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1. RAMMER OG PREMISSER 1 

Dette planprogrammet setter rammene for arbeid med interkommunal kystsoneplan for 2 

kystkommunene i Midt- og Sør-Troms. Hensikten med planprogrammet er å gjøre rede for formålet 3 

med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i 4 

forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 5 

utredninger (PBL § 4-1).  6 

Forslag til planprogram behandles av det interkommunale kystsoneplanutvalget, som legger det ut til 7 

høring og offentlig ettersyn. Samtidig blir det varslet planoppstart. Etter høringsfristen på 6 uker 8 

revideres planprogrammet iht. innkomne innspill. Planprogrammet fastsettes så av det 9 

interkommunale kystsoneplanutvalget.  10 

 11 

1.1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 12 

Kystplan er de deltakende kommunenes arealplan for sjøområdene.  En arealplan skal angi 13 

hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas 14 

ved disponeringen av arealene. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område, slik 15 

som f.eks. sjøområdene. Arealdelen er et verktøy til å gjennomføre samfunnsdelen av 16 

kommuneplanen, samtidig som arealdelen skal være utformet i et langsiktig perspektiv. Det 17 

innebærer at kystplanen bør ha rom for fremtidig utvikling.  18 

 19 

1.2 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 20 

Sjøområdene i deltakende kommuner vil bli planlagt i et interkommunalt plansamarbeid iht. kapittel 9 21 

i plan og bygningsloven. En interkommunal plan er ikke en «overkommunal plan», men en 22 

sammensetning av flere formelt selvstendige kommunale planer. Den interkommunale 23 

kystsoneplanen vil altså være kommunedelplaner for sjøområdene i medvirkende kommuner som blir 24 

utarbeidet i en interkommunal planleggingsprosess.  25 

 26 

Arbeid med arealplaner er inndelt i to faser: 

1. Utarbeidelse av planprogram. Planprogrammet skal være en arbeids, utrednings og 

medvirkningsplan og derigjennom være grunnlag for fortsatt planarbeid. 

2. Utarbeidelse av arealplan. Herunder plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.  

PBL§ 11-5. Kommuneplanens arealdel 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner 

for deler av kommunens område. (…) 

PBL§ 9-1. Interkommunalt plansamarbeid 

To eller flere kommuner bør samarbeide om planlegging etter denne lov når det er hensiktsmessig 

å samordne planleggingen over kommunegrenser. (…) 
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1.3 BAKGRUNN OG MANDAT 1 

Gjennom fellesløftet «Kystplan Troms» som ble gjennomført i perioden 2012-2015 fikk alle 2 

kommuner med kystlinje i Troms vedtatt nye arealplaner for sine sjøområder.  I denne prosessen 3 

samarbeidet 13 kommuner i Midt- og Sør-Troms om å utarbeide sine kystsoneplaner. Erfaringen fra 4 

disse prosessene viser at det er en fordel å samarbeide på tvers av kommunegrensene.   5 

Samstemmighet om overordnede prinsipper og mål oppnådd gjennom en bred og grundig 6 

planprosess har begrenset varighet.  Det er derfor på generell basis nødvendig med jevnlig og reel 7 

rullering av kommuneplanens arealdel for å sikre tilstrekkelig legitimitet og fleksibilitet.  8 

Lenvik kommune tok i desember 2016 initiativ til å starte opp en revidering av kystsoneplanene 9 

gjennom et vedtak i Midt-Troms regionråd.  Samtlige kommuner i Midt- og Sør-Troms ble invitert med 10 

i prosessen.  Mange kommuner var positive til en ny prosess.  Sommeren 2017 utarbeidet Lenvik og 11 

Harstad kommune et forprosjekt for å avklare rammevilkår, organisering og prosjektfinansiering.  På 12 

bakgrunn av dette ble det søkt om prosjektmidler fra Troms Fylkeskommune og kommunene i Midt- 13 

og Sør-Troms ble invitert til å foreta formell avgjørelse om deltaking i prosjektet, 14 

I løpet av desember 2017-februar 2018 har følgende kommuner sluttet seg til et samarbeid om å 15 

utarbeide revidert interkommunale kystsoneplanen for Midt- og Sør-Troms: Berg, Dyrøy, Gratangen, 16 

Harstad, Ibestad, Lenvik, Skånland, Tjeldsund, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.  Alle kommuner 17 

har delegert planmyndighet til et interkommunalt planutvalg.  Tjeldsund kommune som planlegger å 18 

slå seg sammen med Skånland kommune Tjeldsund er tatt med fra Nordland fylke. 19 

Ny kystplan vil ha en planhorisont fra 2018-2028. 20 

1.4 ORGANISERING AV ARBEIDET OG ROLLEFORDELING 21 

INTERKOMMUNALT PLANUTVALG 22 

Planarbeidet ledes av det interkommunale planutvalget (IKPU) som er et politisk oppnevnt styre jfr. § 23 

9-2 i PBL.  De deltakende kommunene har gjennom vedtak overført myndighet til å treffe vedtak om 24 

planprosessen til det interkommunale planutvalget (§ 9-3 i PBL).  Det interkommunale planutvalget 25 

består av en representant med vara fra hver kommune.  26 

27 
IKPU har ansvar for å legge politiske føringer for planens mål og innhold. IKPU varsler planoppstart, 28 

vedtar planprogram, vedtar forslag til planbeskrivelse, plankart og bestemmelser, gjennomfører 29 

offentlig ettersyn og innstiller endelig planforslag til kommunestyrene.  Det er kun kommunestyret i 30 

den enkelte kommune som kan foreta egengodkjenning av planen.   Etter vedtak i kommunestyret vil 31 

planen til slutt bli en del av den enkelte kommunes arealplan.  32 

Planutvalget har myndighet til å forhandle frem løsninger som kan få sektormyndighetene til å frafalle 33 

innsigelser til planen i perioden fra høring til endelig planforslag.  Hvis det ved IKPUs vedtak av endelig 34 

planforslag gjenstår innsigelser som ikke er mulig å avklare gjennom dialog sendes disse over til 35 

PBL§ 9-2. Organisering 

Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, med mindre 

kommunene er enige om noe annet. Med mindre annet er vedtatt av kommunene, fastsetter 

styret selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik det finner det hensiktsmessig. (…) 



 

 28.02.2018 
Side 6 

 

  

kommunen sammen med endelig planforslag.  Det er kun den enkelte kommune som kan be 1 

Fylkesmannen om mekling.    2 

 3 

Representantene i IKPU skal ivareta kommunikasjonen mellom prosjektet og politiske organer i den 4 

enkelte kommune.  Den enkelte kommune er gjennom planprosessen ansvarlig for å ivareta 5 

sammenhengen med andre kommunale planer og vedtak og sammenhengen mellom sjø og land for 6 

sitt område. Det vil være rom for lokale tilpasninger av planbestemmelser og retningslinjer som kan 7 

utarbeides av den enkelte kommune som en del av prosessen. Kommunene har det juridiske ansvar 8 

for at lovens krav med hensyn til innhold og planprosess oppfylles i dette planarbeidet som i all annen 9 

kommunal planlegging (PBL § 3-3).   10 

ARBEIDSGRUPPE 11 

I tillegg til de politisk oppnevnte medlemmene i IKPU har kommunene utpekt administrative 12 

ressurser/kontaktperson som skal delta i arbeidsgruppen.  Arbeidsgruppen skal arbeider konkret med 13 

planprogram, plan og løse konkrete arbeidsoppgaver som f.eks. å utarbeide konsekvensvurderinger 14 

for tiltak i hver enkelt kommune. Kontaktpersonen ivaretar kommunikasjon mellom administrasjonen 15 

i den enkelte kommune og prosjektet.  Kontaktpersonen har ansvar for at relevant informasjon (f.eks. 16 

tidligere vedtak og planer) fra den enkelte kommune er tilgjengelig i brukbar form og at denne blir 17 

tatt med i prosessen.  Kontaktpersonen har sammen med kommunens medlem i IKPU ansvar for lokal 18 

medvirkningsprosess. Det betyr ansvar for å arrangere lokale folkemøter eller andre 19 

medvirkningsprosesser som det legges opp til i planprogrammet. 20 

PROSJEKTLEDELSE 21 

Arbeidet med å koordinere planarbeidet, organiserer møter, leder arbeidet med fremstilling av 22 

planprogram og plan, samt gjennomføre av høringer ledes av en prosjektleder. Prosjektleder har det 23 

daglige ansvaret for gjennomføring og måloppnåelse samt ansvar for økonomien og rapportering.  24 

Prosjektleder er sekretær for styringsgruppen og interkommunalt planutvalg og leder 25 

arbeidsgruppen.  En prosjektmedarbeider har ansvar for kartproduksjon og skal bistå prosjektleder. 26 

STYRINGSGRUPPEN 27 

Styringsgruppen har ansvar for prosjektets administrative styring: progresjon, finansiering og 28 

økonomistyring.  Styringsgruppen har ansvar for at prosjektet til en hver tid har de nødvendige 29 

ressurser for gjennomføring av prosjektet.  Styringsgruppen har ansvar for engasjement av 30 

prosjektleder og evt. annet nødvendig personell til prosjektet. 31 

 32 

PBL§ 9-3. Planprosess og planinnhold 

For planprosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende plantype, jf. kapittel 11 og 

12. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt område. 

De deltakende kommuner kan overføre til styret den myndighet til å treffe vedtak om 

planprosessen som etter loven er lagt til kommunen. 

Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område.  
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1.5 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER 1 

I sin planlegging må kommunen ta hensyn til lover og forskrifter, retningslinjer og eksisterende 2 

planer. Det foreligger en rekke føringer for kommunens arbeid med kommuneplanens arealdel. Noen 3 

av de viktigste blir gjengitt her: 4 

LOVGRUNNLAG  5 

- Plan- og bygningsloven 27.06.2008 6 

- Naturmangfoldloven 19.06.2009 7 

- Havne- og farvannsloven 17.04.2009 8 

- Folkehelseloven 24.06.2011 9 

- Kulturminneloven 19.06.2009 10 

- Akvakulturloven 18.12.2008 11 

- Friluftsloven 01.07.2012 12 

- Forurensningsloven 19.06.2009 13 

- Havressursloven 21.09.2012 14 

- Vannressursloven 24.11.2000 15 

- Matloven 19.12.2003 16 

- Havenergilova 04.06.2010  17 

- Forskrift om konsekvensutredninger 22.06.2017 18 

- Forskrift om rammer for vannforvaltningen 19.12.2006 19 

- Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmon salar) 20.09.2013 20 

STATLIGE PLANER OG VEDTAK 21 

- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 12.6.2015 22 

- Statlige planretningslinjer og planbestemmelser (tidligere rikspolitiske retningslinjer og 23 

bestemmelser), herunder: 24 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 25 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 26 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 27 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 28 

 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1995) 29 

- Den europeiske landskapskonvensjonen 30 

- Vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder» St.prp.nr.32 (2006-31 

2007) 32 

- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)  33 

- Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Meld.St. 16 (2014-34 

2015) 35 

- Verdens fremste sjømatnasjon Meld.St. 22 (2012-2013), Fiskeri- og kystdepartementet 36 

- Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen(2011). Gullestadutvalget 37 

- Sammen om et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid Meld.St. nr.14 (2006-2007), 38 

Miljøverndepartementet 39 

- Et miljø uten miljøgifter - Handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter (2015) 40 

- På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap, St.meld. nr. 14 (2004-2005), Fiskeri- og 41 

kystdepartementet 42 

- Nasjonal transportplan 2018-2029 Meld.St. 33 (2016-2017), Samferdselsdepartementet 43 

- Kystverket handlingsprogram, 2018-2029 44 

- St.meld. nr 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk (MD) 45 



 

 28.02.2018 
Side 8 

 

  

- Maritime muligheter– blå vekst for grønn fremtid, Regjeringens maritime strategi 1 

- Ny vekst, stolt fortid, regjeringens havstrategi (2017) 2 

- Strategi mot rømming fra akvakultur (2017) 3 

 4 

 5 

SEKTORENES VEILEDERE FOR PLANARBEID 6 

- Kystverkets planmedvirkning, Veileder – Interesser og forvaltningsansvar i arealplanlegging juni 7 

2016 8 

- Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging i Fiskeridirektoratet 2011 (revidert 2015) 9 

- Forsvarsbyggs arealbruksinteresser i arealplanlegging  (1.0 2017) 10 

- Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging (2017) 11 

- Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens 12 

innsigelsespraksis T-2/16 13 

- Kulturminner, kulturmiljøer og landskap.  Planlegging etter plan og bygningsloven (versjon II, 14 

2016) 15 

- Sametingets planveileder 16 

REGIONALE PLANER OG VEDTAK 17 

- Fylkesplan for Troms 2014-2025  18 

- Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 19 

- Regional plan for handel og service i Troms 2016 - 2025 20 

- Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021 -  21 

- Regional Transportplan for Troms 2014-2023 22 

- Kulturarvplan for Troms 2011 - 2014 23 

- Regional planstrategi Troms 2016-2019 24 

- Regional klima og energistrategi for Troms 2015-2025 25 

- Fylkeskommunale strategier og utredninger: 26 

 Strategi for maritim næringsutvikling i Troms 27 

 Arktisk innovasjon, FoU-strategi for Troms 28 

 Havbruksstrategi for Troms 29 

 Strategi for reiselivet i Troms 2013 – 2017 30 

 Strategi for utvikling av petroleumsnæringen i Troms 31 

PBL § 11-5 

(...) Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det 

framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er 

ivaretatt. (...) 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Vedtatt ved kongelig resolusjon 

12. juni 2015 

……… Den regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre fiskeri- og 

havbruksnæringenes langsiktige arealbehov. Samtidig som det settes av tilstrekkelig areal til 

fremtidig havbruk, må bruken av allerede tildelt areal optimaliseres og miljøhensyn vektlegges. 

Planleggingen må også ivareta andre samfunnsinteresser og hensyn i kystsonen.  
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 Regional klima- og energistrategi for Troms 2015-2025 1 

KOMMUNALE PLANER OG VEDTAK 2 

Kommunale planer og vedtak som er relevante i forhold til arealplanleggingen i sjø skal hensynstas.  3 

Det inkluderer arealplaner for sjø- og landområder, kommunedelplaner (bl.a. næringsplaner) og noen 4 

reguleringsplaner. En oversikt over noen disse planene er presentert i vedlegg 3. Oversikten vil bli 5 

komplettert av den enkelte kommune. 6 

  7 
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2. PLANOMRÅDE  1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Figur 1. FIGUR som viser planområdet . 6 

Området som planlegges dekker sjøarealene i 12 kommuner; Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, 7 

Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Torsken, Tjeldsund og Tranøy. Sjøområdenes ytre grense 8 

er en nautisk mil utenfor grunnlinjene (iht. PBL § 1-2), mens grensen mot land er definert ved 9 

"generalisert felles kystkontur" som er en kystkontur utarbeidet av Kartverket i 2008-2011. Grensen 10 

går ved midlere høyvann. I tilfeller der det er gjeldende reguleringsplaner eller andre arealplaner kan 11 

plangrensen justeres for å tilpasses disse. 12 

Planområdet strekker seg fra Ofotfjorden, gjennom Tjeldsundet, deler av Astafjorden, Vågsfjorden, 13 

Ytre Senja, Solbergfjorden og til Malangen.  Området omfatter mange ulike sjøområder, fra åpen 14 

eksponert kyst til mer beskyttede fjorder, via store fjordbasseng og åpne sund.  Dybde, 15 

bunntopografi, vannutskifting og eksponering varierer i stor grad i planområdet. 16 

Kommunegrenser er sjelden tilpasset de geologiske, hydrologiske og økologiske forholdene i havet. 17 

Havstrømmer, partikler og arter beveger seg uavhengig av grenser, men også mye av menneskelig 18 

bruk og aktivitet langs kysten strekker seg over kommunegrenser. Derfor er det viktig å se 19 

kystområdet i en større sammenheng.  20 

En kunnskapsbasert arealplan for kystsonen, hvor helheten blir ivaretatt over kommunegrensene, vil 21 

være nyttig for både kommuner, næringsutøvere og for å ivareta natur- og rekreasjonsverdier. En 22 

samlet prosess vil øke muligheter til effektivt bruk av ressurser, felles avklaringer og muligheter til 23 

fokus på kunnskapsbasert og helhetlig planlegging samtidig som prioriteringer i den enkelte 24 

kommune blir ivaretatt. 25 

Se det zoombare kartet på prosjektets nettsider for å se grensen mer detaljert. 26 

(www.strr.no/kystplan) 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

http://www.strr.no/kystplan
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3. FORMÅL MED PLANARBEIDET 1 

Et hovedformål med planleggingen etter plan- og bygningsloven er å fremme bærekraftig utvikling og 2 

bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver.   3 

 4 

Dagens bruk av sjøarealene spenner over et bredt spekter av aktivitet og næringer fra tradisjonelt 5 

fiske, fangstbasert oppdrett, turistfiske, hvalsafarier, person- og godstransport og akvakultur til 6 

forsvarets øvinger. Taredyrking og uttak av skjellsand er aktiviteter som kan bli nye aktuelle næringer.    7 

I tillegg er sjøområdene er også viktig som fritids og rekreasjonsområde for lokalbefolkning og 8 

tilreisende.   9 

Næringsaktivitet knyttet til sjøarealene har en stadig viktigere økonomisk betydning i kystområdene, 10 

både i lokal og nasjonal sammenheng.  Marin sektor i Nord-Norge er i sterk vekst og ny teknologi, nye 11 

typer aktiviteter og ny kunnskap fører til stadig nye måter å drive næringsvirksomhet på.  Det samme 12 

gjelder også for vår fritidsbruk, der stadig flere ønsker å bruke sjøområdene til rekreasjon, både på 13 

tradisjonelle og nye måter.   14 

Forskning og datainnsamling gir også stadig mer kunnskap om de fysiske og biologiske forholdene i 15 

havområdene.  Havområdene representerer store verdier for den enkelte, samfunnet og fremtidige 16 

generasjoner gjennom en rekke økosystemtjenester.  Sjøområdene er sentrale for å gi oss mat, 17 

regulere klima, rense luft og vann, fungere som ferdselsåre osv.. 18 

Gjennom planlegging må det skapes en god balanse mellom bruk og vern av en viktig ressurs.  19 

Kommunene har et stort ansvar for å legge grunnlaget for en bærekraftig og langsiktig forvaltning av 20 

sjøarealene i sin kommune. Kommunen er ikke alene om dette ansvaret, men oppdaterte og aktuelle 21 

arealplaner for sjøareal er kommunens viktigste redskap til å samordne statlige, regionale og 22 

kommunale oppgaver i sine sjøområder og skape grunnlaget for positiv samfunnsutvikling.   23 

3.1 FORMÅL 24 

Planen skal være et strategisk verktøy for langsiktig forvaltning av sjøarealene i kommunene i tråd 25 

med prinsippet om bærekraftig utvikling.  26 

I planarbeidet skal eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike aktiviteter veies mot  27 

 hverandre 28 

 miljøforhold 29 

 lokale og politiske interesser 30 

 føringer fra myndigheter.  31 

Planen vil dekke sjøområdene i de deltakende kommunene, men bruk og vern langs kysten skal ses i 32 

sammenheng på begge sider av strandlinjen.  33 

 34 

 35 

PBL§ 1-1. Lovens formål 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner.(…) 
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3.2 RESULTATMÅL 1 

Arealplanen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige 2 

hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.  Arealplanene skal gi grunnlag for langsiktig 3 

positiv samfunnsutvikling i kommunene både med hensyn til næringsutvikling og bolyst. 4 

Planarbeidet skal resultere i oppdaterte, kunnskapsbaserte, juridisk bindende planer for sjøområdene 5 

i de deltakende kommunene. Planen skal fremstilles i en felles interkommunal prosess og til slutt bli 6 

del av hver enkelt kommuneplan gjennom vedtak i det enkelte kommunestyre. Bred deltakelse i 7 

prosessen skal skape eierskap til planen hos brukere av kystsonen og offentlig forvaltning.  8 

3.3 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER VED REVIDERING AV PLAN 9 

AKVAKULTUR 10 

Avsetting av areal til akvakultur er en sentral del av planlegging på sjø. Det er klare politiske nasjonale 11 

og regionale føringer i forhold til ønske om økning av oppdrettsvirksomheten, noe som også stiller 12 

krav til kystsoneplanene i kommunene i Midt- og Sør-Troms. 13 

Fra oktober 2017 er kysten delt i 13 geografisk avgrensede produksjonsområder for laks og ørret.  14 

Produksjonskapasiteten innenfor hvert område vil i fremtiden reguleres basert på områdets 15 

miljømessige bærekraft.  I første omgang med lakselus som miljøindikator.  Første tildeling av vekst 16 

etter nytt regime foreligger og det er forventet at områder med god miljøstatus skal få tilbud om 17 

vekst annet hvert år fremover.  Denne veksten kan bli tilbudt både som økning av MTB på 18 

eksisterende tillatelser eller som nye tillatelser.   19 

Kommune Lokaliteter 
før 2015 

 Nye lokaliteter 
vedtatt 2015 

Sum lokaliteter Lokaliteter som ikke 
er tatt i bruk i 2018 

Harstad 9  2 11  0 

Torsken 8  4 12  5 

Lenvik 8  3 11  1 

Ibestad 7  3 10  1 

Dyrøy 6  2 6 (to tatt ut) 0 

Tranøy 5   1 6  0 

Gratangen 4  - 4  0 

Berg 3  1 4  0 

Skånland 3  - 3  0 

Salangen 3  - 3  0 

Sørreisa -  1 1  0 

Sum 56  17 77 7 

Tabell 1 Oversikt over antall akvakulturlokaliteter tilgjengelig for oppdrett av laks og ørret før og etter kystplan vedtatt i 20 
2015 21 

Som en følge av kystplanprosessen i perioden 2013-2015 ble det etablert 17 nye lokaliteter i Midt- og 22 

Sør-Troms.  Alle disse var i realiteten ikke ledige lokaliteter, da flere hadde midlertidige tillatelser i 23 

avvente av planprosessen og noen lokaliteter gikk til innbytter mot eksisterende lokaliteter.  De 24 

lokalitetene som var tilgjengelige ble raskt omsøkt av opptil flere aktører.  Lokaliteter som fortsatt er 25 

ledig har nok lavere attraktivitet pga. ugunstige plasseringer.   26 
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Hvis en forventet vekst på inntil 6 % annen hvert år slår til i produksjonsområde Andøya-Senja vil det 1 

tilsvare et behov på inntil 2 nye lokaliteter pr. år eller 20 nye lokaliteter i løpet av de neste 10 årene.    2 

Noe vekst vil knyttes til eksisterende lokaliteter, men på sikt vil det være begrenset i forhold til 3 

lokalitetenes størrelse og bæreevne.  For å imøtekomme fremtidig vekst vil det være både med nye 4 

lokaliteter og justering av eksisterende lokaliteter for å optimalisere disse.  Det kan også være aktuelt 5 

å bytte inn eksisterende lokaliteter som ikke har potensiale for vekst med nye og bedre lokaliteter.   6 

Tilgang til nye gode og bærekraftige lokaliteter vil være avgjørende for en positiv utvikling for 7 

produksjon av laks og ørret innenfor produksjonsområdet og vil være et viktig tema for revidering av 8 

plan. Smitterisiko knyttet til slakteri, smoltanlegg, notvaskanlegg og andre servicefunksjoner må også 9 

være et tema for videre planlegging. 10 

Flere anlegg og økt produksjon vil også gjøre det nødvendig i større grad å se på de samvirkende 11 

miljø- og smitteeffektene fra flere anlegg i et område og ikke bare på lokale effekter fra enkeltanlegg. 12 

Valg av struktur for fremtidens arealbruk i havbruksnæringen er i seg selv en viktig premiss for å 13 

kunne fornye og optimalisere produksjonen. God dialog med Mattilsynet og næringen selv vil være 14 

viktig for å komme frem til en struktur som kan håndtere dagens og fremtidige sykdoms- og 15 

miljøutfordringer i næringen.  16 

Arealer for akvakultur av andre arter enn laks og ørret var det lite fokus på i forrige runde.   Mest 17 

aktuelt vil det være med anlegg for tareproduksjon og levendelagring av villfanget fisk, men også 18 

andre nye arter kan være aktuelle.  19 

FISKERI 20 

Fiskeri er en viktig næring i planområdet. Vinterfiske av skrei på yttersida av Senja er i økonomisk 21 

sammenheng det største og viktigste fiske i området.  Dette fisket tiltrekker seg også mange fiskere 22 

fra andre regioner.  Fiske basert på reker, kysttorsk, sei, kveite, uer og etter hvert også makrell bidrar 23 

til helårsvirksomhet for mange av de lokale fiskerne og den lokal fiskeindustrien.   24 

Å ivareta bærekraft gjennom å ta hensyn til gyte- og oppvekstområder for fisk var viktig i forrige 25 

planprosess.  Da ble svært viktige gyte- oppvekst- og fiskeriområder satt av som fiskeriområder i plan.  26 

Disse områdene er naturlig å videreføre hvis det ikke fremkommer opplysninger som endrer 27 

forutsetningene for områdene.  Fiskeriene er dynamiske og nye data fra Fiskeridirektoratet vil bli 28 

vurdert i forhold til å endre områder som vurderes satt av som svært viktige i forhold til fiskeri. 29 

 30 

 31 
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FRILUFTSAKTIVITETER/TURISME, REKREASJONSOMRÅDER OG BOMILJØ I 1 

STRANDSONEN 2 

I forrige runde av kystsoneplanlegging ble friluftsområdene i strandsonen kartlagt i de fleste 3 

kommunene.  Kartlegging i kommuner hvor dette ikke ble gjort i forrige runde vil bli gjort i samarbeid 4 

med båtforeninger, reiselivsforeninger, bedrifter som driver med sjøbasert turisme og andre 5 

interesserte foreninger/personer.  6 

Sjøarealene er i stadig mer sentral som rekreasjonsområder både for lokalbefolkningen og tilreisende.  7 

Cruisebåttrafikk er sterkt økende i Troms og fisketurisme er godt etablert i hele regionen.  Aktiviteter 8 

med motoriserte fritidsbåter og vannskuter står ofte i kontrast/konflikt til kajakkpadlere, badende og 9 

andre som ønsker rolige aktiviteter knyttet til kystsonen. 10 

Det er usikkert i hvilken grad problemstillinger knyttet til disse turisme og  fritidsaktiviteter kan løses 11 

innenfor arealplanlegging, men tema er aktuelt og vil bli diskutert i planprosessen.  Nye hensynssoner 12 

knyttet til friluftsliv eller farledsområder for vannskutertrafikk kan være aktuelle formål.  13 

Innspillgruppene for friluftsliv og turisme sammen med andre innspill om viktige friluftsområder vil 14 

være viktige i denne delen av prosessen.  15 

 16 

HENSYNET TIL KULTURMINNER OG KULTURMILJØ I KYSTSONEN 17 

Fokus på kulturminner, både i strandsonen og under vann, er en viktig del av planprosessen. I 18 

forbindelse med Riksantikvarens arbeid med å etablere et register over Kulturhistoriske landskap er 19 

flere kystnære landskap i Troms foreslått som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.  Senjas 20 

vestkyst, indre del av Gratangen, Bjarkøy, Grøtavær, Alvestad, Dale er foreslåtte områder.  Basert på 21 

disse og andre forslag er det naturlig å gjøre en vurdering om det skal settes av flere områder med 22 

hensynssone kulturmiljø i planen, 23 

Museene i Tromsø, Midt- og Sør-Troms, samt Troms fylkeskommune og Sametinget vil være viktige 24 

medspillere i planprosessen.  25 

FORSVARETS OMRÅDER SAMBRUK AV FORSVARETS SKYTE- OG ØVINGSFELT 26 

Forsvaret legger beslag på store sjøområder i Midt- og Sør-Troms.  Dette er arealer som brukes til 27 

øvings- og skytefelt i perioder.  Områdene i Troms blir fremholdt som spesielt viktige på grunn av 28 

muligheten for å øve både i luft, på vann og på land.  Forsvarets krav til øvingsområder kan ofte være 29 

omfattende på grunn av strenge sikkerhetskrav og fordi operative avdelinger trenger store arealer for 30 

å kunne øve realistisk.   Dette har vanskeliggjort etablering av faste installasjoner i disse områdene.  31 
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Med båndlegging av nærmere 40 % av planområdet utgjør forsvaret en av de største 1 

premissleverandører for utvikling av øvrige næringer i planområdet.  For å kunne oppnå målsettingen 2 

om økt verdiskapning for marine næringer er muligheten for sambruk av deler av Forsvarets 3 

øvingsområder viktig.  Det vil i planprosessen legges vekt på å finne løsninger for hvordan akvakultur 4 

og forsvaret kan komme til enighet om flerbruk av arealer.  Det er også ønskelig å ha en dialog med 5 

forsvaret om mulig endret bruk av noen områder der viktige samfunnsinteresser står i konflikt med 6 

nåværende reservasjon for militære formål.  7 

HENSYNET TIL SÅRBARE BESTANDER AV MARINE OG ANADROME VILLFISK ARTER 8 

Flere marine og anadrome villfiskarter er sårbare og vurdert som truet.  Bevaring av gytefelt, 9 

oppvekstområder og beiteområder for lokale marine fiskestammer og truede marine og anadrome 10 

arter er viktige tema i planprosessen både i konsekvensutredning og arealdisponering.  Aktuelle 11 

truede arter er kysttorsk og rødlista arter som uer (Sebastes norvegicus) og særegne sildestammer 12 

funnet i Balsfjord og Rossfjord (Clupea pallasii).  I forrige planprosess ble svært viktige gyte- og 13 

oppvekstområder satt av som fiskeriområder i plan.  Disse områdene er naturlig å videreføre og nye 14 

data fra Fiskeridirektoratet vil bli vurdert i forhold til å ta inn nye områder som er viktige for sårbare 15 

fiskearter. 16 

Ivaretakelse av bestandene av anadrome laksefisk står i en særstilling. Gjennom opprettelse av 17 

nasjonale laksevassdrag og laksefjorder i 2007 (St.prp.nr.32 2006-2007) er over 50 av de viktigste 18 

laksebestandene i Norge særlig beskyttelse. Laksebestandene som omfattes av ordningen skal 19 

beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og i de nærliggende fjord- og kystområdene. 20 

Stortinget har så langt opprettet 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder. I tillegg til 21 

laks skal det tas hensyn til bestander av sjøørret og sjørøye. En rekke menneskeskapte påvirkninger 22 

utgjør en trussel mot enkeltbestander av laks. I dag regnes rømt oppdrettsfisk og lakselus blant de 23 

mest alvorlige truslene mot laksen. Tilrettelegging for vekst av oppdrett av laks og ørret må derfor 24 

vurdere opp mot ivaretakelse av bestander av anadrome villfiskarter generelt og i forhold til nasjonale 25 

laksevassdrag og laksefjorder spesielt. 26 

SJØDEPONI OG DUMPING- OG DEPONERINGSOMRÅDER FOR MUDDERMASSER 27 

Norge, som en rekke andre nasjoner, har ikke forbud mot sjødeponi, men praktiserer et strengt 28 

regelverk. Deponering av forurensede mudrede masser krever spesialtillatelse og må avklares i hvert 29 

enkelt tilfelle. Sjødeponi for rene masser kan avklares gjennom arealplan. Dette er spesielt viktig for 30 

kystverkets behov for dumping av masser i forbindelse med havne- og farledsutbygginger.  Detaljerte 31 

konsekvensutredninger vil gjøres ved detaljregulering.   32 

 33 
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HAVNEOMRÅDER OG SMÅBÅTHAVNER 1 

Arealbruken i sjøområdene må ses i sammenheng med arealbruken på land og utgangspunktet er at 2 

behov for småbåthavner blir vurdert i kommuneplanenes arealdeler for landområdene. 3 

Småbåthavner og havner vil bli tatt med i kystsoneplanen ved de tilfeller da det er et klart behov for å 4 

avsette sjøareal til dette formål, mens større utredninger gjøres i andre sammenhenger. 5 

4. BRUK AV AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER I KYSTSONEPLANEN 6 

4.1 AREALFORMÅL 7 

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser 8 

for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas 9 

ved disponeringen av arealene. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og 10 

hensynssoner for bruk og vern av arealer. Det skal skilles mellom hva som er nytt formål og hva som 11 

er videreføring av eksisterende arealbruk. 12 

Det skal angis arealformål for hele planområdet med nærmere angitte underformål for arealbruk, 13 

hensynssoner og bestemmelser, jf. PBL §§ 11-7 til 11-11. Arealdelen kan inneholde seks mulige 14 

hovedformål med div. underformål. Av disse er særlig formålet «bruk og vern av sjø og vassdrag, med 15 

tilhørende strandsone» med underformål aktuelt i sjøområdene, men også «samferdselsanlegg og 16 

teknisk infrastruktur» og «forsvaret» relevant.  17 

Planleggingen av sjø- og landområdene langs kysten må ses i sammenheng selv om denne planen kun 18 

skal dekke sjøområdene. Kommunene vil ivareta samordning mellom sjø- og landarealer langs kysten 19 

gjennom å ta hensyn til tidligere planlegging og fremtidige behov. Noen kommuner kjører et parallelt 20 

løp med planlegging av landarealene.  21 

 22 

4.2 HENSYNSSONER 23 

Et virkemiddel i plan- og bygningsloven er muligheten til å bruke hensynssoner. Hensynssonene skal 24 

vise hvilke hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealet uavhengig av hvilken 25 

arealbruk det planlegges for. Det er opp til den enkelte kommune å ta stilling til hvor langt en ønsker 26 

å gå i detaljering av både arealformål og hensynssoner med tilhørende retningslinjer og 27 

bestemmelser. 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

PBL § 11-7: 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

Underformål: ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg 

eller i kombinasjon. 
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 2 

5. INNHOLD OG UTREDNINGER 3 

Planprogram og konsekvensutredning kreves alltid ved utarbeidelse kommuneplanens arealdel etter 4 

PBL § 11-5.  For kommuneplanens arealdel skal forslaget til planprogram skille mellom krav til 5 

utredning av enkeltområder og krav til utredning av planen som helhet. Planmyndigheten skal 6 

klargjøre hvilken dokumentasjon som skal følge forslag til nye utbyggingsområder. Planprogrammet 7 

skal inneholde en beskrivelse av de berørte områder og de problemstillingene som anses viktige for 8 

miljø og samfunn.  Det skal beskrives hva som skal utredes og hvilke metoder som er tenkt benyttet 9 

for å skaffe nødvendig kunnskap.   10 

5.1 UTBYGGINGSFORMÅL SOM SKAL KONSEKVENSUTREDES 11 

Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal bare omfatte de delene av planen som 12 

fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av den gjeldende 13 

planen (jfr. Forskrift for KU § 18). Det vil si nye områder avsatt til utbyggingsformål med arealformål 14 

(§ 11-7, nr 1,2 og 4-6) der underformål og bestemmelser åpner for utbygging. Endring i utfyllende 15 

bestemmelser kan også medføre utredningsplikt. Dette kan for eksempel gjelde der de utfyllende 16 

bestemmelsene for et område får endret ramme eller endrer kriterier for arealbruk utenat formålet 17 

eller avgrensningen for sonen endres. 18 

De mest aktuelle utbyggingsformål i denne planen som må konsekvensutredes er nye farleder, eller 19 

farleder som krever mudring, akvakulturtiltak, havneformål og areal avsatt til for eksempel moloer, 20 

fyllinger og deponier, uttak av masser (mudring, sanduttak ol.) , lange sjøkabler, vind-, bølge- eller 21 

tidevannskraftverk, store verneområder, næringsmiddelindustri, industriområder, vannledninger, 22 

renseanlegg for spillvann.  Alle slike tiltak skal konsekvensutredes som enkeltområder (KU-forskrift § 23 

13). 24 

Avsetting av formål som ikke oppfattes som tiltak i følge PBL som fiskeri, farleder som ikke krever 25 

mudring, naturområder, friluftsområder og hensynssoner krever ikke konsekvensutredning av 26 

enkeltområder. 27 

PBL § 11-8: 

...Det kan fastsettes følgende hensynssoner: 

a)  Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. 

b)  Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur. 

c)  Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller 

bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. 

d)  Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, 

eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. 

e)  Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige 

samarbeids- eller eierformer samt omforming og fornyelse. 

f)  Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde. 
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Arbeidet med kommuneplanens arealdel (herunder kystsoneplaner) skal ha et overordnet, helhetlig 1 

og langsiktig perspektiv. Konsekvensutredningene i kystsoneplanleggingsarbeidet vil være på et 2 

oversiktsnivå, mens mer detaljerte utredninger vil være aktuelle senere ved konsesjonsvurdering eller 3 

detaljregulering og iverksetting av tiltak.   4 

Samlede virkninger av planen skal vurderes i en helhetligvurdering der samlede arealbruksendringene 5 

i planen vurderes i et overordnet og langsiktige perspektiv.  6 

 7 

5.2 PROBLEMSTILLINGER SOM ANSES VIKTIGE FOR MILJØ OG SAMFUNN 8 

Planleggingen etter plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling.  Planlegging skal ikke 9 

medføre uønskede konsekvenser for samfunnet eller utfordrer de enkeltes trygghet og eiendom (PBL 10 

§ 1-1).   For å undersøke planens mulige virkninger er det en rekke vurderinger som skal foretas: 11 

 KU- Kommuneplaner skal gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av 12 

planens virkninger for miljø og samfunn (PBL § 4-2). 13 

 ROS-analyse - ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- 14 

og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse (PBL § 4-3) 15 

 NML- Naturmangfoldloven kapittel II kommer inn i alle saker der det fattes vedtak etter plan 16 

og bygningsloven som berører naturmangfold. 17 

 Vannforskriften - skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av 18 

vannressursene våre.  19 

 Vurdering av sosial og samfunnsøkonomisk bærekraft 20 

KONSEKVENSUTREDNING 21 

Konsekvensutredningen inneholder kommunens vurderinger av virkningene forslag til enkeltformål 22 

og planforslaget som helhet har, sammenlignet med virkningene av ikke å gjennomføre planforslaget 23 

(nullalternativet).  Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, 24 

kortsiktige og langsiktige virkninger.   25 

Det vil altså si at det er forskjellen i virkning mellom nullalternativ og planforslag som utgjør 26 

konsekvensen. Er virkningen av planforslaget mer fordelaktig enn nullalternativet, er konsekvensen av 27 

planforslaget positiv, og motsatt. Er virkningene like, er konsekvensen nøytral, selv om virkningene av 28 

både nullalternativ og planforslag er negative for den interessen det gjelder.  29 

Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere 30 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder: 31 

Nye områder avsatt til utbyggingsformål (jfr. pbl § 11-7) skal konsekvensutredes innenfor: 

Arealformål 1: Bebyggelse og anlegg.  

Arealformål 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

Arealformål 4: Forsvaret.  

Arealformål 5: Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR).  

Arealformål 6: Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone.  
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- naturmangfold, jf. naturmangfoldloven (herunder vurdering av anadrome villfiskarter, marine 1 
fiskeslag og andre prioriterte arter, naturmiljø og verneområder) 2 

- økosystemtjenester 3 
- forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn, samt 4 

støy) 5 
- vannmiljø, jf. vannforskriften 6 
- nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 7 
- kulturminner og kulturmiljø  8 
- samisk natur- og kulturgrunnlag 9 
- friluftsliv 10 
- landskap 11 
- viktige mineralressurser 12 
- transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 13 
- beredskap og ulykkesrisiko 14 
- virkninger som følge av klimaendringer (havnivåstigning, stormflo, flom og skred) 15 
- Folkehelse 16 
- tilgjengelighet for alle til uteområder  17 
- barn og unges oppvekstvilkår 18 
- kriminalitetsforebygging 19 
- arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 20 

Konsekvensutredningen innebærer ikke bare en vurdering av virkningen på et «område», men også 21 

verdien av dette området.  Negativ påvirkning på en nasjonalt viktig naturressurs vektes sterkere enn 22 

påvirkning på en naturressurs som ikke er sjelden/truet eller er av lokal verdi.  I den grad det er mulig 23 

skal verdivurderingen synliggjøres i konsekvensvurderingen. 24 

Nullalternativet i denne konsekvensutredningen er definert som eksisterende situasjon eller vedtatt 25 

kommuneplan.  Der vedtatt kommuneplan med ikke-realiserte tiltak inngår i vurderingen av 26 

nullalternativet, skal dette forsøkes synliggjort i fremstillingen.  27 

Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av de metodene som er brukt for å kartlegge 28 

virkningene for miljø og samfunn. Beskrivelsen skal omfatte utfordringer, tekniske mangler og 29 

kunnskapsmangler som har påvirket sammenstillingen av informasjonen og de viktigste 30 

usikkerhetsfaktorene ved utredningen. Utredningen skal inneholde en liste med opplysninger om de 31 

kildene som er brukt i beskrivelser og vurderinger i rapporten.   32 

Samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente 33 

planer eller tiltak i influensområdet skal også vurderes.  Dette skal gjøres for hver vannforekomst og 34 

på vannområdenivå. 35 

Samlet virkning av planen skal vurderes opp mot hvilken måloppnåelse nullalternativ og planforslag 36 

har for overordnede mål for de tema som er vurdert i konsekvensvurderingen. Dette er relevant fordi 37 

det ikke er konsekvensvurderingstemaene i seg selv som er vesentlige, men snarere hvilke mål 38 

samfunnet har knyttet til hvert tema. De overordnede målene hentes fra kommuneplannivået 39 

(kommuneplan og kommunedelplaner), regionale planer og statlige forventninger og retningslinjer.  40 

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 41 

ROS-analyse skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige 42 

virkninger for miljø og samfunn.  For planlegging i sjø er det relevant å vurdere ny arealbruk opp mot 43 

både historisk kjent fare og vurdere fremtidig fare som følge av klimaendringer.  Aktuelle farer og 44 

risiko kan være knyttet til trafikk, usikker grunn, skredfare, økt havnivå, nedbør og vind som igjen kan 45 
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føre til økt fare for ras og snøskred.  Dette er faktorer som kan øke faren for rømming av fisk, men 1 

også øke faren for helse og sikkerhet hos de som jobber på anleggene.  2 

Usikre grunnforhold vil måtte vurderes dersom det planlegges anlegg i strandsonen som krever 3 

forankring i sjøbunn eller evt. terrenginngrep på land. Installasjoner på sjøen kan utgjøre en fare for 4 

skipstrafikken og omvendt. Dette er kystverket sitt ansvarsområde og vurderes av dem. Farleder vil bli 5 

tatt inn på plankartet og beskrevet. Transport av olje foregår langs kysten av Troms og Finnmark, og 6 

risiko for oljeutslipp skal derfor vurderes.  7 

Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone og det skal knyttes slike 8 

bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og 9 

tap.   10 

Det forutsettes at detaljerte ROS-analyser gjennomføres på tiltaksnivå i forbindelse med 11 

reguleringsplan, konsesjonsbehandling eller byggesøknad med sikte på å etablere løsninger som 12 

ivaretar sikkerhet knyttet til aktuell etablering. 13 

 14 

NATURMANGFOLD 15 

Naturmangfoldsloven (Lov 2009 -06-19 nr. 100) skal sikre at naturen med dens biologiske, 16 

landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk 17 

og vern.   Det gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Det 18 

er derfor en forutsetning for planleggingen at man tar hensyn til og bevarer naturmiljøet.  Ikke enhver 19 

skade på naturmangfoldet kan unngås. Derfor er aktsomhetsplikten knyttet til §§ 4 og 5 som beskriver 20 

forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og arter.  Ved vurderingen av om et tiltak skal tillates 21 

eller ikke, skal prinsippene i NML §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvingen, jf. 22 

NML § 7. 23 

Selv om planen kun gjelder sjøområdene er det viktig at man i planleggingen tar hensyn også til 24 

naturmangfold på land.  I planområdet finnes det flere verneområder av ulike kategorier på land.  25 

Dette er områder med særegen natur- eller kulturlandskapsverdi som er sikret gjennom vern.  Mange 26 

av verneområdene på land har klar tilknytning til sjø og bør hensynstatt i planleggingen.   27 
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 1 

VANNFORSKRIFTEN/VANNOMRÅDEFORVALTNING 2 

Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for vannforekomster. Miljømålene skal nås i løpet 3 

av 6 år, altså før utgangen av 2021. Det generelle målet er at alle vannforekomster minst skal 4 

opprettholde eller oppnå "god tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier. Dette gjelder både den 5 

økologiske og den kjemiske tilstanden. Nye tiltak må derfor vurderes opp i mot hvilken virkning de 6 

kan ha på vannforekomstens tilstand.  Dette sikres gjennom at samlede virkninger av planen eller 7 

tiltakene i plan vurderes for hver vannforekomst og på vannområdenivå. 8 

VURDERING AV SOSIAL OG SAMFUNNSØKONOMISK BÆREKRAFT 9 

En arealplan er et verktøy til å gjennomføre samfunnsdelen av kommuneplanen.  Næringsaktivitet 10 

knyttet til sjøarealene har en stadig viktigere økonomisk betydning i kystområdene, både i lokal og 11 

nasjonal sammenheng.  Både enkelttiltak og samlet vurdering av planforslaget må derfor vurdere i 12 

forhold til om det gir grunnlag for langsiktig positiv samfunnsutvikling i kommunene med hensyn til 13 

næringsutvikling og bolyst. 14 

5.3 KUNNSKAPSGRUNNLAG 15 

Arbeidet med arealplaner skal ha et overordnet, helhetlig og langsiktig perspektiv. 16 

Konsekvensutredningene i kommunedelplanen vil derfor være på et oversiktsnivå, mens mer 17 

detaljerte utredninger vil være aktuelle senere ved detaljregulering og iverksetting av tiltak.   18 

Konsekvensutredningen og øvrige vurderinger blir basert på eksisterende kart- og kunnskapsgrunnlag.  19 

Dette betyr at det ikke blir gjort særskilte grunnlagsundersøkelser for å vurdere egnethet av nye, 20 

foreslåtte utbyggingsområder (herunder oppdrettslokaliteter). Dette må gjøres av tiltakshaver selv i 21 

videre prosesser på detaljnivå og i forbindelse med søknad om godkjenning av tiltak.  22 

MARINE GRUNNKART 23 

Et godt kartgrunnlag som gir detaljert kunnskap om havbotn og undersjøisk miljø er grunnlaget for en 24 

bærekraftig utvikling av kystsona.  Sør- og Midt-Troms har gjennom Astafjordprosjektet et godt 25 

kunnskapsgrunnlag for planlegging av kystområdene i Midt- og Sør-Troms. Alle kommuner i Kystplan 26 

Midt- og Sør-Troms har vært med i prosjektet unntatt Lenvik og Sørreisa. Av praktiske årsaker er 27 

likevel arealene i disse kommunene tatt med i noen sammenhenger.  28 

De marine grunnkartene er utarbeidet i forskjellig grid (romslig nøyaktighet) – avhengig av hvilke data 29 

Forsvaret har vært villig til å frigi for de forskjellige områdene. Status for kommunene er: 30 

Naturmangfoldloven: 

§ 4.  (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer) 

 Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige 

utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner 

den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet 

ivaretas så langt det anses rimelig. 

§ 5. (forvaltningsmål for arter) 

 Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene 

forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er 

nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige 

økologiske betingelsene som de er avhengige av. (…) 
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 10 m grid for Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy og Ibestad  1 

 50 m grid for Tranøy, Berg, Torsken og Harstad (inkl. Bjarkøy) 2 

 Data fra Lenvik og Sørreisa mangler (ikke med i prosjektet) 3 

Med et grid på 50m blir kartet altfor grovmasket. Forsvaret har åpnet for å frigi mer detaljerte 4 

bunndata knyttet til konkrete områder.  Det vil bli bedt om slik frigivelse av data i forbindelse med 5 

konsekvensutredning. 6 

MARINE NATURTYPER 7 

Miljødirektoratet finansierer, i samarbeid med Fiskeridirektoratet, en nasjonal kartlegging av viktige 8 

marine naturtyper og nøkkelområder for arter. Kartleggingen gjelder hele kysten og startet i 2007. 9 

Den forventes sluttført i 2018. Kartleggingen i Troms ble foretatt i perioden 2007-2012.  Dette gjelder 10 

følgende naturtyper: tareskog, ålegresseng, korallrev og bløtbunnsområder i strandsonen. Alle disse 11 

naturtypene er kategorisert ved at de er svært produktive samfunn som også er tilholdssted for 12 

mange andre marine organismer. Tareskog, ålegresseng og koraller er beiteområder og skjulested for 13 

småfisk og yngel og dermed viktig for rekruttering av fisk.  Bløtbunnsområder er viktige beite- og 14 

leveområder for marine arter, fisk og sjøfugl.  Det er derfor viktig å ta hensyn til disse områdene i 15 

planleggingen. Utførende institusjoner er Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning 16 

og Norges geologiske undersøkelser. I tillegg finnes kartlegginger foretatt av forsvaret. 17 

Dataene hentes fra Naturbase eller Fiskeridirektoratets nettløsning Yggdrasil. 18 

ANADROM FISK 19 

Det er 20 lakseførende vassdrag i planområdet med laks, sjøørret og/eller sjørøye.  I den nordlige 20 

delen av planområdet ligger nasjonal laksefjord i Malangen med det nasjonale laksevassdraget 21 

Målselva.  Nasjonalt laskevassdrag Roksdalsvassdraget ligger på Andøy, rett vest av planområdet. 22 

Nasjonalt Lakseregister er kunnskapsbasen til Miljødirektoratet og vil bli brukt som 23 

kunnskapsgrunnlag for vurdering av status til de ulike laksevassdragene.  Vitenskapelig råd for 24 

lakseforvaltning (VRL) utgir årlig beskrivelse av bestandsstatus for laks i forhold til gytebestandsmål, 25 

høstbart overskudd, genetisk integritet og trusselnivå.   I tillegg har flere mindre elver i Sør- og Midt-26 

Troms en aktivt forvaltning med egne overvåkningsprogram som gir aktuelle data å bruke i 27 

vurderingene.   28 

FISKERIDATA 29 

Fiskeridirektoratets data har tilgjengelig en rekke fiskeridata gjennom sin nettløsning Yggdrasil.  Her 30 

finnes kartfestet opplysninger om gyteområder, oppvekstområder for yngel, fiskeområder for ulike 31 

redskaper, skjellforekomster og låssettingsplasser. I planprosessen 2013-2015 ble det i tillegg 32 

innhentet opplysninger fra fiskere og fritids- og turistfiskeinteresser som også kan brukes videre i 33 

denne prosessen.  Fiskeridirektoratet har siden forrige planprosess innhentet ny informasjon som vi 34 

ønsker å benytte i ny planprosess.    35 

AKVAKULTUR 36 

Fiskeridirektoratet har gjennom sin nettløsning Yggdrasil oversikt over alle nåværende og tidligere 37 

akvakulturtillatelser. 38 
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Som kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvilken påvirkning lokaliteter for oppdrett av fisk vil ha på 1 

naturmangfold brukes rapportserien «Risikovurdering - miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett» fra 2 

Havforskningsinstituttet.  Rapportserien oppsummerer i all hovedsak kjent vitenskapelig kunnskap i 3 

forhold til miljøpåvirkning fra oppdrett på naturmangfold.  Det forskes stadig på flere av disse 4 

områdene og det er derfor relevant å søke opplysninger fra andre vitenskapelige kilder/publikasjoner.   5 

FRILUFTKARTLEGGING 6 

De fleste kommunen har gjennomført friluftskartlegging som er tilgjengelig gjennom Tromsatlas.  Det 7 

ble i tillegg innhentet en rekke informasjon om fritidsbruk av sjøområder i forbindelse med forrige 8 

prosess.  Disse dataene vil bli brukt i denne runden også og evt. supplert. 9 

 10 

Utredningstema  Kunnskapskilde 

Status bestander av anadrom villfisk Lakseregisteret , Rapporter fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning, 
lokal kunnskap. 

Påvirkning fra oppdrett på naturverdier Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 
Gyte- og oppvekstområder for kysttorsk og andre 
viktige fiskeslag.   

Fiskeridirektoratets kartbase, innspill fra fiskere 

Viktige naturtyper,  naturvernområder Fiskeridirektoratets kartbase, Naturbase-Miljødirektoratet, Mareano, 
Havmiljø-Miljødirektoratet, Biologisk mangfold i Forsvarets skyte- og 
øvingsfelt END 461, Norsk Rødliste for naturtyper 2011 

Prioriterte arter, freda arter, trua arter Naturbase-Miljødirektoratet, Artsdatabanken.no, Norsk Rødliste for 
arter 2015 

Forurensning, vannmiljø Vannmiljø.no, Vann-nett.no, Miljøstatus.no, Mareano 

Støy- / lysforurensning  Lokal kunnskap, retningslinjer for behandling av støy i planlegging 

Utslipp av klimagasser norskeutslipp.no  

Samisk natur- og kulturgrunnlag  Lakseregistret, Sametingets planveileder, fiskeridirektoratets kartbase 

kulturminner og kulturmiljø Askeladden.ra.no, Tromsatlas, kulturminnesok.no , innspill fra 
folkemøter og andre lokale innspill 

Landskap og estetikk, geologiske områder http://www.ngu.no/no/ 

Friluftsområder og friluftsliv   Innspill fra folkemøtene både denne og forrige planprosess, 
www.tromsatlas.no 

Fiskeområder Fiskeridirektoratets kartbase, innspill fra fiskere, innspill fra folkemøter 
mm. 

Akvakulturområder Fiskeridirektoratets kartbase  

Næringsliv og sysselsetning Lokal kunnskap 

Påvirkning av konkurranseforholdene  Lokal kunnskap, næringsplaner 

Havner, farled Kystverkets kartbase  

Forsvaret Forsvarsbygg 

Trafikksikkerhet og transportbehov Kystverkets kartbase  

Andre innbyggerinteresser, barn og unges 
oppvekstvilkår  

Friluftskartlegging (tromsatlas.no), lokal kunnskap om bosetting og 
bruk. 

Forholdet til kommuneplanen/annen 
utviklingsstrategi 

Egne planer: kommuneplan, næringsplan osv. 

Tabell 2 Oversikt over aktuelle kilder for kunnskapsgrunnlag – listen er ikke utfyllende. 11 

6. PLANPROSESS OG FREMDRIFTSPLAN 12 

Planprogrammet legges ut til høring i mars 2018 og vedtas i løpet av juni 2018.  Selve arealplanen er 13 

planlagt å legges ut for høring i løpet av tidlig vår 2019 og skal være klar for vedtak i de enkelte 14 

kommunestyrene høsten 2019. Se bilde under og vedlegg 2 for mer detaljert informasjon om 15 

fremdriften. 16 

http://lakseregister.fylkesmannen.no/laksekart/
http://www.mareano.no/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vann-nett.no/
http://vann-nett.no/
http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2
http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2
http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2
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 1 

Figur 2. Grov tidsplan for prosjektet 2 

7. MEDVIRKNING 3 

7.1 FORMELLE PROSEDYREKRAV KNYTTET TIL HØRING OG MEDVIRKNING 4 

Plikten til å tilrettelegge for aktiv medvirkning innebærer at planmyndigheten skal iverksette tiltak for 5 

å få til den ønskede medvirkning. De formelle prosedyrekravene er å anse som minstekrav til 6 

saksbehandling og medvirkning. 7 

Formelle prosedyrekrav knyttet til kommuneplanen, og derigjennom også interkommunalt 8 

plansamarbeid i henhold til kap. 9 i plan- og bygningsloven, er beskrevet i plan- og bygningsloven kap. 9 

5 og 11. I korthet medfører kravene at oppstart av planarbeid skal kunngjøres i avis og gjennom 10 

elektroniske medier. Alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, 11 

private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget skal varsles. Kunngjøring og 12 

varsling skal kort beskrive formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Planprogrammet skal 13 

sendes på høring/offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av 14 

planarbeidet. Frist for uttalelse er minst 6 uker. Deretter fastsettes planprogrammet av 15 

interkommunalt planutvalg. 16 

Ferdig utarbeidet planforslag sendes på høring til statlige, regionale og kommunale myndigheter, og 17 

andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. Det skal 18 

også kunngjøres i avis og gjennom elektroniske medier. Høringen annonseres i lokale aviser i Midt- og 19 

Sør-Troms.  I tillegg legges alle relevante dokumenter legges ut på kommunenes nettsider, fysisk på 20 

rådhusene og sendes som e-post til berørte myndigheter og interessenter (se vedlegg 2).  21 

Hvis det interkommunale kystsoneplanutvalget i sin behandling gjør vesentlige endringer i planen, må 22 

det påregnes at planforslaget må ut på ny høring. Kommunestyret vedtar endelig planen som 23 

kommunedelplan for sjø. Etter vedtak skal kommuneplanen kunngjøres i pressen og på internett og 24 

sendes berørte myndigheter til orientering. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages. Statlige og 25 

regionale myndigheter har adgang til å fremme innsigelse mot planforslag. 26 

Planleggingen skal ivareta samordning av offentlig virksomhet, beslutninger og samarbeid, både 27 

horisontalt mellom de forskjellige sektorer og myndigheter, og vertikalt mellom forvaltningsnivåene. 28 

Prosjektstart jan 2018

Planforum

Varsle planoppstart/ 
Høring planprogram

Vedtak planprogram

Presentasjon innspill

Presentasjon planforslag

1.gangs høring

Merknadsbehandling

Innstilling til kommunene

Oversendelse

Vedtak i kommunene

Prosjektavslutning nov 
2019
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Samordningen skjer både ved at de forskjellige hensyn og interesser kommer fram og avveies i selve 1 

planprosessen, og ved at planene blir et felles grunnlag for senere vedtak om gjennomføring. 2 

Nødvendig samordning og samarbeid vil også omfatte private organisasjoner som kan ha viktige 3 

oppgaver i lokalsamfunnet og allmennheten. 4 

 5 

7.2 HVORFOR MEDVIRKNING? 6 

Medvirkning i planprosesser har flere hensikter. Fra et demokratisk perspektiv er det viktig at alle 7 

interesser høres og at det gis mulighet for innspill. Medvirkning kan bidra med viktig kunnskap og 8 

fremme kreativitet i planleggingen, og dermed gjøre planene bedre. 9 

Videre kan medvirkningen bidra til å skape forståelse for at det er ulike interesser i en planprosess, og 10 

derigjennom bidra til å redusere konfliktnivået. En godt gjennomført medvirkningsprosess vil kunne 11 

bidra til større forankring og oppslutning om planen blant aktørene som er involvert i planprosessen. 12 

Når kystsoneplanene er ferdig vedtatte som kommunedelplaner og skal brukes i kommunenes 13 

arealforvaltning, er det viktig at også befolkningen føler de har et eierskap til planen.  14 

I arbeidet med kystsoneplanen er det viktig å skape ansvarsfølelse og eierskap hos politikere, 15 

administrasjon og interessenter for planen. Planarbeidet skal bidra aktivt med å øke befolkningens og 16 

interessenters forståelse av planen, både dens betydning og hvilke muligheter den åpner for. 17 

7.3 MEDVIRKNING FRA BERØRTE OFFENTLIGE MYNDIGHETER 18 

Utkast til planprogram ble presentert i planforum den 08.03.18 for berørte offentlige myndigheter 19 

som ble invitert til å komme med innspill til utkast til planprogram. Offentlige myndigheter som 20 

berøres mottar varsel om planoppstart og får forslag til planprogram tilsendt når dette legges ut på 21 

høring ……….  22 

En aktiv dialog vil bli holdt med offentlige myndigheter i prosessen med utarbeidelse av planforslag. 23 

Det avtales til dialogmøter med sektormyndighetene i forbindelse med oppstart våren 2018 og det vil 24 

bli tatt initiativ til videre dialog ved utarbeidelse av planforslag våren 2019.  25 

Når det er utarbeidet et planforslag våren 2019 blir forslaget presentert i planforum før planforslaget 26 

sendes ut på høring til berørte myndigheter.  27 
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7.4 LOKAL MEDVIRKNING I DE ENKELTE KOMMUNENE 1 

Den administrative kontaktpersonen fra hver enkelt kommune er ansvarlig for kontakten mellom 2 

kommunens administrasjon og prosjektet, mens representanten i interkommunalt planutvalg er 3 

ansvarlig for politisk forankring underveis i prosessen. Kommunene forutsettes å gjennomføre interne 4 

møter.  Kommunestyrer og planutvalg skal holdes informert underveis i prosessen, av representanten 5 

i interkommunalt planutvalg og den administrative kontaktpersonen.  6 

De lokale representantene har også ansvar for folkelig medvirkning i de enkelte kommunene.  Det 7 

legges opp til at det skal gjennomføres folkemøter i alle kommuner i forbindelse med 8 

planoppstart/høring av planprogram og i forbindelse med høring av planforslag.  Prosjektleder 9 

fremstiller og distribuerer presentasjoner som kan brukes i møtene.  10 

I forbindelse med første folkemøte skal det legges vekt på informasjon om planprosessen og 11 

muligheten for befolkningen å komme med innspill til planen.  Folkemøtenes innhold tilpasses 12 

utfordringen i de enkelte kommunene og resultatet fra forrige prosess.  Mange kommuner gjorde en 13 

grundig innsamling av data på lokal bruk av kystområdene.  I disse kommunene er 14 

informasjonsarbeidet viktigst og mulighet for å hente inn supplerende opplysninger.  I kommuner 15 

som ikke gjorde grundige registreringer i forrige planprosess er innsamling av lokalbefolkningens bruk 16 

av sjøområdene et sentralt tema for folkemøtene og evt. andre medvirkningsprosesser.  I tillegg til 17 

folkemøter åpnes det for muligheter for å komme med innspill direkte via elektroniske eller skriftlige 18 

innspill.  19 

Det oppfordres også til at de kommuner som har ungdomsråd eller barn og unges kommunestyre gir 20 

disse informasjon om prosessen og inviterer de til å komme med innspill. 21 

Interessenter inviteres til å medvirke i planprosessen enten med deltakelse i innspillsgrupper og 22 

temamøter, åpne møter og verksteder, eller ved å komme med skriftlige innspill. Interesserte kan 23 

melde interesse for deltakelse i arbeidet med planen (innspillsgrupper/folkemøter/temamøter) på 24 

prosjektets nettside. (www.strr.no/kystplan). Forskjellige gruppers bruk av kysten vil bli vurdert i 25 

planprosessen og også barn og unge vil bli invitert til deltakelse i planleggingen (gjennom barnetråkk 26 

eller lignende).  27 

I tillegg til muligheten for å komme med innspill i høringsfasene vil det bli lagt til rette for medvirkning 28 

gjennom deltakelse i innspillgrupper. 29 

7.5 INNSPILLSGRUPPER 30 

Innspillgrupper som ser på forskjellige tema vil bli etablert for å få frem ønsker og innspill fra 31 

interessenter underveis i prosessen. Det er lagt opp til fire innspillgrupper: 32 

 Akvakultur 33 

 Fiskeri 34 

 Turisme 35 

 Friluftsliv og fritidsfiske 36 

 37 

Prosjektledelsen vil ta kontakt med sentrale interesseorganisasjoner som sjømatorganisasjonene, 38 

fiskarlag, destinasjonsselskaper, og friluftsorganisasjoner for å invitere til å delta i innspillgrupper.  39 

Oppstartsmøter for gruppene blir i løpet av mars-april 2018. Prosjektledelsen inviterer til og tar 40 

ansvaret for oppstartsmøtene, men utover dette forventes det at gruppene er selvgående i den 41 

forstand at de som har interesser selv organiser det videre arbeidet og kommer med innspill til 42 
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planarbeidet. Hensikten er å gi interessenter mulighet til å komme med samlede innspill som kan bli 1 

tatt med videre i prosessen og veies mot andre interesser og hensyn (i f.eks. tema- og dialogmøter).  I 2 

august/sept 2018 arrangeres møte hvor de forskjellige gruppene og interessene presenterer sine 3 

forslag, prioriteringer og ønsker og hvor det arrangeres mulighet for diskusjon mellom interessene.  4 

Mer informasjon om rollefordeling og organisering finnes i ansvarstabellen i vedlegg 1. 5 

7.6 INFORMASJON OG ÅPENHET RUNDT PROSESSEN 6 

Varsel om oppstart, høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og planforslag, og 7 

kunngjøring av vedtatt plan vil bli annonsert i Harstad Tidende, Hålogaland Avis, Nordlys og 8 

Folkebladet, på prosjektets nettsider og på kommunenes nettsider. Under høringsfasene vil 9 

papirversjoner av forslag til planprogram og planforslag være tilgjengelige i rådhusene til alle 10 

medvirkende kommuner. En elektronisk versjon vil være tilgjengelig på nettsidene til alle kommuner 11 

(direkte eller gjennom en link).  12 

Prosjektet vil opprette en egen nettside som skal oppdateres jevnlig med relevant informasjon.  Her 13 

vil referater fra møter i planutvalget legges ut og alle innspill vil bli fortløpende gjort tilgjengelig.  14 

Under høringsfasene vil planprogram og planforslag være tilgjengelige på nettsiden.  Det legges opp 15 

til at kartversjonen av planen vil legges ut slik at det er mulig å ved et enkelt klikk å finne nærmere 16 

informasjon om de enkelte forslagene. 17 


