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Detaljregulering 1.gangs behandling - Oppdrett i Nusfjord 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Tittel Dok.ID 
12.03.2021 Plankart-20210308 1369123 
12.03.2021 Skredfarevurdering detaljregulering Nusfjord 1369124 
12.03.2021 Bestemmelser Nusfjord 8.3.2021 1369125 
12.03.2021 Planbeskrivelse Nusfjord 8.3.2021 1369126 
12.03.2021 1 DMF 1369127 
12.03.2021 2 Fiskeridirektoratet 1369128 
12.03.2021 3 Flakstad kommune 1369129 
12.03.2021 4 Fylkesmannenn i Nordland 1369130 
12.03.2021 5 Kystverket 2 1369131 
12.03.2021 5 Kystverket 1369132 
12.03.2021 6 Nordland fylkes fiskarlag 1369133 
12.03.2021 7 Sametinget 2 1369134 
12.03.2021 7 Sametinget 1369135 
12.03.2021 8 Statens vegvesen 2 1369136 
12.03.2021 8 Statens vegvesen 1369137 
12.03.2021 9 NfK 1369138 
12.03.2021 10 UM-MARINARKEOLOGISK VURDERING  2 1369139 
12.03.2021 10 UM-Marinarkeologisk vurdering 1369140 
12.03.2021 11 NVE 1369141 
 

Rådmannens innstilling: 
Det vises til forslag til detaljreguleringsplan Oppdrett i Nusfjord med tilhørende 
plankart, planbeskrivelse og bestemmelser datert 08.03.2021. 

Med hjemmel i plan- og bygnongsloven §12-10 legges forslag til reguleringsplan til 
offentlig ettersyn med følgende bemerkning: 

Det må fremgå tydelig av plankart eller planbestemmelser at kaibebyggelse, fylling 
og tilhørende pumpestasjon kan etableres nærmere strandsone og vassdrag enn 
det som fremkommer av pbl§ 1-8. Det må også fremgå en byggegrense mot vei 
for tiltak i planformål SHA1.  

 
 
 



 
27.04.2021 Formannskapet 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS- 060/21 Vedtak: 

 
Det vises til forslag til detaljreguleringsplan Oppdrett i Nusfjord med tilhørende 
plankart, planbeskrivelse og bestemmelser datert 08.03.2021. 

Med hjemmel i plan- og bygnongsloven §12-10 legges forslag til reguleringsplan til 
offentlig ettersyn med følgende bemerkning: 

Det må fremgå tydelig av plankart eller planbestemmelser at kaibebyggelse, fylling 
og tilhørende pumpestasjon kan etableres nærmere strandsone og vassdrag enn 
det som fremkommer av pbl§ 1-8. Det må også fremgå en byggegrense mot vei 
for tiltak i planformål SHA1.  

 
 

Saksopplysninger:  
Formål med planforslaget er å utvide industriområdet for settefiskanlegg ved 
Nusfjord, Innregulering av eksisterende rørtrasè langs fylkesveien, ny kai og 
industriområde inntil kaianlegg. Anlegget driftes av Nordlaks, og 
reguleringsplanarbeidet gjøres av Asplan Viak.  
 
Planprosess: 
Planprosessen følger plan- og bygningslovens krav til prosess og medvirkning: 
- Oppstartsmøtet ble avholdt 03.02.2020. 

- Varsel om planoppstart ble gjort 18.03.2020. Annonse i Lofotposten 
20.03.2020. Frist for å komme innspill til planprosessen ble satt til 
04.05.2020 

          - Varsel om utvidet planavgrensing ble gjennomført 04.05.2020. 
          - Oversendelse av planforslag til Flakstad kommune ble gjort 10.03.2021. 
 
 
Dagens situasjon: 
Planområdet ligger langs Fv. 7596 ved den østlige delen av Storvatnet mellom 
Nusfjord og Kilanpollen. Området er delvis bebygd og består av et settefiskanlegg og 
en demning. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til industri og næring, 
LNF og akvakultur. Det går en høyspentlinje gjennom det som foreslås som nytt 
industriområde, og denne trasèen må endres – forslag til løsning på dette følger 
forslagstillers oversendelse.  
 
Trafikksikkerhet vil styrkes gjennom planforslaget som foreligger. I dag berøres 
fylkesveien i større grad ved noen driftstilfeller, og det kan skape uheldige trafikale 
situasjoner. Planforslaget vil skape et tydeligere og tryggere skille mellom anlegget 
og fylkesveien.  
 
Planforslaget vil også legge til rette for en opprusting av eksisterende demning som 
er i dårlig forfatning.  
 
Beskrivelse av planforslaget: 
Innenfor arealformålet BI1-BI2 tilrettelegges det for utvikling og oppgradering av 
dagens settefiskanlegg. Det sette krav om bygningshøyde, utnytting og 
arkitektoniske løsninger i planbestemmelsene for å sikre at tiltak føyer seg best mulig 



inn i eksisterende landskap.  
I sørlige del av planområdet er det avsatt et område med formål SHA1, og her skal 
det tilrettelegges for havneområde. I planbestemmelsene fremkommer det hensyn 
som skal ivaretas ved etablering av utfylling, inkludert hensynet til utførende arbeider 
og hekketid.  
I dag er fylkesveien avsatt som LNF i kommuneplanens arealdel, og ved 
planforslaget som foreligger vil denne veien bli regulert riktig innenfor planområdet. 
Det samme vil gjelde for demningen, som også ligger i LNF. Slik planforslaget er 
fremlagt vil man få et planverk som fremstår som mer presist og samsvare bedre 
med virkeligheten.  
 
Barn og unges interesser: 
Det er et lite område som benyttes til rekreasjonsformål i nærhet av demningen. 
Dette ivaretas. Det foregår også begrenset fiskevirskomhet i Storvatnet, det anses 
likevel ikke som at tiltaket vil komme vesentlig i konflikt med dagens rekreasjonsbruk.   
 
Adkomstvei: 
Dagens adkomst til eksisterende anlegg utbedres og sikres bedre. Det skal etableres 
to nye adkomster fra fylkesveien innenfor planområdet. Den ene adkomsten er til 
havneområdet i sør, og her er avkjørselen flyttet i forhold til opprinnelig planlagt for å 
ivareta siktkrav bedre. Denne vil også være fysisk avstengt med bom, og kun 
benyttes noen få ganger i året. Siste adkomstvei vil være i den nordre del av 
planområdet og føre opp til det nye anleggsområdet med tilhørende demning. 
Planområdet ble utvidet etter varsel om oppstart for å ivareta siktkrav for denne 
avkjørselen bedre.   
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente økonomiske konsekvenser for Flakstad kommune. 
 
HMS: 
Ivaretas av lovverk. 
 
Konsekvensutredning: 
Planforslaget er vurdert til å ikke utløse krav om KU etter forskrift om 
konsekvensutredning §10. vurdering ligger vedlagt i sin helhet. 
 
Konsekvenser for natur og miljø: 
Det er ikke kartlagte og verdsatte friluftslivområder innenfor planområdet. Anlegget 
ligger langs en fylkesvei som er en del av Nasjonal turistvei Lofoten. Videre utvikling 
skal anlegges slik at det glir mest mulig inn i eksisterende landskap. Det er registrerte 
forekomster av sivspurv, gjøk, lirype og gråtross ved Storvatnet. NVE har innvilget 
konsesjon for større variasjon i reguleringen av vannforekomsten. I nordlige del av 
planområdet er det allerede sår i naturen som følge av mennesklig aktivitet i form av 
masseuttak og stoppesteder for biltrafikk. I området anlegget skal utvides er 
landskapet klassifisert som innlandslandskap-dallandskap med middels verdi. I 
resterende del av planområdet langs fv.7596 og ved planlagt kaianlegg er landskapet 
klassifisert som kystlandskap-fjordlandskap med stor verdi. Her er område i 
kommuneplanens arealdel avsatt til akvakultur, og havneanlegg vil således være i 
tråd med formål med plan.  
 
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS): 
Det er utarbeidet egen ROS-analyse som identifiserer de områder som krever egne 
tiltak herunder skred og flomfare.  



 
 
Innkomne innspill: 
Det foreligger 14 innspill, hvor noen instanser har kommet med flere innspill.  

· Direktoratet for mineralforvaltning, ref: 20/01423-2, 20.04.2020. 
· Fiskeridirektoratet, 05.05.2020. 
· Fylkesmannen i Nordland (Statsforvalteren i Nordland), ref: 2020/2294, 22.05.2020. 
· Kystverket, ref: 2020/1005-3, 25.03.2020. 
· Kystverket 2, ref: 2020/1005-5, 06.05.2020. 
· Nordland Fylkes Fiskarlag, ref: 2020/104-3/EK, 29.04.2020. 
· Sametinget, ref: 20/9351, 02.04.2020. 
· Sametinget 2, ref: 20/14276, 02.06.2020. 
· Statens Vegvesen, ref: 20/62861-3, 31.03.2020. 
· Statens Vegvesen, ref: 20/62861-5, 12.05.2020. 
· Nordland Fylkeskommune, ref: 20/4888-16, 20.05.2020. 
· Norges arktiske universitet, ref: 2020/1405, 20.04.2020 
· Norges arktiske universitet 2, ref: 2020/1405, 06.05.2020. 
· NVE, 25.03.2020. 

 

 
 



 

 

 



 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 



 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
Administrasjonens vurdering: 
Statsforvalteren i Nordland (tidligere Fylkesmannen i Nordland) minner om at 
virkningene av tiltaket på naturmangfold må redegjøres for jf. nml §8. 
Kunnskapsgrunnlaget fremstår som tilfredstillende. I arbeidene med konsesjon for 
økt vannuttak av Storvatnet ble det gjennomført grundigere registreringer og 
vurderinger av blant annet naturmangfold. Her fremkommer det at endring i uttak vil 
ha liten negativ innvirkning på naturtyper, karplanter, fisk, ål og fulger med unntak av 
sivspurv som vurderes til middels negativ. I tilgjengelige databaser fremkommer det 
registreringer av krykkjer i hele Nusfjord. De områdene i planforslaget som 
overlapper med disse registreringene er i stor grad avsatt til akvakultur gjennom 
kommuneplanens arealdel, og noe er avsatt som LNF. De avsatte LNF-områdene 
som overlapper er hovedsakelig brukt til veiareal, hjeller og lett 
infrastruktur/pumpehus. Tiltaket vurderes på grunnlag av foreliggende informasjon 
derfor ikke som vesentlig konfliktfylt.  
 
Administrasjonen har ellers ingen ytterligere kommentarer til innspill enn det som 
fremkommer av forslagstiller i planbeskrivelsen som er gjengitt over. 
 
Nordlaks Smolt AS fremmer en utvidelse av sin virksomhet, med utfylling til kaianlegg 
samt etablering av nytt industribygg og opprusting av eksisterende demning.  
Det er foretatt skredvurdering av området, og kartlagte skredgrenser er innkommet 
på plankartet.  
 
Planforslaget legger opp til en utvikling som ikke vil virke dominerende for området, 
samtidig sikre en utvikling av anlegget som genererer flere arbeidsplasser.  
 
Administrasjonen bemerker seg følgende: 
 

· Det må fremgå tydelig av plankart eller planbestemmelser at kaibebyggelse, fylling 
og tilhørende pumpestasjon kan etableres nærmere strandsone og vassdrag enn 
det som fremkommer av pbl§ 1-8. Det må også fremgå en byggegrense mot vei for 
tiltak i planformål SHA1.  

 
Planforslaget slik det er fremlagt fremstår som godt nok utredet for 
førstegangsbehandling, og legges ut til offentlig ettersyn for å motta innspill fra 
myndigheter, naboer og øvrige interessenter. 
 
 
 
Hilde Kristin Holtesmo   
Rådmann  Ørjan Nikolaisen Trovåg 
  ingeniør teknisk enhet 
 
 
 


