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Reguleringsplan - Mølnarodden - 1 gangs behandling 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Tittel Dok.ID 
01.11.2018 ROS-analyse 1348904 
26.10.2018 Planbeskrivelse 1348745 
01.11.2018 Planbestemmelser 1348905 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Flakstad formannskap sender planen med tilhørende kart (datert 05.10.18) og 
bestemmelser (datert 29.10.18) ut på offentlig ettersyn og høring. I den videre 
prosess skal følgende tas inn i planarbeidet. 

· Merknadene gitt av Nordland fylkeskommune i brev av 08.10.18. 

 
 

 
14.11.2018 Formannskapet 15-19 

Enstemmig vedtatt. 
 
FS 15-19- 113/18 Vedtak: 

Flakstad formannskap sender planen med tilhørende kart (datert 05.10.18) og 
bestemmelser (datert 29.10.18) ut på offentlig ettersyn og høring. I den videre 
prosess skal følgende tas inn i planarbeidet. 

· Merknadene gitt av Nordland fylkeskommune i brev av 08.10.18. 

 
 

 
 

Saksopplysninger:  
Flakstad kommune har mottatt privat forslag på reguleringsplan for næringsområdet 
på  Mølnarodden. Reguleringsplanen legger til rette for utvikling av det eksisterende, 
landbaserte settefiskanlegget til Silver Seed AS. Planen muliggjør utbygging av nytt 
anlegg med tilhørende infrastruktur og opprustning eller fornying av det etablerte 



anlegget i området. Planen legger også til rette for ny og tryggere avkjørsel fra E10 til 
næringsområdet og til etablerte boliger på sørsiden. 
PlanID: 15891805  
 
Bakgrunn og problemstilling: 
19.06.2017 ble endring av forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte 
akvakulturanlegg vedtatt. Forskriften utløser nye krav til landbaserte anlegg, og 
anlegg som ikke tilfredsstiller kravene må stenge. På Mølnarodden i Flakstad 
kommune ligger Silver Seed AS sitt anlegg hvor det oppdrettes smolt av røye og 
laks. Anlegget drives på godkjent dispensasjon fra kravene frem til 01.01.2021. Innen 
da må anlegget rustes opp til å tilfredsstille de nye kravene for å kunne driftes videre. 
I denne forbindelse ønsker Silver Seed AS også å utvide driften og anlegget. 
 
Formål: 
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt landbasert anlegg for 
settefiskoppdrett på Mølnarodden. Asplan Viak AS er engasjert for utarbeiding av 
detaljreguleringen. I forkant av reguleringen har søknad om utfylling i sjø blitt 
godkjent av Fylkesmannen i Nordland. I reguleringssammenheng utgjør utfyllingen 
derfor ordinær byggegrunn.  

 
Krav og hensyn ved valg av løsning: 
Det reguleres et område på ca. 25 dekar til næringsformål. Reguleringsplanen er 
delvis i tråd med kommuneplanens arealdel, men avviker på noen punkter. 
Planområdet omfatter eiendommene 17/20 og 45/1, samt noe areal i sjø. På 
eiendommen 45/1 ligger E10. Del av Ev. 10 er inkludert i planområdet for at hensynet 
til siktlinjer og trygg avkjørsel skal ivaretas i planarbeidet, men planen omfatter ikke 
omregulering av generell trasé for Ev. 10. Hovedformål i reguleringsplanen er 
næringsbebyggelse med tilhørende anlegg og infrastruktur. I tillegg reguleres det for 
småbåtanlegg og kai, samt noe infrastruktur.  
 
Nøkkelopplysninger: 

Kommune Flakstad kommune 

Område Mølnarodden 

Eiendommer og grunneiere  17/20: Silver Seed AS 
 45/1: Nordland Fylkeskommune 

Gjeldende planstatus Kommunedelplan Andopen og Kåkern/ 
Kommuneplanens arealdel 2009-2021  

Forslagsstiller/ grunneier  Artec Aqua AS på vegne av Silver 
Seed AS 

Plankonsulent Asplan Viak AS 

Ny plans hovedformål Næringsbebyggelse 

Planområdets areal  Ca 55 000 m2 

Aktuelle problemstillinger Trafikk/ avkjørsel fra E10  
Havnivåstigning/ Stormflo 

Foreligger det varsel om innsigelse Nei  

Konsekvensutredningsplikt Nei 

Kunngjøring oppstart 29.08.2018 

 
 
Planprossesen og fremdriftsplan: 



Forslag om tiltaket ble først fremmet for Flakstad kommune som en byggesak, men 
kommunen stilte krav om regulering fordi deler av tiltaket ikke er i tråd med 
kommuneplanens arealdel.  
Formelt oppstartsmøte for reguleringssaken, samt felles befaring for kommunens 
administrasjon, utbygger og plankonsulent ble avholdt 22.08.2018.  
Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. forskrift om 
konsekvensutredninger §§ 8 eller 6. Varsel om oppstart ble annonsert i Lofotposten 
29.08.2018, og naboer og offentlige myndigheter ble tilskrevet samme dato. 
12.09.2018 ble det avholdt et naboskapsmøte i Silver Seed sine lokaler på 
Mølnarodden hvor naboer ble informert om planene og prosessen og fikk anledning 
til å stille spørsmål samt komme med innspill.  
 

Aktivitet Dato 

Formelt oppstartsmøte i Flakstad 22.08.2018  

Varsel om oppstart og planprogram 
på høring  

29.08.2018 – 21.09.2018 

Planforslag  til politisk 
førstegangsbehandling 

06.11.2018 

Høring og offentlig ettersyn November – Desember 2018  

Endelig vedtak av planen Januar/ Februar 2019 

 
 

 

 

 
Merknader/innspill/innsigelser: 
Innkomne merknader er fra: 
- Statens vegvesen                                                                                                                  
- NVE                                                                                                                                      
- Lofotkraft 

Rådmannen har ingen merknader utover det som er kommentert fra forslagsstiller, 
disse kommentarene kan leses i vedlagte planbeskrivelse datert 11.10.18. 

Innspill fra Nordland fylkeskommune.                                                                              
Rådmannen har imidlertid etter høringsfristens utløp mottatt innspill fra Nordland 
fylkeskommune. Innspillet, datert 08.10.18, går på forholdet til regionale interesser 
gjennom Fylkesplan for Nordland. Fylkeskommunen ber om at disse forhold blir tatt 
hensyn til i det videre planarbeidet. 

Herunder: 

Kap. 8.3. Kulturminner, naturressurser og landskap 

I. Forvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i sjøer, elver, 
grunnvann og kystvann, skal ivaretas gjennom ei helhetlig 



arealplanlegging, hvor kommunen bør utarbeide helhetlige vannmiljøer.  

Kap. 8.5 Kystsonen. 

I. Planlegging i sjø og på land må sees i sammenheng, og avklare ferdsel, 
farleder, fiske, akvakultur og natur- og friluftsområder. 

I tillegg skal det tas hensyn til merknader som går på klimaendringer, universel 
utforming, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser, alternative 
energikilder, barn og unges sikkerhet og interesser, estetikk, naturmangfoldloven, 
medvirkning og vannforskriften §12. Eventuelt automatisk freda kulturminner. 

Gjeldende planstatus og forholdet til overordnede planer med retningslinjer: 

Følgende plan og retningslinjer legges til grunn:  
- Havne og farvannsloven 
· Tiltak knyttet til sjø og kystsone skal avklares mot havne- og farvannsloven, i 

tillegg til plan- og bygningsloven. 

- Direktoratet samfunnssikkerhet og beredskap 
·  Klimahjelperen - En veileder i hvordan ivareta samfunnssikkerhet og 

klimatilpasning i planlegging etter plan- og bygningsloven.  
· Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – Metode for risiko- og 

sårbarhetsanalyse i planleggingen 

- Fylkesplan for Nordland 2013- 2025 
· For næringsutvikling angis det i fylkesplanen følgende strategi: 

Arealforvaltningen skal legge til rette for et mangfoldig næringsliv og nødvendig 
infrastruktur, og ha fokus på muligheter for vekst og verdiskapning på grunnlag 
av ressursgrunnlaget i fylket. 

  
- Kommuneplanens arealdel                                                                                            

· Reguleringsplanområdet inngår i kommunedelplan for Andopen og Kåkern, 
som er del av kommuneplanens arealdel for Flakstad 2009- 2021.  I 
kommunedelplanen er planområdet for detaljreguleringen avsatt til følgende 
formål: industri- og næringsområde (E), boligområde (B), akvakultur 25 
meter under havoverflaten (A9-25) og samferdsel.  

· Foreliggende reguleringsplan avviker på to områder. Mot nord reguleres en 
del av sjøarealet som i kommunedelplanen er avsatt til akvakultur, til 
næringsbebyggelse og fyllingsfront. Dette området er godkjent utfylt gjennom 
tidligere beskrevne prosess, se kapittel 1.3. Mot sør er det også en fravikelse 
fra kommunedelplanen. Et område som i kommunedelplanen er avsatt til 
boligformål reguleres til veg og grønnstruktur. Begrunnelsen er at 
størstedelen av området er dekket av hensynssone for høyspenningsanlegg, 
hvor det ikke kan tillates etablert bebyggelse for varig opphold (herunder 
bolig). I kommunedelplanen grenser også boligformålet og nærings-
/industriformålet direkte til hverandre, noe som i realiteten kan være en 
ugunstig situasjon. Ut ifra en plantolkning er dette en forenkling av 
arealsituasjonen og en løsning for å hindre at næringsformålet trekkes 
nærmere eksisterende boligbebyggelse enn dagens situasjon. Det her 
omtalte boligområdet utgjør i realiteten en buffer mot eksisterende boliger, 



fremfor å utgjøre et aktuelt areal for boligbygging i fremtiden. Ved å regulere 
dette til grøntstruktur og en ny og bedre avkjørsel for de aktuelle boligene og 
næringsområdet opprettholdes intensjonen i kommunedelplan for Andopen 
og Kåkern.   

 

                     
En sammenstilling av dagens kommuneplan og nytt reguleringsforslag.                                                                              
Veg og trafikkforhold 
Statens vegvesen har i forhåndsuttalelse til planarbeidet bemerket at det ikke er 
ønskelig med to avkjørsler fra E10 tett inntil hverandre. I tillegg er den eksisterende 
boligavkjørselen trafikkfarlig på grunn av dårlig sikt mot sør. Ny avkjørsel er i 
plankartet regulert med frisiktsoner og tilfredsstiller Statens vegvesens krav.  
 
Konsekvensutredning: 
Hoveddelen av reguleringsplanområdet er i overordnet plan avsatt til næring/industri 
og har vært benyttet til formålet i flere tiår. Reguleringsplanen forholder seg i stor 
grad til overordnet plan og har således ikke større konsekvenser for temaet. Det 
reguleres ikke for utbygging i urørte områder eller i områder med natur- eller 
miljøverdier eller i områder som er egnet for friluftsliv.  
Konsekvensutredning vurderes dermed å være å unødvendig. 
 
Konsekvenser for natur og miljø 
I forkant av reguleringsplanprosessen er utfylling for utvidelse av eksisterende 
nærings- og industriområde på Mølnarodden godkjent gjennom dispensasjon og 
konsekvenser av utfyllingen vurderes dermed ikke i reguleringsplanen. Det reguleres 
ikke for utbygging i urørte områder eller i områder med natur- eller miljøverdier eller i 
områder som er egnet for friluftsliv.  



 
Samfunnsmessige konsekvenser 
Økning av biltrafikk ansees å være av liten betydning. Det reguleres for en større 
næringskai i området og mye av trafikken vil gå med båt. 
Ny og sikker avkjørsel til E10 gjør at de trafikkmessige konkvenser ansees som 
positive. 
  
 
 
 
Erling Sandnes   
Rådmann  Dag Walle 
  saksbehandler teknisk 
 
 
 


