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Søknad om dispenasjon fra kommuneplanens arealdal - mulig etablering av 
akvakulturlokalitet - Trøndelag Torsk AS

Rådmannens innstilling:
Osen kommune gir Trøndelag Torsk AS dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av 
en ny matfisklokalitet for torsk i området Haraflesan. Dispensasjonen gjelder de delene av anlegget 
som kommer inn i områder regulert til "Fiskeri" (VFI) og "Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone" (F), jf. søknad fra Trøndelag Torsk AS av 17. mars 2022.   

Dispensasjon gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, andre ledd.

Begrunnelse:
Ved utarbeidelse av "Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030", ble det satt av et 
område ved Haraflesan til fremtidig akvakultur (VAV4). Dette området ble satt av etter en lengre 
høringsrunde, hvor både lokale og regionale/nasjonale aktører fikk uttale seg. Det matfiskanlegget 
som det nå er søkt dispensasjon for, har hele sin produksjonsdel innenfor VAV4. Mens enkelte 
fortøyninger samt en forflåte vil komme utenfor. Sett opp mot intensjonen i kommuneplanens 
arealdel om etablering av en akvakulturlokalitet i det angitte området, den brede prosessen som lå til 
grunn for planen, samt det at kun førtøyninger og en forflåte (mulig) kommer utenfor VAV4, anses 
dispensasjonen kurant. Fordelene ved tiltaket anses klart større enn ulempene.  

Kommunestyret 29.06.2022

Behandling

14 av 15 medlemmer var tilstede under behandlingen av saken.
Votering nr 1 - Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 14 stemmer (100%) - AP 8, BYS 1, SP 3, V/KRF 2
Mot: 0 stemmer (0%)

KOM - 038/22 vedtak
Osen kommune gir Trøndelag Torsk AS dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av 
en ny matfisklokalitet for torsk i området Haraflesan. Dispensasjonen gjelder de delene av anlegget 



som kommer inn i områder regulert til "Fiskeri" (VFI)  og "Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone" (F), jf. søknad fra Trøndelag Torsk AS av 17. mars 2022.    
  
Dispensasjon gis med hjemmel i  plan- og bygningslovens § 19-2, andre ledd. 
  
Begrunnelse: 
Ved utarbeidelse av "Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030", ble det satt av et 
område ved Haraflesan til fremtidig akvakultur (VAV4). Dette området ble satt av etter en lengre 
høringsrunde, hvor både lokale og regionale/nasjonale aktører fikk uttale seg. Det matfiskanlegget 
som det nå er søkt dispensasjon for, har hele sin produksjonsdel innenfor VAV4. Mens enkelte 
fortøyninger samt en forflåte vil komme utenfor. Sett opp mot intensjonen i kommuneplanens 
arealdel om etablering av en akvakulturlokalitet i det angitte området, den brede prosessen som lå til 
grunn for planen, samt det at kun førtøyninger og en forflåte (mulig) kommer utenfor VAV4, anses 
dispensasjonen kurant. Fordelene ved tiltaket anses klart større enn ulempene.   
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Trøndelag Torsk AS, et heleid datterselskap i Gadus Group, ønsker å etablere en ny 
akvakulturlokalitet for matfisk av torsk ved Haraflesan i Osen kommune. De søker om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel. Trøndelag Torsk AS sitt foreslåtte anlegg er plassert i et område som 
er åpnet for akvakultur (VAV4). 
  
Da området (VAV4) satt av i kommuneplanens arealdel er størrelsesmessig for lite for å få på plass et 
tidsmessig anlegg innenfor formålsgrensene, søkes det om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel, slik at noen av fortøyningslinjene (hhv. mot nord og mot vest) samt en forflåte, plasseres 
utenfor området satt av til fremtidig etablering av akvakultur. Fortøyningene vil komme innenfor 
områder som er avsatt til Fiske og Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 
  
Trøndelag Torsk AS' oppsummering i sin søknad: 
Plan- og bygningsloven fastsetter strenge krav til dispensasjoner. Vi mener at gjennom-gangen 
ovenfor viser at arealformålene og hensynene som det søkes dispensasjon fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt, men dette må selvfølgelig belyses ytterligere gjennom den kommende høringsprosessen. 
Etter vårt syn bør dispensasjonsvurderingen også ta utgangspunkt i at gjeldende plan allerede åpner 
for etablering av akvakultur i området, men hvor arealet er for begrenset til å gi plass til et moderne 
anlegg med fortøyninger. Farleden i området setter også begrensninger på plasseringen av anlegget. 
  
Etter vår vurdering ser lokaliteten ved Haraflesan ut til å være svært godt egnet for bærekraftig 
matfiskproduksjon av torsk. Før innsendelse av søknad etter akvakultur-lovgivningen vil det bli 
gjennomført ytterligere miljøundersøkelser mv, som grunnlag for videre planlegging og for 
myndighetenes vurdering av saken. Hvor stor biomasse som vil bli omsøkt avhenger av de videre 
undersøkelsene, men vi ser for oss å søke om et volum i området 3.000 til 3.600 tonn. 
  
På denne bakgrunnen søker Trøndelag Torsk AS om dispensasjon fra gjeldende regulering i vedtatt 
arealplan for Osen kommune, for en ny matfisklokalitet for torsk inkludert flåte og 
anleggsfortøyninger ved Haraflesa som vist i figur 1. Dispensasjonen gjelder de delene av anlegget 
som kommer inn i områder regulert til fiskeri (VFI) som vist i figur 4a og 4b. 
  
Dersom kommunen innvilger dispensasjon, vil vi sende akvakultursøknad med nødvendige 
utredninger/undersøkelser til Trøndelag fylkeskommune på vanlig måte. Saken vil da bli oversendt 
Osen kommune for gjennomføring av lokal høring og politisk behandling, og senere videre til 
sektormyndighetene (Fiskeridirektoratet, Kystverket, Statsforvalterens miljøvernavdeling og 
Mattilsynet) for vurdering etter sektorlovgivningen. 
  



Høringer: 
Saken har vært sendt på høring til Kystverket, Statsforvalteren i Trøndelag, Osen Fiskarlag, Trøndelag 
fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, samt at Trøndelag fylkeskommune har videresendt saken til 
NTNU Vitenskapsakademiet, som også har uttalt seg. 
  
Kystverket har gitt følgende høringssvar: 
Selskapet Trøndelag Torsk AS ynskjer å etablere akvakulturanlegg vest om hovudleia ved Haraflesan i 
Osen kommune. Nokre av fortøyingane kjem utom avsett akvakulturområde i kommuneplanen og 
det vert difor søkt om dispensasjon til føremålet. 
  
Kystverket vurderer det til at oppdrettsanlegget slik det er vist i søknaden ikkje vil få særskilde 
konsekvensar for framkomeleg farvatn, trygg ferdsle, sikker navigasjon og andre omsyn Kystverket 
skal ivareta etter hamne og farvasslova. Kystverket har såleis ikkje noko å innvende til ein 
dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel til føremålet på lokaliteten. 
  
Vert det gitt dispensasjon frå arealplan til føremålet med påfølgjande ordinær søknadsrunde for 
etablering av oppdrettsanlegg på lokaliteten, vil Kystverket måtte handsame søknaden etter lov om 
havner og farvann § 14. 
  
Osen Fiskarlag har gitt følgende høringssvar: 
Da det er lite fiskeriaktivitet ved omsøkte lokalitet ,så har Osen Fiskarlag ingen merknad til søknaden. 
  
Trøndelag fylkeskommune har gitt følgende høringssvar: 
Automatisk fredede kulturminner: 
  
Trøndelag fylkeskommune, eldre tids kulturminneforvaltning, har mottatt ovennevnte søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel ved Haraflesan i Osen kommune for å vurdere forholdet 
til automatisk fredete kulturminner i området. 
  
I og med at tiltaket omfatter arealer i sjø er saken oversendt NTNU Vitenskapsmuseet for faglig 
tilrådning om forholdet til kulturminner under vann. NTNU Vitenskapsmuseet vil avgi egen 
kulturminnefaglig uttalelse i denne saken. Det omsøkte tiltaket kan ikke godkjennes eller på noe vis 
fysisk startes opp før endelig kulturminnefaglig uttalelse fra NTNU Vitenskapsmuseet om forholdet til 
kulturminner under vann foreligger. 
  
Videre arbeid: 
Ut fra de interesser fylkeskommunen er satt til å ivareta har vi ingen merknader til søknaden om 
dispensasjon. 
  
NTNU Vitenskapsakademiet har gitt følgende høringssvar: 
NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 12.04.2022 i brev fra Trøndelag fylkeskommune ovennevnte 
sak til uttalelse. Denne uttalelsen er behandlet etter Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) 
og gjelder kun eventuell konflikt med kulturminner under vann, jfr. kml §§4 og 14. Forhold knyttet til 
kulturminner på land ivaretas av Trøndelag fylkeskommune. 
  
Tiltakshaver Trøndelag Torsk AS søker om dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel for 
anleggelse av anlegg for akvakultur ved Haraflesan i Osen kommune. Anlegget er foreløpig skissert 
med 10 bur a 85 x 85m. I Figur 1 Haraflesan  planlagt anlegg med fortøyninger, vises det to mulige 
plasseringer av fôrflåte, samt at anlegget er forankret med 36 bolter og 6 ploganker. 
  
Området har et generelt potensial for tilstedeværelse av kulturminner vann, og det er flere 
beretninger om skip som skal ha forlist i området, men som ikke er funnet. Akvakulturanlegg 
forankres i sjøbunnen, og det er særlig plogankre som kan medføre fare for konflikt med 



kulturminner under vann, da plogankrene må trekkes på plass og i den prosessen kan skade vrak og 
andre kulturminner som er deponert på eller i bunnsedimentene. 
  
Foreløpig foreligger kun en søknad til kommunen om det vil være mulig å anlegge anlegget i området 
som angis fra søker. Vi har i utgangspunktet ingen innvendinger mot, dette, men det må vurderes 
nærmere om anlegget vil komme i konflikt med kulturminner under vann. Dette vil nærmere kunne 
belyses gjennom en nøyaktig bunnkartlegging, samt mulig ROV-undersøkelse av ankerpunktene. 
  
For at vi skal kunne vurdere dette så godt som mulig, er det viktig at tiltakshaver i den kommer med 
detaljert og sikre opplysninger om hvordan anlegget skal forankres, og at det tydelig fremgår hvor 
mange bolter og hvor mange ploganker som skal benyttes. Vi vil komme med en endelig vurdering 
om behovet for undersøkelser når søknad oversendes fylkeskommunen for vurdering hos 
sektormyndighetene. 
  
Fiskeridirektoratet har avgitt et lengre svar på høringen (vedlagt). De har konkludert med følgende: 
Fiskeridirektoratet region Midt vurderer at omsøkt dispensasjon ikke kommer i vesentlig konflikt med 
utøvelsen av fiske i området. Men etablering av torskeoppdrett vil etter vår vurdering kunne forringe 
områdets ressursgrunnlag. En dispensasjon vil etter vår vurdering vesentlig tilsidesette nasjonale 
interesser knyttet til bevaring av kysttorsk. Med dette som bakgrunn er det etter vår vurdering ikke 
hjemmel til å gi dispensasjon i denne saken, jf. plan og bygningsloven § 19-2, andre ledd. Vi finner 
derfor å måtte fraråde at det gis dispensasjon av hensyn til fiskerienes ressursområder. 
  
Statsforvalteren i Trøndelag har ikke gitt svar på høringen.   
   
Vurderinger etter plan- og bygningsloven: 
Plan- og bygningsloven § 19-2, andre ledd sier at "Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller 
regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større 
enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler." 
  
I Trøndelag Torsk AS sin dispensasjonssøknad fremgår det at hele den planlagte produksjonsdelen er 
innenfor VAV4 - et område avsatt til akvakultur, mens derimot enkelte fortøyninger samt en forflåte 
vil komme utenfor. Dette for å få plass til et tidsmessig riktig anlegg. 
  
Fiskeridirektoratet hevder i sin uttalelse at en dispensasjon etter deres vurdering "vesentlig vil 
tilsidesette nasjonale interesser knyttet til bevaring av kysttorsk" og at Osen kommune dermed ikke 
har hjemmel til å gi dispensasjon. 
  
Administrasjonen er uenig i Fiskeridirektoratets vurdering i at dispensasjon ikke kan gis. Ved 
utarbeidelse av "Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030" var planen på en bred 
høringsrunde, hvor Fiskeridirektoratet sendte både uttalelse til planprogrammet (23.10.2018) og svar 
på høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2019-2030 (Fiskeridepartementets 
referanse 19/7108). I det sistnevnte dokumentet uttalte Fiskeridirektoratet at "Likeså at det avsettes 
tilstrekkelig areal for eksisterende godkjente akvakulturlokaliteter, og at det tilrettelegges for 
utvikling og vekst i akvakulturnæringen. Etter vår vurdering er dette ut fra dagens kunnskap godt 
ivaretatt i planforslaget. Videre skrev de at "Planforslaget har generelt etter vår vurdering lagt godt 
til rette for reelle muligheter for vekst og utvikling i havbruksnæringen. Dette er positivt og i tråd med 
både nasjonale og regionale føringer, og medfører også større fleksibilitet i planverktøyet."   
  
I sine øvrige kommentarer til de tolv nye områdene som ble satt av til arealformål akvakultur (VAV1-
VAV12) hadde Fiskeridirektoratet ingen merknader til VAV4. De har med andre ord prinsipielt gått 
god for at området avsettes til akvakulturformål. Dispensasjonssøknaden gjelder kun en mindre 
justering, enkelte fortøyninger samt en forflåte (mulig) vil komme utenfor VAV4. Totalt sett er derfor 



vurderingen at innvilgelse av dispensasjonssøknaden ikke medfører at vesentlige nasjonale interesser 
blir tilsidesatt. 
  
Osen kommune har derfor kompetanse til å gi dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2, 
andre ledd om det anses hensiktsmessig. 
  
Vurderinger av fordeler og ulemper: 
Øvrige høringer er ikke av en slik art at det er vesentlige ulemper ved en etablering. Uttalelsen fra 
Osen Fiskarlag om at de ikke har merknader til dispensasjonssøknaden, bør vektlegges da de 
representerer lokale fiskeriinteresser. 
  
En etablering av en akvakulturlokalitet med oppdrett av matfisk av torsk ved Haraflesan, vil medføre 
nye arbeidsplasser i kommunen. Det at det kan startes oppdrett av torsk anses svært viktig, da 
restriksjoner som følge av PD hos laks, kan legge restriksjoner på videre utvikling av lakseoppdrett i 
kommunen. Trøndelag Torsk AS har i søknaden beskrevet at etableringen vil medføre 6-8 nye 
arbeidsplasser. 
  
Det at enkelte fortøyninger samt en forflåte vil komme utenfor området som er avsatt til akvakultur 
(VAV4), anses ikke som en vesentlig ulempe. Området er satt av til akvakultur etter en lengre 
forutgående prosess ifm. utarbeidelse av "Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030"  og 
etableringen er i tråd med intensjonene i planen.   
  
Det er ikke heldig at Osen kommune allerede nå, såpass kort tid etter fastsettelsen av 
"Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030", må gi dispensasjon på grunn av at det 
avsatte området er for lite for et tidsmessig anlegg. Dette bør hensyntas ved neste rullering av 
planen.   
  
Vurderingen totalt sett er at fordelene ved innvilgelse av dispensasjon er klart større enn ulempene. 
  
Saken vurdert etter naturmangfoldloven (nml.): 
Fiskeridirektoratet har i sin uttalelse pekt på at etableringen av torskeoppdrett ved Haraflesan kan 
forringe områdets ressursgrunnlag. Dette forutsettes videre behandlet av Trøndelag fylkeskommune 
ved vurdering av en akvakultursøknad fra Trøndelag Torsk AS. 
  
Saken vurdert etter kulturminneloven (kulml.): 
Saken forutsettes videre vurdert ved søknad til Trøndelag fylkeskommune om tillatelse, jf. uttalelse 
fra NTNU Vitenskapsmuseet om at "Vi vil komme med en endelig vurdering om behovet for 
undersøkelser når søknad oversendes fylkeskommunen for vurdering hos sektormyndighetene". 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ikke relevant for saken. 
  
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ikke relevant for saken. 
 
Sammendrag: 
Trøndelag Torsk har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å etablere en ny 
akvakulturlokalitet for oppdrett av torsk ved Haraflesan (VAV4). De ønsker å anlegge noen av 
fortøyningslinjene (hhv. mot nord og mot vest) samt en forflåte utenfor området satt av til fremtidig 
etablering av akvakultur. Fortøyningene vil komme innenfor områder som er avsatt til Fiske og Bruk 
og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.  
  



Totalt sett er vurderingen at innvilgelse av dispensasjonssøknaden ikke medfører at vesentlige 
nasjonale interesser blir tilsidesatt, og at fordelene ved innvilgelse av dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Dispensasjonssøknaden anbefales derfor innvilget. 
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
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