
   

 
Postadresse: Postboks 185 5804 Bergen BeBesøksadresse: Strandgaten 229 Telefon:   55 23 80 00 Telefaks:  

Organisasjonsnr: 971 203 420 E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no Internett: www.fiskeridir.no     

 

 

Belotech Ing B Lorentsen Adm.enhet: Kyst- og havbruksseksjonen i 

region Nord 

Nøysomheten Vest Saksbehandler: Tom Hansen 

 Telefon: 97589511 

9450 HAMNVIK Vår referanse: 18/4288 

 Deres 

referanse: 

 

 Dato: 09.04.2018 

   

   

 

 

Høringssvar -  planoppstart reguleringsplan for Enkeltstein Næringsområde - 

Ibestad kommune  

 

Fiskeridirektoratet region Nord viser til brev av 27.02.2018 med varsel om oppstart av 

reguleringsplanarbeid for Enkeltstein næringsområde i Ibestad kommune. 

 

Fiskeridirektoratet er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur. Vi skal også hensynta 

marine ressurser og marint miljø. 

 

Planen skal legge til rette for næringsutvikling knyttet til oppdrettsnæring og fiskeri i det 

aktuelle området. 

 

Vurdering 

Vi har over tid registrert kystnære fiskeridata (bruks- og ressursområder for 

fiskeriinteresser). I Astafjorden er det registrert fiskefelt både for passive og aktive 

redskaper. Det er også gjort registreringer av gytefelt i fjorden. Ingen av registreringene er i 

umiddelbar nærhet til planområdet. Vi er ikke kjent med spesielle forhold knyttet til marint 

biologisk mangfold i området. 

 

Like utenfor planområdet ligger en lokalitet for akvakultur, lokalitet Enkeltstein. Både 

arbeidet med utviklingen av området samt aktiviteten i området i ettertid kan ha påvirkning 

på driften ved lokaliteten. Vi mener dette bør vurderes i planarbeidet og drøftes i 

reguleringsplanen. Aktøren som driver på den aktuelle lokaliteten bør involveres i 

planarbeidet slik at en kan unngå ulemper for akvakulturdriften. Eventuelle nødvendige 

avbøtende tiltak må framkomme i planen. 
 

Ut fra oversendte saksdokumenter vil planen legge til rette for tiltak som medfører 

utfyllinger i sjø. Tidspunkt for utfyllinger og tiltak som berører sjø generelt, bør primært skje 

på høsten og tidlig vinter fordi det er den perioden av året hvor det marine livet i kystsonen 
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ligger mest i ro. Det tilrådes at dette framkommer i bestemmelsene til reguleringsplanen. Det 

må også  stilles krav om avbøtende tiltak for å hindre spredning av partikler og påvirkninger 

ut over tiltaksområdet. Vi forutsetter at eventuelle utfyllingsmasser er rene. Forurensede 

masser skal alltid deponeres på godkjent mottak for slike masser.  

 

Vi ber om at vi holdes orientert om framdriften i prosjektet. 

 

Vi beklager seint svar i denne saken. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Otto Andreassen 

seksjonssjef  

 Tom Hansen 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 

 

 

Mottakerliste: 

Belotech Ing B Lorentsen Nøysomheten Vest 9450 HAMNVIK 
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