
Folla Alger AS 
Tore Vånge 
8286 Nordfold 
       Nordfold 21. august 2015 

Steigen Kommune 
Att.: Gunnar Svalbjørg 
Epost: gunnar.svalbjorg@steigen.kommune.no 
 

Dispensasjon fra kommunens planbestemmelser 

Viser til brev fra Nærings- og fiskeridepertementet angående vår søknad på etablering av algedyrking 
på lokaliteten Vinkfjorden datert 30.06.2015 og brev fra Steigen kommune 06.07.2015.  

Folla Alger søker med dette om dispensasjon til etablering av algedyrkingsanlegget som omsøkt i 
ovennevnte søknad. Ønsket om dispensasjon begrunnes med følgende: 

 

- Plasseringen av anlegget er i dagens planverk delvis utenfor det regulerte område til 
akvakultur, men Steigen kommune er i en prosess å reviderer sine arealplaner. I kommunens 
forslag som har vært gjennom de første politiske behandlinger og som nå er på offentlig 
høring vil anlegget ligge innenfor området som er foreslått regulert til akvakultur.  

- I de to første driftsårene vil anlegget opptatt mindre plass enn det omsøkte arealet, og vi 
binder oss uten problemer til å disponere areal, inkludert fortøyninger, slik at vi holder oss 
innenfor gjeldende kystsoneplan. De to første årene vil være essensielle for å få testet ut 
relevant teknologi slik at anlegget oppskaleres i tråd med kunnskap og kompetanse utviklet 
av og med oss i denne perioden. I vårt første driftsår vil anlegget være på en hektar, med en 
utvidelse til fire eller fem hektar i driftsår to. I løpet av denne perioden vil ny kystsoneplan bli 
vedtatt. 

 

Folla Alger håper Steigen kommune kan gi dispensasjon for plassering av anlegget slikt det er omsøkt, 
vi mener det er svært sannsynlig at arealplanen for dette område vil bli vedtatt slikt høringsforslaget 
foreligger og da vil anlegget befinne seg innenfor det område som er regulert til akvakultur. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Folla Alger AS 

Tore Vånge 

Daglig leder 

Vedlegg: Kart som viser omsøkt anlegg plassert på plankart med både ny og gammel kystsoneplan, 
samt sjøkart. 
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Kommuneplanens arealdel med inntegnet søknad om  algelokalitet: 

 

 



Søknad om algelokalitet i forhold til sjøkart: 

 

Søknad om algelokalitet i forhold til forslag om ny kommuneplanens arealdel i Steigen (Forslaget p.t  
på høring og offentlig ettersyn): 

 



 


	Kommuneplanens arealdel med inntegnet søknad om  algelokalitet:

