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Høringsuttalelse til arealutvalgets innstilling til effektiv og 
bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen 
Det vises til brev med Deres referanse 201100377-/CGR om utsettelse av høringsfristen til 9. 
september vedr arealutvalgets innstilling. 
  
Bystyret har i møte den 8. september 2011 foretatt følgende behandling av sak PS 11/118: 

Vedtak 
1. Bodø kommune er positiv til at det tas overordnede grep med tanke på en fremtidsrettet 

forvaltning av havbruksnæringen. Forslagene som omfatter tiltak for å øke kunnskapen om 
kystsonen ansees som fornuftige og nødvendige. Høringen er svært omfattende og en større 
grad av prioritering av de ulike tiltakene, ville vært hensiktsmessig.  

2. Den største endringen og det strategiske grepet ligger i forslaget om å innføre 
produksjonsområder og utsettssoner. Intensjonen er å sikre sykdomsbekjempelse. Bodø 
kommune vurderer tiltaket til å være et bidrag til å sikre næringens en god helsemessig 
status og således et sentralt konkurransefortrinn. Det bør imidlertid iverksettes ytterligere 
vurderinger med tanke på konsekvensene av sonering. Spesielt for de mindre 
oppdrettsanleggene som vil få størst utslag av forslaget.  

3. Dersom forslaget vedtas vil gjennomføringen være krevende, både for næringen og for 
forvaltningen. Kommunen vil vektlegge at det er av stor betydning at det etableres en god 
dialog og samarbeid med lokale og regionale myndigheter. Fylkeskommunen bør ha en 
sentral plass i den videre prosess.  

4. Gjennomføringen av produksjonsområdene og utsettssonene er tenkt som en 
forskriftsprosess. Bodø kommune mener det er mest hensiktsmessig at forskriften for 
utsettssonene fastsettes med kriterier for sonene slik at kommunen gjennom 
arealplanleggingen kan foreta den konkrete arealmessige vurdering. En forskriftsmessig 
fastsetting og avgrensing av selve sonene er lite ønskelig fordi sonene da ikke blir vurdert i 
sammenheng med lokal avklaring av arealbruken som foretas i arealplanleggingen. 

5. Bodø kommune er positiv til forslaget om å etablere pilotprosjekt for regional/interregional 
planlegging i utvalgte områder. I den forbindelse foreslår Bystyret at Skjerstadfjorden 
vurderes som område for en slik pilot. Området fyller en rekke av de kriteriene som er 
foreslått og det er en positiv vilje til samarbeid mellom de involverte kommunene.  

6. Bodø kommune bifaller forslaget om å evaluere ordningen med eiendomsskatt for 
oppdrettsanlegg.  

7. Innføring av arealavgift som en kompensasjon til kommunene er ønskelig å få vurdert på 
nytt. Bystyret mener det er både hensiktsmessig og gunstig måte å knytte en økonomisk 
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kompensasjon til bruken av sjøområdene. Det vil også kunne bidra til en fortsatt 
tilrettelegging av sjøareal til oppdrett. Avgiften må være så stor at den gir økonomisk bidrag 
til kommunen. 

8. Økt fokus på miljø og forsterket miljøovervåking vil kunne bidra til å imøtekomme den 
økende skepsis som har vært mot havbruk. Bodø kommune fremsettes herved ønske om at 
forvaltningen samler, systematiserer og gjør oppdretternes miljørapporter (mom) 
tilgjengelige. Det er pr i dag ikke et offentlig system som ivaretar og koordinerer denne 
informasjonen. Informasjonen vil kunne tjene som en hensiktsmessig kunnskapskilde om 
påvirkningen fra oppdrett på miljøet 

9. Bodø Kommune ber også om at det gjøres en vurdering med hensyn til å sikre dyrkbare 
sjøområder på linje med ordningen som eksisterer for dyrkbart jord på land. 

 
 
Vedtaket sendes også pr brev. Saksinnstillingen og oversikt over fiskeoppdrett i Salten pr mai 2011 
vedlegges også til informasjon. 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Kari Henriksen  
 prosjektleder  
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