ønsker at det gis 

tillatelse til etablering av akvakultur så nært et viktig naturområde. Dette er en tilrådning vi støtter på 

sterkeste, men vi frykter at både vi og Leka kommune ikke får det som vi ønsker på bakgrunn av feil 

tolkning av egne planbestemmelser. Dette er en prinsipielt viktig sak da det er internasjonale verdier 

på spill. Således er det svært viktig at Fylkesmannen gjennomfører lovlighetskontroll av dette 

vedtaket.  

Slik vi ser det foreligger det en saksbehandlingsfeil som åpner for at Fylkeskommunen likevel kan gi 

tillatelse til etablering, stikk i strid med kommuneplanens arealdel. Slik vedtaket foreligger i dag har 

Leka kommune vedtatt at kommuneplanen faktisk åpner for etablering, til tross for at deres egne 

planbestemmelser sier at en slik etablering krever dispensasjon fra kommuneplanen.  

Vi mener tiltaket krever dispensasjon på bakgrunn av følgende planbestemmelser: 

 

6.1 For kartlagte områder som har regional og nasjonal stor verdi for biologisk mangfold (jf 
temakart) samt i områder vernet etter NVL, skal det i vannsøyle eller bunn ikke gjøres 
inngrep eller bruk som kan forringe, skade eller ødelegge forekomsten av de prioriterte 
naturtyper (§§11-9 pkt6 og 11-11 pkt3). 
  
Kommentar: I henhold til temakart vedtatt i kommuneplanens arealdel så vil anlegget ligge 
over og påvirke de prioriterte områdene det vises til. Se figur 1 og 2.  
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http://www.fnf-nett.no/agder
https://innsyn.leka.kommune.no/ElementsInnsynLeka/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=59&sourceDatabase=
https://innsyn.leka.kommune.no/ElementsInnsynLeka/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=529&caseType=Protokoll&registryEntryId=3229&sourceDatabase=
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6.3 Det gis ikke tillatelse til tiltak (jf PBL §20-1, havne- og farvannsloven §27), inngrep eller 
bruk som kan være til hinder og påvirke sikkerheten for sjøveis ferdsel langs kartlagt biled 
og lokalled (jf. småbåtled i plankartet) (11-11 pkt3). 
 
Kommentar: Tiltaket kommer innenfor området som er avsatt til biled i kommuneplanens 
arealdel og hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Se figur 3. Vi viser i den 
sammenheng til forskrift om farleder §2, bokstav a om utstrekning i bredde av farleder. 
 

Disse vilkårene er ikke oppfylt i henhold til kommunens argument om at arealene er 

flerbruksområder hvor akvakultur faktisk kan tillates. Kommunen har i praksis nå vedtatt at det kan 

etableres akvakultur i omsøkt område (selv om de ikke ønsker det). Dette er altså i strid med 

kommuneplanens egne bestemmelser og saken må derfor behandles som en dispensasjonssak. 

Kommunens administrasjon sendte først saken korrekt ut på høring som en dispensasjonssak før 
dette ble endret ved politisk behandling. Slik saken står nå vil vedtaket bli kommunenes siste 
befatning med saken. 
 
Vi mener videre at gitt bestemmelsens ordlyd vil hensynet bak bestemmelsene bli vesentlig 
tilsidesatt, og det er derfor heller ikke anledning til å gi dispensasjon etter pbl kapittel 19-2 andre 
ledd.  
 

 

Figur 1: Temakart naturmangfold 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fkd/vedlegg/hoeringer/2009/hfl_forskrifter/forskrift-om-farleder-v1.pdf?fbclid=IwAR1bjxtc19d6ozw4uukgn91mf9xFoEYCJY3e8eUV9FGpE7wr1qCotjrQMR4
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Figur 2: Omsøkt tiltak 

 

Figur 3: Bileder i kommuneplanens arealdel inntegnet med stiplet linje. 
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På bakgrunn av vår utgreiing ovenfor ber vi om at Fylkesmannen i Trøndelag gjennomfører en 

lovlighetskontroll av vedtaket i Leka kommunestyre 24.09.2020: saksnummer PS59/2020 – 

Etablering av ny lokalitet Storbrakan. 
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_____________________________  

Fredrik Fredriksen 

Koordinator 
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