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Dispensasjonssøknad fra bestemmelser Rødøy kommunes arealdel – Lyngvær  

 

Mowi ønsker å videreføre Rødøy kommunes vedtak (K.sak 078/2017) om midlertidig 

dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, og videre ønsker vi 

dispensasjonen permanent og ikke midlertidig. Finner kommunen at permanent ikke 

kan gis ønsker søker at dispensasjonen settes til minimum 10 år. Rødøy Kommune har 

ved to anledninger (K.sak 078/2017 og 014/2021) sagt ja til dispensasjon og 

etablering av lokaliteten, og det er ingen endringer i anleggskonfigurasjon fra 

tidligere søknader og til denne. Mowi søkte selv ved en inkurie om midlertidighet i 

2017.   

 

Hva søkes det dispensasjon om: 

Det søkes om dispensasjon med hjemmel i PBL §19.2 for de fortøyninger som strekker 

seg inn i LNF-v-området, som vist i kartet nedenfor: 

 
Figur 1 Lyngvær og kommunens arealplan. 
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Figur 2 Lyngvær i sjøkart 
 

Behov for dispensasjon: 

Resipientundersøkelser, strømmålinger, og modelleringer indikerer at området har 

naturgitte forutsetninger for bærekraftig havbruk. Området kan videre være et viktig 

bidrag i utvikling av ny teknologi, gitt forutsigbare rammebetingelser, slik at en eller 

flere miljø- og arealutfordringer kan løses. 

Et godt miljø for fisken er den viktigste forutsetningen for å drive et effektivt og godt 

havbruk. Et slikt miljø kan akvakulturnæringen bare oppnå på steder som er 

miljømessig tilpasset havbruk, og som tåler produksjon uten uakseptable 

konsekvenser for fjordmiljøet. Plasseringen av anlegget har betydning for blant annet 

smittespredning og utslipp. I tillegg påvirker plasseringen av anleggene vekst, velferd 

og helse hos fisken. For å kunne etablere Lyngvær på best mulig måte må 

anleggskonfigurasjon som omsøkt videreføres. Søker ser at en dispensasjon knyttet til 

Lyngvær vil ha klart større fordeler enn ulemper både for søker og for Rødøy 

kommune enn området det søkes dispensasjon for, da det er et svært begrenset 

område i LNV-v-området som berøres. 

 

Hvis dere har spørsmål, vennligst kontakt med undertegnede. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Knut Håvard Krokstrand 

Miljø og Myndighetskontakt 

Mowi Nord  


