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Bakgrunn
 Planprosess i 2013-2015 Midt- og Sør-Troms 

gav nye kystplaner i 13 kommuner 

 Mye nybrottsarbeid

 Organisering (PBL §§ 9.1-9.3)

 Størrelsen av planen

 Handlingsrom

 Planutforming

 Konsekvensutredning

 Ikke perfekt, men funksjonelt



Prosess frem til i dag
 Lenvik kommune tok initiativ i des. 2016

 Vår 2017 - runde i regionrådene både i Midt- og 
Sør-Troms

 Kommunene - positivt, men ønsket utredning av 
rammer

 Lenvik og Harstad laget forprosjekt sommer 2017, 
søkte samtidig støtte hos TFK

 Deltakende kommuner Berg, Dyrøy, Gratangen, 
Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, 
Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy

 Kvæfjord,  Lavangen og Salangen har takket nei

 Oppstartsmøte 26 januar 2018 
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 Kystsoneplaner er ferskvare

 Utviklingen innen marin sektor går raskt
 Ny kunnskap og nye aktiviteter produseres fortløpende

 Økende interessekonflikter
 Akvakultur, fiske, turisme, forsvar

 Konsensus om overordnede prinsipper og mål har 
begrenset varighet

 Svakheter med eksisterende plan:
 Begrenset rom for vekst i oppdrettsnæringa

 Svak kobling mot friluftsliv, reiseliv og landbaserte 
næringer

Hvorfor revidere?



Formål

Planen skal være et strategisk verktøy for 
langsiktig forvaltning av sjøarealene i 
kommunene i tråd med prinsippet om 

bærekraftig utvikling. 



Nytt vekstsystem fra høst 2017

 Landet deles i 13 
produksjonsområder:
 Område 10: Andøya til Senja

 Produksjonskapasiteten i 
områder i området reguleres 
etter miljømessig bærekraft

 Lus blir miljøindikator

 Prod. kapasitet justeres hvert 
andre år

 Nasjonal, regional og lokal 
forventning om vekst



Arealer til oppdrett
 10 av 17 nye områder er tatt i bruk

 De resterende 7 er utfordrende

 Få areal for nye arter

 Nesten 40% av planarealet er båndlagt 
av forsvaret

 Fremtidig vekst krever
 1-2 nye lokaliteter pr år

 Justering av eksisterende

lokaliteter



Friluftsaktiviteter/turisme, 
rekreasjonsområder
Regionen har økende aktivitet innen reiseliv og fritid

 Fisketurisme/hvalsafari

 Motorisert/ikke motorisert ferdsel

 Nye havneområder

 Turistlokaliteter nær sjø



Miljø og hensynet til sårbare 
bestander

 Hensyn til gytefelt, oppvekstområder og beiteområder 
for trua fiskearter

 Kysttorsk, uer og særegne sildestammer

 Anadrome arter

 Miljøstatus for de ulike vannområdene

 Utslipp av organisk materiale

 Kjemiske utslipp



Andre viktige tema
 Fiskeri – 21% av planareal i forrige runde

 Ny informasjon kan gi endringer

 Kulturmiljø/kulturminner
 Innspill som kom sent i prosessen

 KULA

 Sjødeponi for rene masser

 Nye typer næringsaktivitet 

 Havner, farleder - konflikt hvit sektor

 Småbåthavner og andre tiltak som ligger i strandsone
 Utfordring i forhold til utredning på land



Innspill/medvirkning fra næringer, 
interesseorganisasjoner og sektormyndigheter
 Innspillgrupper

 Akvakultur

 Fiskeri

 Turistnæring

 Friluftsliv og fritidsfiske

 Dialogmøter med sektormyndigheter
 Forsvarsbygg

 Mattilsynet

 Fiskeridirektoratet

 Kulturminnemyndigheter

 Osv..



Politisk og folkelig medvirkning
 Åpen prosess med enkel tilgang til prosessdokument 

og innspill via nettside

 Enkelt å følge prosessen 

 Mulighet til å komme med direkte innspill til prosessen

 Planutvalgsmedlemmer og kontaktperson har ansvar 
for lokal prosess

 Informere og involvere lokalpolitikere

 Arrangere folkemøter i forbindelse med høring av 
planprogram og planforslag

 Sørge for innsamling av lokal informasjon og innspill



Konsekvensutredning
 Beskrivelse og vurdering av virkningene som planen 

kan har for miljø og samfunn
 Naturens mangfold

 Landskap

 Kulturminner og kulturmiljø

 Samisk natur og kulturgrunnlag

 Barn og unges oppvekstvilkår

 Forurensning

 Støy

 Baseres på eksisterende kunnskapsgrunnlag



Andre utredninger
 Risiko- og sårbarhetsanalyse

 Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i 
planen som hensynssone

 Naturmangfoldvurdering

 Er det sårbare naturtyper som påvirkes?

 Vannområdevurdering

 Helhetlig vurdering av planens virkning

 Håper å kunne legge større vekt på helhetsvurdering 
for hvert vannområde og vannregion



Takk for oppmerksomheten!


