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Kystplan II Midt- og Sør-Troms 

 
Kommunene i Midt- og Sør-Troms deltok i perioden 2012-2015 i et interkommunalt prosjekt for å 
revidere kommunens arealplan på sjø.  Dette ledet frem til at alle kommuner med sjøareal i Midt- og 
Sør-Troms egengodkjente sine delplaner for sjø høsten 2015 og vinter 2016.  Prosjektet var en del av 
Kystplan Troms, initiert og finansiert av Troms fylkeskommune.   
 
Knapt to år etter vedtak av forrige kystplanprosjekt ser at planene ikke i tilstrekkelig grad tar høyde 
for forventet vekst og aktivitet innenfor marine næringen.  Det er derfor tatt initiativ til en revidering 
av plan.  Følgende kommuner har sluttet seg til en revidering: Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, 
Ibestad, Lenvik, Skånland, Tjeldsund, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.   
 
Salangen, Lavangen og Kvæfjord har valgt å takke nei til å delta i revideringen.  Målselv har valgt å gå 
fra samarbeidet med Tromsø-region til Midt- og Sør-Troms og Tjeldsund kommune som planlegger å 
slå seg sammen med Skånland kommune er helt ny i samarbeidet. Tjeldsund kommune er i Nordland 
fylke, noe som gjør at vi strekker oss ut over fylkesgrensen. 
 
Kommunene har et stort ansvar for å legge grunnlaget for en bærekraftig og langsiktig forvaltning av 
sjøarealene i sin kommune.  Det gjelder ikke bare for oppdrett, men for alle næringer.  Oppdaterte 
og aktuelle arealplaner for sjøareal er en viktig faktor denne forvaltningen.  Ny kystplan vil ha en 
planhorisont fra 2018-2028. 
 
Planutvalget ønsker å legge ut planprogram for høring før påske 2018 og ønsker i den forbindelse å 
presentere utkast til planprogram for planforum og håper på å få tilbakemeldinger fra de ulike 
sektormyndighetene.  Vi ønsker spesielt å diskutere følgende problemstillinger: 
 
1. Tilgang til gode og bærekraftige lokaliteter vil være avgjørende for en positiv utvikling for 

akvakulturnæringen innenfor produksjonsområdene som ble opprettet fra oktober 2017.  
Forutsatt at produksjonsområdet fortsetter å ha en positiv miljøstatus vil Midt- og Sør-Troms ha 
behov for flere akvakulturlokaliteter i årene som kommer.  Status pr. i dag er at nesten alle nye 
lokaliteter er tatt i bruk.  Et av fokusområdene for revidering av plan er å til rette legge for videre 
vekst i oppdrettsnæringen gjennom å tilpasse eksisterende struktur og finne rom for nye 
lokaliteter.  I den forbindelse ønsker vi å utfordre: 

o Mattilsynet til å si noe om sine anbefalinger om minsteavstand mellom anlegg, ønsket 
lokalitetsstruktur i forhold til fiskehelse/smittepress.   

o Forsvarsbygg til å si noe om muligheten for lokalisering av akvakulturlokaliteter innenfor 
forsvarets øvings og skytefelt.    

o Øvrige sektormyndigheter oppfordres også til å si noe i forhold til dere syn på kriterier i 
forhold til nye akvakulturlokaliteter. 

2. Samarbeid over fylkesgrensen: Vi har Tjeldsund med i planområde og dermed er vi inne i 
Nordland fylke.  I tillegg er Andfjorden en del av det produksjonsområde som vi i stor grad 
dekker.  Vi håper samarbeidet over fylkesgrensen kan løses på best mulig måte og håper noen fra 
Nordland fylkeskommune kan komme til planforum for å belyse det. 

 


