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1. RAMM ER OG PREMISSER
Dette planprogrammetsetter rammenefor arbeid med interkommunalkystsoneplanfor
kystkommunenei Midt - og Sør-Troms.Hensiktenmed planprogrammeter å gjørerede for formålet
med planarbeidet,planprosessenmed frister og deltakere,oppleggetfor medvirkning,spesielti
forhold til grupper som antaså bli særligberørt, hvilke alternativersom vil bli vurdert og behovetfor
utredninger(PBL§ 4-1).
Forslagtil planprogrambehandlesav det interkommunalekystsoneplanutvalget,som leggerdet ut til
høringog offentlig ettersyn.Samtidigblir det varsletplanoppstart. Etter høringsfristenpå 6 uker
revideresplanprogrammetiht. innkomneinnspill.Planprogrammetfastsettesså av det
interkommunalekystsoneplanutvalget.
Arbeid med arealplaner er inndelt i to faser:
1. Utarbeidelseav planprogram.Planprogrammet skal væreen arbeids-, utrednings- og
medvirkningsplanog derigjennomværegrunnlagfor fortsatt planarbeid.
2. Utarbeidelseav arealplan.Herunderplankart, planbestemmelserog planbeskrivelse.

1.1 KOMM UNEPLANENS AREALDEL
Kystplanen er de deltakendekommunenesarealplanfor sjøområdene.Enarealplan skalangi
hovedtrekkenei hvordanarealeneskalbrukesog vernes,og hvilke viktige hensynsom må ivaretas
ved disponeringenav arealene.Det kan utarbeidesarealplanerfor deler av kommunensområde,slik
som f.eks.sjøområdene.Arealdelener et verktøytil å gjennomføresamfunnsdelenav
kommuneplanen,samtidigsom arealdelenskalværeutformet i et langsiktigperspektiv. Det
innebærerat kystplanenbør ha rom for fremtidig utvikling.
PBL§ 11-5. Kommuneplanens arealdel
Kommunenskal ha en arealplanfor helekommunen(kommuneplanensarealdel)som viser
sammenhengenmellomframtidig samfunnsutviklingog arealbruk.Det kan utarbeidesarealplaner
for deler av kommunensområde.(…)

1 .2 I NTERKOMM UNALT SAMARBEID
Sjøområdenei deltakendekommunervil bli planlagti et interkommunaltplansamarbeidiht. kapittel 9
i plan- og bygningsloven.Eninterkommunalplan er ikke en «overkommunalplan», men en
sammensetningav flere formelt selvstendigekommunaleplaner. Den interkommunale
kystsoneplanenvil altsåværekommunedelplanerfor sjøområdenei medvirkendekommunersom blir
utarbeidet i en interkommunalplanleggingsprosess.
PBL § 9-1. Interkommunalt plansamarbeid
To eller flere kommuner bør samarbeideom planleggingetter dennelov når det er hensiktsmessig
å samordneplanleggingenover kommunegrenser.(…)
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1.3 BAKGRUNN OG M ANDAT
Gjennomfellesløftet «KystplanTroms» som ble gjennomførti perioden2012-2015 fikk alle
kommunermed kystlinjei Tromsvedtatt nye arealplanerfor sine sjøområder. I denneprosessen
samarbeidet13 kommuneri Midt - og Sør-Tromsom å utarbeide sinekystsoneplaner.Erfaringenfra
disseprosesseneviserat det er en fordel å samarbeidepå tvers av kommunegrensene.
Samstemmighetom overordnedeprinsipperog mål oppnåddgjennomen bred og grundig
planprosesshar begrensetvarighet. Det er derfor på generellbasisnødvendigmed jevnlig og reell
rullering av kommuneplanensarealdelfor å sikre tilstrekkeliglegitimitet og fleksibilitet.
Lenvikkommunetok i desember2016initiativ til å starte opp en revideringav kystsoneplanene
gjennomet vedtak i Midt -Tromsregionråd. Samtligekommuneri Midt - og Sør-Tromsble invitert med
i prosessen
. Mangekommunervar positivetil en ny prosess.Sommeren2017utarbeidet Lenvikog
Harstadkommuneet forprosjekt for å avklarerammevilkår,organiseringog prosjektfinansiering
. På
bakgrunnav dette ble det søkt om prosjektmidlerfra TromsFylkeskommuneog kommunene i Midt og Sør-Tromsble invitert til å foreta formell avgjørelseom deltakingi prosjektet,
I løpet av desember2017-februar 2018 har følgendekommunersluttet segtil et samarbeidom å
utarbeide revidert interkommunalekystsoneplanfor Midt - og Sør-Troms: Berg, Dyrøy,Gratangen,
Harstad,Ibestad, Lenvik, Skånland, Tjeldsund, Målselv,Sørreisa,Torskenog Tranøy. Alle kommuner
har delegertplanmyndighettil et interkommunaltplanutvalg. Tjeldsund kommunesom planleggerå
slå segsammenmed SkånlandkommuneTjeldsunder tatt med fra Nordlandfylke.
Ny kystplanvil ha en planhorisontfra 2018-2028.

1.4 ORGANISERING AV ARBEIDET OG ROLLEFORDELI N G
I NTERKOM M UNALT PLANUTVALG
Planarbeidetledesav det interkommunale planutvalget (IKPU)som er et politisk oppnevntstyre jfr. §
9-2 i PBL.De deltakendekommunenehar gjennomvedtakoverført myndighettil å treffe vedtakom
planprosessentil det interkommunaleplanutvalget(§ 9-3 i PBL).Det interkommunaleplanutvalget
bestårav en representantmed vara fra hver kommune.

PBL § 9-2. Organisering
Planarbeidetledesav et styre med sammeantall representanterfra hver kommune,med mindre
kommuneneer enige om noe annet. Med mindre annet er vedtatt av kommunene,fastsetter
styret selvregler for sitt arbeidog organisererplanarbeidetslik det finner det hensiktsmessig.
(…)
IKPUhar ansvarfor å leggepolitiske føringer for planensmål og innhold. IKPUvarslerplanoppstart,
vedtar planprogram,vedtar forslagtil planbeskrivelse,plankart og bestemmelser,gjennomfører
offentlig ettersyn og innstiller endeligplanforslagtil kommunestyrene.Det er kun kommunestyreti
den enkeltekommunesom kan foreta egengodkjenningav planen. Etter vedtaki kommunestyretvil
planentil slutt bli en del av den enkeltekommunes arealplan.
Planutvalgethar myndighettil å forhandle frem løsningersom kan få sektormyndighetenetil å frafalle
innsigelsertil planeni periodenfra høringtil endeligplanforslag. Hvisdet ved IKPUsvedtak av endelig

5

Forslagtil planprogram– KystplanMidt - og Sør-Troms

Høringsversjon

planforslaggjenstårinnsigelser som ikke er mulig å avklaregjennomdialogsendesdisseover til
kommunensammenmed endeligplanforslag. Det er kun den enkelte kommunesom kan be
Fylkesmannenom mekling.

PBL§ 9-3. Planprosessog planinnhold
Forplanprosessog innhold i planenegjelderreglenefor vedkommendeplantype,jf. kapittel 11 og
12. Hverkommunehar ansvarfor at saksbehandlingsreglene
følgesinnenforsitt område.
Dedeltakendekommunerkan overføretil styret den myndighettil å treffe vedtakom
planprosessen
som etter lovener lagt til kommunen.
Hvert kommunestyretreffer endeligplanvedtakfor sitt område.
Representantenei IKPUskalivaretakommunikasjonen mellom prosjektet og politiske organeri den
enkeltekommune. Den enkelte kommuneer gjennomplanprosessenansvarligfor å ivareta
sammenhengenmed andre kommunaleplaner og vedtakog sammenhengenmellom sjø og land for
sitt område.Det vil værerom for lokaletilpasningerav planbestemmelserog retningslinjersom kan
utarbeidesav den enkelte kommunesom en del av prosessen.Kommunenehar det juridiskeansvar
for at lovenskrav med hensyntil innhold og planprosessoppfyllesi dette planarbeidetsom i all annen
kommunalplanlegging(PBL§ 3-3).

ARBEIDSGRUPPE
I tillegg til de politisk oppnevntemedlemmenei IKPUhar kommuneneutpekt administrative
ressurser/kontaktpersonsom skaldelta i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppenskalarbeider konkret med
planprogram,plan og løsekonkrete arbeidsoppgaversom f.eks.å utarbeidekonsekvensvurderinger
for tiltak i hver enkelt kommune. Kontaktpersonenivaretar kommunikasjonmellom administrasjonen
i den enkeltekommuneog prosjektet. Kontaktpersonenhar ansvarfor at relevant informasjon(f.eks.
tidligere vedtakog planer)fra den enkeltekommuneer tilgjengeligi brukbar form og at denneblir
tatt med i prosessen.Kontaktpersonenhar sammenmed kommunensmedlemi IKPUansvarfor lokal
medvirkningsprosess.
Det betyr ansvarfor å arrangerelokale folkemøtereller andre
medvirkningsprosesser
som det leggesopp til i planprogrammet.

PROSJEKTLEDELSE
Arbeidetmed å koordinereplanarbeidet,organiseremøter, lede arbeidet med fremstilling av
planprogramog plan, samt gjennomførehøringer ledesav en prosjektleder. Prosjektlederhar det
dagligeansvaretfor gjennomføringog måloppnåelsesamt ansvarfor økonomienog rapportering.
Prosjektlederer sekretærfor styringsgruppenog interkommunaltplanutvalgog leder
arbeidsgruppen
. Enprosjektmedarbeider har ansvarfor kartproduksjonog skalbistå prosjektleder.

STYRINGSGRUPPEN
Styringsgruppenhar ansvarfor prosjektetsadministrativestyring: progresjon,finansieringog
økonomistyring.Styringsgruppenhar ansvarfor at prosjektet til en hver tid har de nødvendige
ressurserfor gjennomføringav prosjektet. Styringsgruppenhar ansvarfor engasjementav
prosjektlederog evt. annet nødvendigpersonelltil prosjektet.
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1.5 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER
I sin planleggingmå kommunenta hensyntil lover og forskrifter, retningslinjerog eksisterende
planer.Det foreliggeren rekkeføringer for kommunensarbeid med kommuneplanensarealdel.Noen
av de viktigsteblir gjengitt her:

LOVGRUNNLAG
-

Plan- og bygningsloven27.06.2008
Naturmangfoldloven19.06.2009
Havne- og farvannsloven17.04.2009
Folkehelseloven24.06.2011
Kulturminneloven19.06.2009
Akvakulturloven18.12.2008
Friluftsloven01.07.2012
Forurensningsloven
19.06.2009
Havressursloven
21.09.2012
Vannressursloven
24.11.2000
Matloven 19.12.2003
Havenergilova04.06.2010
Lovom undersjøiskenaturforekomster21.06.1963
Forskriftom konsekvensutredninger
22.06.2017
Forskriftom rammer for vannforvaltningen19.12.2006
Kvalitetsnormfor ville bestanderav atlantisklaks(Salmonsalar)20.09.2013

STATLIGE PLANER OG VEDTAK
-

-

Nasjonaleforventningertil regionalog kommunalplanlegging,vedtatt 12.6.2015
Statligeplanretningslinjerog planbestemmelser(tidligere rikspolitiskeretningslinjerog
bestemmelser),herunder:
Statligeplanretningslinjerfor differensiertforvaltning av strandsonenlangssjøen(2011)
Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal- og transportplanlegging(2014)
Statligeplanretningslinjerfor klima- og energiplanleggingi kommunene(2009)
Rikspolitiskeretningslinjerfor å styrkebarn og ungesinteresseri planleggingen(1995)
Rikspolitiskeretningslinjerfor vernedevassdrag(1995)
Deneuropeiskelandskapskonvensjonen
Vern av villaksenog ferdigstillingav nasjonalelaksevassdrag
og laksefjorder»St.prp.nr.32(20062007)
Retningslinjefor behandlingav støy i arealplanlegging(T-1442/2016)
Forutsigbarog miljømessigbærekraftigveksti norsklakse- og ørretoppdrett Meld.St.16 (20142015)
Verdensfremste sjømatnasjonMeld.St.22 (2012-2013),Fiskeri- og kystdepartementet
Effektivog bærekraftig arealbruki havbruksnæringen(2011).
Gullestadutvalget
Sammenom et giftfritt miljø – forutsetningerfor en tryggerefremtid Meld.St.nr.14 (2006-2007),
Miljøverndepartementet
Et miljø uten miljøgifter - Handlingsplanfor å stanseutslipp av miljøgifter (2015)
Påden sikresiden– sjøsikkerhetog oljevernberedskap,St.meld.nr. 14 (2004-2005),Fiskeri- og
kystdepartementet
Nasjonaltransportplan2018-2029 Meld.St.33 (2016-2017), Samferdselsdepartementet
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Kystverkethandlingsprogra
m, 2018-2029
St.meld.nr 34 (2006-2007)Norskklimapolitikk (MD)
Maritime muligheter– blå vekst for grønnfremtid, Regjeringensmaritime strategi
Ny vekst,stolt fortid, regjeringenshavstrategi(2017)
Strategimot rømmingfra akvakultur(2017)

PBL§ 11-5
(...) Kommuneplanens
arealdelskal omfatte plankart, bestemmelserog planbeskrivelsehvor det
framgår hvordannasjonalemål og retningslinjer,og overordnedeplaner for arealbruk,er
ivaretatt. (...)

Nasjonaleforventninger til regional og kommunal planleggingVedtatt ved kongeligresolusjon
12. juni 2015
………
Denregionaleog kommunalearealplanleggingener viktig for å sikrefiskeri- og
havbruksnæringenes
langsiktigearealbehov.Samtidigsom det settesav tilstrekkeligareal til
fremtidig havbruk,må brukenav alleredetildelt areal optimaliseresog miljøhensynvektlegges.
Planleggingenmå ogsåivareta andre samfunnsinteresser
og hensyni kystsonen.

SEKTORENES VEILEDERE FOR PLANARBEID
-

Kystverkets planmedvirkning,– Interesserog forvaltningsansvari arealplanleggingjuni 2016
Retningslinjerfor arbeid med kystsoneplanlegging
i Fiskeridirektoratet2011(revidert 2015)
Forsvarsbyggs
arealbruksinteresser
i arealplanlegging(versjon1.0 1.2.2017)
Nasjonaleog vesentligeregionaleinteresserinnen NVEssaksområderi arealplanlegging(2017)
Nasjonaleog vesentligeregionale interesserpå miljøområdet– Klargjøringav miljøforvaltningens
innsigelsespraksis
T-2/16
Kulturminner,kulturmiljøer og landskap. Planleggingetter plan og bygningsloven(versjonII,
2016)
Sametingetsplanveileder

REGIONALE PLANER OG VEDTAK
-

Fylkesplanfor Troms2014-2025
Regionalplan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk2016-2027
Regionalplan for handelog service i Troms2016 - 2025
RegionalforvaltningsplanvannregionTroms2016-2021 RegionalTransportplanfor Troms2014-2023
Kulturarvplanfor Troms2011 - 2014
RegionalplanstrategiTroms2016-2019
Regionalklima og energistrategifor Troms2015-2025
Fylkeskommunalestrategierog utredninger:
Strategifor maritim næringsutviklingi Troms
Arktiskinnovasjon,FoU-strategi for Troms
Havbruksstrategifor Troms
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Strategifor reiseliveti Troms2013 – 2017
Strategifor utvikling av petroleumsnæringeni Troms
Regional klima- og energistrategifor Troms2015-2025

KOM M UNALE PLANER OG VEDTAK
Kommunaleplaner og vedtak som er relevantei forhold til arealplanleggingeni sjø skalhensyntas.
Det inkludererarealplanerfor sjø- og landområder,kommunedelplaner(bl.a. næringsplaner)og noen
reguleringsplaner.Enoversiktover noen av disseplaneneer presenterti vedlegg2. Oversiktenvil bli
komplettert av den enkeltekommune.
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2.PLANOM RÅDE

Figur 1. FIGURsom viser planområdet.

Områdetsom planleggesdekkersjøarealenei 12 kommuner; Berg,Dyrøy,Gratangen,Harstad,
Ibestad,Lenvik,Målselv, Skånland,Sørreisa,Torsken, Tjeldsundog Tranøy.Sjøområdenesytre grense
er en nautiskmil utenfor grunnlinjene(iht. PBL§ 1-2), mensgrensenmot land er definert ved
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"generalisertfelles kystkontur" som er en kystkonturutarbeidet av Kartverketi 2008-2011.Grensen
går ved midlere høyvann. I tilfeller der det er gjeldendereguleringsplanereller andre arealplaner kan
plangrensenjusteresfor å tilpassesdisse.
Planområdetstrekkersegfra Ofotfjorden, gjennomTjeldsundet,deler av Astafjorden,Vågsfjorden,
Ytre Senja,Solbergfjordenog til Malangen. Områdetomfatter mangeulike sjøområder,fra åpen
eksponertkyst til mer beskyttedefjorder, via store fjordbassengog åpnesund. Dybde,
bunntopografi,vannutskiftingog eksponeringvarierer i stor grad i planområdet.
Kommunegrenserer sjeldentilpassetde geologiske,hydrologiskeog økologiskeforholdenei havet.
Havstrømmer,partikler og arter bevegerseguavhengigav grenser,men ogsåmye av menneskelig
bruk og aktivitet langskystenstrekkersegover kommunegrenser.Derfor er det viktig å se
kystområdeti en større sammenheng.
Enkunnskapsbasert
arealplanfor kystsonen,hvor helhetenblir ivaretatt over kommunegrensene,vil
værenyttig for både kommuner,næringsutøvereog for å ivareta natur- og rekreasjonsverdier
. En
samletprosessvil øke mulighetertil effektivt bruk av ressurser,felles avklaringerog mulighetertil
fokus på kunnskapsbasertog helhetlig planleggingsamtidigsom prioriteringer i den enkelte
kommuneblir ivaretatt.
Sedet zoombarekartet på prosjektetsnettsider for å se grensenmer detaljert.
(www.strr.no/prosjekt/kystplan)

3.FORMÅL M ED PLANARBEI D ET
Et hovedformålmed planleggingenetter plan- og bygningslovener å fremme bærekraftigutvikling og
bidra til samordningav statlige,regionaleog kommunaleoppgaver.

PBL§1-1. Lovensformål
Lovenskalfremmebærekraftigutvikling til bestefor den enkelte,samfunnetog framtidige
generasjoner.
(…)

Dagensbruk av sjøarealenespennerover et bredt spekterav aktivitet og næringerfra tradisjonelt
fiske,fangstbasertoppdrett, turistfiske,hvalsafarier, person- og godstransportog akvakulturtil
forsvaretsøvinger.Taredyrkingog uttak av skjellsander aktiviteter som kan bli nye aktuelle næringer.
I tillegg er sjøområdeneogsåviktig som fritids- og rekreasjonsområdefor lokalbefolkningog
tilreisende.
Forskningog datainnsamlinggir ogsåstadigmer kunnskapom de fysiskeog biologiskeforholdenei
havområdene.Havområdenerepresentererstore verdier for den enkelte,samfunnetog fremtidige
generasjonergjennomen rekke økosystemtjenester.Sjøområdeneer sentralefor å gi ossmat,
regulereklima, renseluft og vann, fungeresom ferdselsåreosv..
Areal- og samfunnsplanlegging
er en sentraldel av kommunenesarbeid med samfunnsutvikling.
Kommunene som deltar i «Kystplan II» ønskerat den reviderte planenskalbli et enda tydeligere
verktøytil bruk i kommunensutviklingsarbeidog arbeidet med å sikre bosetting. Det handlerom at
man ønskerå tilby innbyggereet godt sted å bo, lokalearbeidsplasser,gode bomiljø, leggetil rette for
fritid som fremmer trivsel og folkehelse,stimuleretil demokratiskmedvirkningog sikrefremtidig
miljø.
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Gjennomplanleggingmå det skapesen god balansemellom bruk og vern av en viktig ressurs.
Kommunenehar et stort ansvarfor å leggegrunnlagetfor en bærekraftigog langsiktigforvaltning av
sjøarealenei sin kommune. Kommunener ikke aleneom dette ansvaret,men oppdaterte og aktuelle
arealplanerfor sjøarealer kommunensviktigste redskaptil å samordne statlige,regionaleog
kommunale oppgaveri sinesjøområderog skapegrunnlagetfor positiv samfunnsutvikling
.

3.1 FORMÅL
Planenskalværeet strategiskverktøyfor langsiktigforvaltning av sjøarealenei kommunenei tråd
med prinsippetom bærekraftigutvikling.
I planarbeidetskaleksisterendeog fremtidig arealbehovtil ulike aktiviteter veiesmot
hverandre
miljøforhold
lokaleog politiskeinteresser
føringer fra myndigheter
Planenvil dekkesjøområdenei de deltakendekommunene,men bruk og vern langskystenskalsesi
sammenhengpå beggesider av strandlinjen.

3.2 RESULTATMÅL
Arealplanenskalangi hovedtrekkenei hvordanarealeneskalbrukesog vernes,og hvilke viktige
hensynsom må ivaretasved disponeringenav arealene(jfr. Plan- og bygningsloven)
. Arealplanene
skalgi grunnlag for langsiktigpositiv samfunnsutviklingi kommunenebåde med hensyntil
næringsutviklingog bolyst.
Planarbeidetskalresulterei oppdaterte,kunnskapsbaserte,
juridisk bindendeplaner for sjøområdene
i de deltakendekommunene.Planenskalfremstilles i en felles interkommunalprosessog til slutt bli
del av hver enkelt kommuneplangjennomvedtaki det enkelte kommunestyre.Bred deltakelsei
prosessenskalskapeeierskaptil planenhos brukere av kystsonenog offentlig forvaltning.

3.3 AKTUELLE PROBLEM STILLINGER VED REVI DERING AV PLAN
Næringsaktivitetknyttet til sjøarealenehar en stadigviktigereøkonomiskbetydningi kystområdene,
både i lokal og nasjonalsammenheng
. Marin sektor i Nord-Norgeer i sterk vekstog ny teknologi,nye
typer aktiviteter og ny kunnskapfører til stadignye måter å drive næringsvirksomhetpå. Det samme
gjelderogsåfor vår fritidsbruk, der stadigflere ønskerå bruke sjøområdenetil rekreasjon,både på
tradisjonelleog nye måter.
Regjeringensnye «Havstrategi»viserat det er stort nasjonaltfokus på vekstinnen marine næringer.
Havbruk,fiskeri og turisme er sentralenæringersom skapermangearbeidsplasserog store
ringvirkningermed grunnlagi aktivitet på/i sjø eller i nær tilknytning. Flerereiselivsdestinasjoner
baserersegogsåpå naturbaserteaktiviteter og opplevelsestilbudknyttet til sjø (turistfiske,padling,
sjøraftingetc.). Dissenæringene vil derfor naturlig får fokus i planarbeidet.
Sjø- og strandsoneer ogsåviktig som fritids- og rekreasjonsområdefor lokalbefolkningog tilreisende.
I revideringav kystplaner det naturlig med et større fokus på landskap,tilgjengelighetlangsland og
arealerfor rekreasjon. Opplevelsenav kystlandskapetog tidsdybden i landskapet(kulturminnerfra
ulike tidsperioder) er viktig for både fastboendeog tilreisende.
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FISKERI
Fiskerier en viktig næringi planområdetmed >380heltidsfiskere(blad A) og 150 deltidsfisker(blad B)
i 2015. Vinterfiskeav skreipå yttersida av Senjaer i økonomisksammenhengdet største og viktigste
fiske i området. Dette fisket tiltrekker segogsåmangefiskerefra andre regioner. Fiskebasertpå
reker, kysttorsk, sei, kveite, uer, sild og etter hvert ogsåmakrell i de øvrigeområdenebidrar til
helårsvirksomhetfor mangeav de lokalefiskerneog den lokal fiskeindustrien. Landingav fisk og
skalldyrer særligviktig for Senjaregionen
. 30 % av det som landesi Tromsav fisk og skalldyrlandesi
Senjaregionen,mensbare 1 % landesi Sør-Troms.Det er 9 fiskemottaki Midt -Tromsog 4 i Sør-Troms,
i tillegg kommer annenforedlingsindustri.Antall sysselsatteinnen fiskeindustriener ogsåstørst i
Midt -Tromsmed 330 ansattei 2015,og 10 i Sør-Troms. Sør-Tromshar imidlertid en betydelig
havfiskeflåtesom har sinelandingerutenfor regionen.

Figur 2 Landingeri Tromsav fartøy fra Troms,resten av landet og utlandet (Kilde: NOFIMARingvirkningsanalyserTroms–
Fiskeri)
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Figur 3 I 2015landet fartøy fra Tromstotalt 157 000 tonn fisk og skalldyr til en førstehåndsverdi av 1,73 milliarder NOK. 60
% av mengdenble landet i hjemfylke. Figurenviser fordeling av landingenepå fiskegrupper. (Kilde: NOFIMA
RingvirkningsanalyserTroms)

Å ivaretabærekraftgjennomå ta hensyntil gyte- og oppvekstområder for fisk var viktig i den forrige
planprosess.21 % av planområdetble da satt av som fiskerirelaterteområder. Da ble sværtviktige
gyte- oppvekst- og fiskeriområdersatt av som fiskeriområderi plan. Fiskeriområdenesom ble satt av
i forrige plan er basertpå Fiskeridirektoratetsdata, samt rekefeltdatasamletinn i Astafjordprosjektet
og innspill underveisi prosessen.Disseområdeneer naturlig å videreførehvis det ikke fremkommer
opplysningersom endrer forutsetningenefor områdene. Fiskerieneer dynamiskeog nye data fra
Fiskeridirektoratetvil bli vurdert i forhold til å endre eller tilføye områdersom vurderessatt av som
sværtviktige i forhold til fiskeri. I forhold til aktivitet som er i konflikt med fiske er det viktig å bevare
de viktigstefiskefelteneog områder som er økologiskviktige for skalldyr- og fiskebestander
(gyteområder,oppvekstområder,tareskog,korallrevsov.).

Figur 4 Antall merkeregistrertefiskefartøy i Tromsi 2015 - fordelt på fartøyenes hjemkommune(Kilde: NOFIMA
Ringvirkningsanalyse
Troms- fiskeri)
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AKVAKULTUR
Havbrukssektoreni Midt - og Sør-Tromssysselsettermer enn 430 årsverkknyttet til primæraktivitet
(produksjon,slakting,videreforedling). Avsettingav areal til akvakulturer en sentraldel av
planleggingpå sjø sident ildeling av akvakulturlokaliteterforutsetter at kommunen har avsattareal til
slik aktivitet. Det er klare politiske nasjonaleog regionaleføringer i forhold til ønskeom økning av
oppdrettsvirksomheten,noe som ogsåstiller krav til kystsoneplanenei kommunenei Midt - og SørTroms.
Fraoktober 2017er kystendelt i 13 geografiskavgrensedeproduksjonsområderfor laksog ørret.
Planområdettil KystplanMidt - og Sør-Tromsdekkerstore deler av produksjonsområde 10.
Produksjonskapasiteten
innenfor hvert områdevil i fremtiden reguleresbasertpå områdets
miljømessigebærekraft. I første omgangmed lakselussom miljøindikator. Førstetildeling av vekst
etter nytt regimeforeliggerog det er forventet at områder med god miljøstatusskalfå tilbud om
vekstannet hvert år fremover. Dennevekstenkan bli tilbudt både som økningav MTBpå
eksisterendetillatelser eller som nye tillatelser.
Kommune
Harstad
Torsken
Lenvik
Ibestad
Dyrøy
Tranøy
Gratangen
Berg
Skånland
Salangen
Sørreisa
Sum

Lokaliteter
før 2015
9
8
8
7
6
5
4
3
3
3
56

Nye lokaliteter
vedtatt 2015
2
4
3
3
2
1
1
1
17

Sumlokalitet er
11
12
11
10
6 (to tatt ut)
6
4
4
3
3
1
77

Lokaliteter som ikke
er tatt i bruk i 2018
0
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7

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

Somen følgeav kystplanprosessen
i perioden2013-2015 ble det etablert 17 nye lokaliteter i Midt - og
Sør-Troms. Alle dissevar i realiteten ikke ledigelokaliteter, da flere haddemidlertidigetillatelser i
avventeav planprosessenog noen lokaliteter gikk til innbytter mot eksisterendelokaliteter. De
lokalitetenesom var tilgjengeligeble raskt omsøktav opptil flere aktører. Lokalitetersom fortsatt er
ledig har nok lavereattraktivitet pga.ugunstigeplasseringer.
Hvisen forventet vekstpå inntil 6 % annenhvert år slår til i produksjonsområde10. Andøya-Senjavil
det tilsvareet behov på inntil 2 nye lokaliteter pr. år eller 20 nye lokaliteter i løpet av de neste 10
årene, forutsatt dagenslokalitetsstørrelser. Sidendet er sannsynligat deler av fremtidig vekstvil
knyttes til eksisterendelokaliteter, er behovet for nye lokaliteter lavere. For mangelokaliteter vil
likevelvekstenpå sikt værebegrenseti forhold til lokalitetenesstørrelseog bæreevne. For å
imøtekommefremtidig vekst vil det væreviktig både med nye lokaliteter og optimaliseringav
eksisterende lokaliteter. Det kan ogsåværeaktuelt å bytte inn eksisterendelokaliteter som ikke har
potensialefor vekstmed nye og bedre lokaliteter. Enviktig brikke i forebyggingav luseinfeksjonog
andre fiskesykdommerhos lakser tilgangenpå gode lokaliteter med godestrømforholdog god
avstandtil andre anlegg. Flereanleggog økt produksjonvil gjøredet nødvendigi større grad å se på
de samvirkendemiljø- og smitteeffektenefra flere anleggi et områdeog ikke bare på lokaleeffekter
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fra enkeltanlegg. Valgav struktur for fremtidensarealbruki havbruksnæringener i segselvet viktig
premissfor å kunne fornye og optimalisereproduksjonen.
Optimaliseringav eksisterendelokaliteter og t ilgangtil nye godeog bærekraftigelokaliteter for
produksjonav laksog ørret vil væreet viktig tema for revideringav plan. Smitterisikoknyttet til
slakteri,smoltanlegg,notvaskanleggog andre servicefunksjonermå ogsåværeet tema for videre
planlegging.Goddialogmed Mattilsynet og næringenselvvil væreviktig for å komme frem til en
struktur som kan håndteredagensog fremtidige sykdoms- og miljøutfordringeri næringen.
Det var lite fokus på arealer for akvakulturav andre arter enn laksog ørret i forrige planprosess
. For
å kunneøke verdiskapingeninnen hvitfisknæringener lagringog oppforing av villfangetfisk aktuelt.
Det bør derfor værefokus på å finne områdersom kan brukestil fangstbasertoppdrett,
levendelagringog ordinært torskeoppdrett.
Anleggmed alger eller skjell som plasseresnært oppdrettsanleggkan utnytte avfall fra fiskefôringen
til vekst. Slikeanleggkan væremed på å reduseremengdenavfallsprodukterfra anlegg. Det finnes
få slikeanleggi Norgei dag,men dette kan bli mer aktuelt i fremtiden. Det bør derfor vurderes
hvordandet kan leggestil rette for integrert oppdrett på egnedelokaliteter. Egnelokaliteter for skjell
og tare kan ogsåværeaktuelt.
Harstad

Skånland Ibestad

Gratangen

Sørreisa Dyrøy

Tranøy

Torsken

Berg

Lenvik

A+AF

4%

5%

7%

20 %

12 %

8%

10 %

6%

4%

6%

NFFF

83 %

64 %

53 %

67 %

63 %

57 %

67 %

64 %

65 %

68 %

FE+FA+SH

1%

3%

<1%

2%

3%

<1%

<1%

<1%

<1%

7%

FR

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

1%

<1%

<1%

<1%

<1%

NA

1%

2%

<1%

<1%

4%

1%

2%

1%

9%

4%

Fiske+lås

11 %

25 %

39 %

11 %

17 %

34 %

21 %

29 %

22 %

14 %

Tabell 2 Oversikt over fordeling av ulike arealformål i forrige plan i % av totalt areal. A+AF:akvakultur og fortøyningsareal,
NFFF:natur, friluftsliv, fiske og ferdsel, FE+FA+SH:
ferdsel, farled og småbåthavn,FR:friluftsliv, NA: naturområde, Fiske+lås:
areal viktig for fiske

FRILUFTSAKTIVITETER OG TURISME
Sjøarealeneer i stadigmer sentralsom rekreasjonsområderbåde for lokalbefolkningenog tilreisende.
Cruisebåttrafikker sterkt økendei Tromsog fisketurismeer godt etablert i hele regionen. Ny
teknologiknyttet til turistfiske, og aktiviteter med motoriserte fritidsbåter og vannskuterstår ofte i
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kontrast/konflikt til tradisjonellbruk av havet til mataukeog de som ønskerroligereaktiviteter
knyttet til kystsonenesom kajakkpadlere,fotturister og badende.
Det er usikkerti hvilken grad problemstillingerknyttet til disseturisme- og fritidsaktivitetene kan
løsesinnenfor arealplanlegging,men tema er aktuelt og vil bli diskutert i planprosessen.Nye
hensynssonerknyttet til friluftsliv eller farledsområderfor vannskutertrafikkkan væreaktuelle
formål. Innspillgruppenefor friluftsliv og turisme sammenmed andre innspill om viktige
friluftsområdervil væreviktige i dennedelen av prosessen.
I forrige runde av kystsoneplanlegging
ble friluftsområdenei strandsonenkartlagt i de fleste
kommunene. Kartleggingi kommunerhvor dette ikke ble gjort i forrige runde vil bli gjort i samarbeid
med båtforeninger,reiselivsforeninger,bedrifter som driver med sjøbasertturi sme og andre
interesserteforeninger/personer.

HENSYNET TIL BOMI LJØ, LANDSKAP, KULTURMINNER OG KULTURMI LJØ I
KYSTSON
EN
Kystplanenhar sin plangrenseved midlere lavvann. Det er likevelviktig å se på planensvirkning ut
over plangrensenbåde i forhold ti l tilgjengelighettil strandsone,visuell- og støypåvirkning.
Vurderingav planensvirkning på bomiljø, kulturhistoriskelandskapetog naturlandskapetvil væreen
naturlig del av planensutredningsarbeidbåde i forhold til virkningav enkelttiltak og
helhetsvurderingen(sekap. 5). 3D- visualiseringav områder kan væreen aktuell metode for å
vurderevisuellpåvirkningav landskaps- og kulturmiljø.
De fleste landskaper påvirket av menneskeligaktivitet både fra ny og historisktid. Fokuspå
kulturminner, bådei strandsonenog under vann,er en viktig del av planprosessen.I forbindelsemed
Riksantikvarens
arbeid med å etablere et registerover Kulturhistoriskelandskap(KULA)er flere
kystnærelandskapi Tromsforeslått som kulturhistoriskelandskapav nasjonal interesse. Senjas
vestkyst,indre del av Gratangen,Bjarkøy,Grøtavær,Alvestad,Daleer foreslåtte områder.
Kulturminneetaten hos fylkeskommunenspilte inn en rekkekulturmiljøområderi forrige planrunde
som ikke ble vurdert fordi de kom sent inn i prosessen.Dissevil tas opp til vurderingnå i denne
prosessensammenmed andre nye innspill. Basertpå disseog andre forslager det naturlig å gjøreen
vurderingom det skalsettesav flere områdermed hensynssonekulturmiljø i planen.
Museenei Tromsø,Midt - og Sør-Troms,samt Tromsfylkeskommuneog Sametingetvil væreviktige
medspillerei planprosessen.

FORSVARETS OMRÅDER SAMBRUK AV FORSVARETS SKYTE- OG ØVINGSFELT
Forsvaretleggerbeslagpå store sjøområderi Midt - og Sør-Troms. Dette er arealersom brukestil
øvings- og skytefelt i perioder. Områdenei Tromsblir fremholdt som spesieltviktige på grunn av
mulighetenfor å øve både i luft, på vann og på land. Forsvaretskrav til øvingsområderkan ofte være
omfattende på grunn av strengesikkerhetskravog fordi operativeavdelingertrenger store arealerfor
å kunneøve realistisk. Dette har vanskeliggj
ort etableringav faste installasjoneri disseområdene.
Med båndleggingav nærmere40 % av planområdetutgjør forsvareten av de største
premissleverandørerfor utvikling av øvrigenæringeri planområdet. For å kunne oppnåmålsettingen
om økt verdiskapningfor marine næringerer mulighetenfor sambrukav deler av Forsvarets
øvingsområderviktig. Det vil i planprosessenleggesvekt på å finne løsningerfor hvordanakvakultur
og forsvaretkan kommetil enighet om flerbruk av arealer. Det er ogsåønskeligå ha en dialog med
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forsvaretom mulig endret bruk av noen områderder viktige samfunnsinteresserstår i konflikt med
nåværendereservasjonfor militære formål.

Figur 5 Forsvaretsskyte- og øvingsfelt.

HENSYNET TIL SÅRBARE BESTANDER AV M ARINE OG ANADROM E VILLFISK ARTER
Fleremarine og anadromevillfiskarter er sårbareog vurdert som truet. Bevaringav gytefelt,
oppvekstområderog beiteområderfor lokalemarine fiskestammerog truede marine og anadrome
arter er viktige tema i planprosessenbåde i konsekvensutredning
og arealdisponering.Aktuelle
truede arter er kysttorskog rødlistaarter som uer (Sebastesnorvegicus) og særegnesildestammer
funnet i Balsfjordog Rossfjord(Clupeapallasii). I forrige planprosessble svært viktige gyte- og
oppvekstområdersatt av som fiskeriområderi plan. Disseområdeneer naturlig å videreføreog nye
data fra Fiskeridirektoratetvil bli vurdert i forhold til å ta inn nye områdersom er viktige for sårbare
fiskearter.
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Ivaretakelseav bestandeneav anadromelaksefiskstår i en særstilling. Gjennomopprettelseav
nasjonalelaksevassdrag
og laksefjorderi 2007 (St.prp.nr.322006-2007)er over 50 av de viktigste
laksebestandene
i Norgesærligbeskyttelse.Laksebestandene
som omfattes av ordningenskal
beskyttesmot inngrepog aktiviteter i vassdrageneog i de nærliggendefjord- og kystområdene.
Stortingethar så langt opprettet 37 nasjonalelaksevassdrag
og 21 nasjonalelaksefjorder. I tillegg til
laksskaldet tas hensyntil bestanderav sjøørretog sjørøye.Enrekkemenneskeskaptepåvirkninger
utgjør en trusselmot enkeltbestanderav laks.I dag regnesrømt oppdrettsfiskog lakselusblant de
mest alvorligetruslenemot laksen. Tilretteleggingfor vekstav oppdrett av laksog ørret må derfor
vurderes opp mot ivaretakelseav bestanderav anadromevillfiskarter genereltog i forhold til
nasjonalelaksevassdrag
og laksefjorderspesielt. I dennesammenhenger ogsåstruktur og kvalitet på
oppdrettslokalitetenefor laks- og ørret en viktig faktor. Godelokaliteter som fremmer fiskehelsehos
oppdrettsfiskvil ha betydningogsåfor villfisken.

SJØDEPONI OG DUM PING- OG DEPONERINGSOM RÅDER FOR M UDDERM ASSER
Norge,som en rekkeandre nasjoner,har ikke forbud mot sjødeponi,men praktisereret strengt
regelverk.Deponeringav forurensedemudredemasserkrever spesialtillatelseog må avklaresi hvert
enkelt tilfelle. Sjødeponifor rene masserkan avklaresgjennom arealplan. Dette er spesieltviktig for
kystverketsbehov for dumpingav masseri forbindelsemed havne- og farledsutbygginger.Detaljerte
konsekvensutredninger
vil gjøresved detaljregulering.

HAVNEOM RÅDER OG SMÅBÅTHAVNER
Arealbrukeni sjøområdene må sesi sammenhengmed arealbrukenpå land og utgangspunkteter at
behovfor småbåthavnerblir vurdert i kommuneplanenesarealdelerfor landområdene.
Småbåthavnerog havnervil bli tatt med i kystsoneplanenved de tilfeller da det er et klart behovfor å
avsettesjøarealtil dette formål, mensstørreutredningergjøresi andre sammenhenger.
Revidertkart- og planforskrift åpner for en større differensieringav farledsog ferdselsområder.Det
blir vurdert om nye underformålskaltas i bruk for å nyansereeksisterendeområder.
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4.BRUK AV AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER I KYSTSONEPLANEN
4.1 AREALFORMÅL
Kommuneplanensarealdelskalangi hovedtrekkenei arealdisponeringenog rammer og betingelser
for hvilke nye tiltak og ny arealbruksom kan settesi verk, samt hvilke viktige hensynsom må ivaretas
ved disponeringenav arealene.Plankartetskali nødvendigutstrekningvisehovedformålog
hensynssonerfor bruk og vern av arealer. Det skalskillesmellom hva som er nytt formål og hva som
er videreføringav eksisterende arealbruk.
Det skalangisarealformålfor hele planområdetmed nærmereangitte underformålfor arealbruk,
hensynssonerog bestemmelser,jf. PBL§§ 11-7 til 11-11. Arealdelenkan inneholdeseksmulige
hovedformål med div. underformål. Av disseer særlig formålet «bruk og vern av sjø og vassdrag,med
tilhørendestrandsone»med underformålaktuelt i sjøområdene, men også«samferdsels
anleggog
tekniskinfrastruktur» og «forsvaret»relevant.
Kart- og planforskriftenåpner opp for at en del underområderkan tas med. Endringerav forskriften i
2018har utvidet med noen nye underformålsom gjør at man kan detaljereferdsels- og
farledsområdenenoe mer.
Planleggingenav sjø- og landområdenelangskystenmå sesi sammenhengselvom denneplanen kun
skaldekke sjøområdene.Kommunenevil ivaretasamordningmellom sjø- og landarealerlangskysten
gjennomå ta hensyntil tidligere planleggingog fremtidige behov.Noen kommunerkjører et parallelt
løp med planleggingav landarealene.
PBL§ 11-7:
6. Brukog vern av sjø og vassdrag,med tilhørendestrandsone
Underformål:ferdsel,farleder,fiske,akvakultur,drikkevann, natur- og friluftsområderhver for seg
eller i kombinasjon.

4.2 HENSYNSSONER
Et virkemiddel i plan- og bygningslovener mulighetentil å bruke hensynssoner.Hensynssonene
skal
visehvilke hensynog restriksjonersom har betydningfor bruken av arealet uavhengigav hvilken
arealbrukdet planleggesfor. Det er opp til den enkelte kommuneå ta stilling til hvor langt en ønsker
å gå i detaljeringav både arealformålog hensynssonermed tilhørenderetningslinjerog
bestemmelser.
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PBL§ 11-8:
...Det kan fastsettesfølgendehensynssoner:
a)

Sikrings-, støy- og faresonermed angivelseav fareårsakeller miljørisiko.

b)

Sonemed særligekrav til infrastruktur med angivelseav type infrastruktur.

c)
Sonemed særligehensyntil landbruk,reindrift, friluftsliv, grønnstruktur,landskapeller
bevaringav naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelseav interesse.
d)
Sonefor båndleggingi påventeav vedtaketter plan- og bygningsloveneller andre lover,
eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag,med angivelseav formålet.
e)
Sonemed krav om fellesplanleggingfor flere eiendommer,herundermed særlige
samarbeids
- eller eierformersamt omformingog fornyelse.
f)

Sonehvor gjeldendereguleringsplanfortsatt skalgjelde.

5.I NNHOLD OG UTREDNINGER
Planprogramog konsekvens
utredning krevesalltid ved utarbeidelseav kommuneplanensarealdel
etter PBL§ 11-5. For kommuneplanensarealdelskalforslagettil planprogramskille mellom krav til
utredning av enkeltområderog krav til utredning av planensom helhet. Planmyndighetenskal
klargjørehvilken dokumentasjonsom skalfølge forslagtil nye utbyggingsområder.Planprogrammet
skalinneholdeen beskrivelseav de berørte områder og de problemstillingenesom ansesviktige for
miljø og samfunn. Det skalbeskriveshva som skalutredesog hvilke metoder som er tenkt benyttet
for å skaffenødvendigkunnskap.

5.1 UTBYGGINGSFORMÅL SOM SKAL KONSEKVENSUTREDES
Konsekvensutredningen
av kommuneplanensarealdelskalbare omfatte de deleneav planensom
fastsetterrammer for fremtidig utbyggingog som samtidiginnebærerendringerav den gjeldende
planen(jf r. Forskriftfor KU§ 18). Det vil si nye områderavsatt til utbyggingsformålmed arealformål
(§ 11-7, nr. 1,2 og 4-6) der underformålog bestemmelseråpner for utbygging.Endringi utfyllende
bestemmelserkan ogsåmedføreutredningsplikt.Dette kan for eksempelgjeldeder de utfyllende
bestemmelsenefor et områdefår endret ramme eller endrer kriterier for arealbrukuten at formålet
eller avgrensningenfor sonenendres.
De mest aktuelle utbyggingsformåli denneplanensom må konsekvensutredes
er nye farleder, eller
farleder som krever mudring, akvakulturtiltak, havneformålog areal avsatt til for eksempelmoloer,
fyllinger og deponier, uttak av masser(mudring,sanduttakol.) , langesjøkabler,vind-, bølge- eller
tidevannskraftverk,store verneområder, næringsmiddelindustri,industriområder,vannledninger,
renseanleggfor spillvann. Alle sliketiltak skalkonsekvensutredes
som enkeltområder(KU-forskrift §
13).
Avsettingav formål som ikke oppfattessom tiltak i følge PBLsom fiskeri, farleder som ikke krever
mudring,naturområder,friluftsområderog hensynssoner
, krever ikke konsekvensutredning
av
enkeltområder.
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Arbeidetmed kommuneplanensarealdel(herunderkystsoneplaner)skalha et overordnet,helhetlig
og langsiktigperspektiv.Konsekvensutredningene
i kystsoneplanleggingsarbeidet
vil værepå et
oversiktsnivå,mensmer detaljerte utredningervil væreaktuelle senereved konsesjonsvurdering
eller
detaljreguleringog iverksettingav tiltak.
Samledevirkningerav planenskalvurderesi en helhetligvurdering der samledearealbruksendringene
i planenvurderesi et overordnetog langsiktigeperspektiv.
Nye områder avsatt til utbyggingsformål(jfr. pbl § 11-7) skal konsekvensutredesinnenfor:
Arealformål1:

Bebyggelseog anlegg.

Arealformål2:

Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur.

Arealformål4:

Forsvaret.

Arealformål5:

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

Arealformål6:

Brukog vern av sjø og vassdrag,med tilhørendestrandsone.

5.2 PROBLEM STILLINGER SOM ANSES VIKTIGE FOR MI LJØ OG SAMFUNN
Planleggingenetter plan- og bygningslovenskalfremme bærekraftigutvikling. Planleggingskal ikke
medføreuønskedekonsekvenserfor samfunneteller utfordrer de enkeltestrygghet og eiendom(PBL
§ 1-1). For å undersøkeplanensmulige virkningerer det en rekkevurderingersom skalforetas:
KU- Kommuneplanerskalgi en særskiltvurderingog beskrivelse- konsekvensutredning
- av
planensvirkningerfor miljø og samfunn(PBL§ 4-2).
ROS
-analyse- ved utarbeidelseav planer for utbyggingskalplanmyndighetenpåseat risikoog sårbarhetsanalyse
gjennomføresfor planområdet,eller selvforeta slik analyse(PBL§ 4-3)
NML- Naturmangfoldlovenkapittel II kommerinn i alle sakerder det fattes vedtaketter plan
og bygningslovensom berører naturmangfold.
Vannforskriften - skalsikreen mest mulig helhetlig beskyttelseog bærekraftigbruk av
vannressurse
ne våre.
Vurderingav sosial og samfunnsøkonomisk
bærekraft
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KONSEKVENSUTREDNING
Konsekvensutredningen
inneholderkommunensvurderingerav virkningeneforslagtil enkeltformål
og planforslagetsom helhet har, sammenlignetmed virkningeneav ikke å gjennomføre planforslaget
(nullalternativet). Beskrivelsenskalomfatte positive,negative,direkte, indirekte, midlertidige,varige,
kortsiktigeog langsiktigevirkninger.
Det vil altsåsi at det er forskjelleni virkningmellom nullalternativog planforslagsom utgjør
konsekvensen.Er virkningenav planforslagetmer fordelaktigenn nullalternativet,er konsekvensenav
planforslagetpositiv, og motsatt. Er virkningenelike, er konsekvensennøytral, selvom virkningeneav
både nullalternativog planforslager negativefor den interessendet gjelder.
Konsekvensutredningen
skalidentifisereog beskrivede faktorer som kan bli påvirket og vurdere
vesentligevirkningerfor miljø og samfunn,herunder:
-

naturmangfold,jf. naturmangfoldloven(herundervurderingav anadrome villfiskarter,marine
fiskeslagog andre prioriterte arter, naturmiljø og verneområder)
økosystemtjenester
forurensning(utslipp til luft, herunderklimagassutslipp,forurensningav vann og grunn, samt
støy)
vannmiljø,jf. vannforskriften
nasjonaltog internasjonaltfastsattemiljømål
kulturminner og kulturmiljø
samisknatur- og kulturgrunnlag
friluftsliv
landskap
viktige mineralressurser
transportbehov,energiforbrukog energiløsninger
beredskapog ulykkesrisiko
virkningersom følge av klimaendringer (havnivåstigning,stormflo, flom og skred)
Folkehelse
tilgjengelighetfor alle til uteområder
barn og ungesoppvekstsvilkår
kriminalitetsforebygging
arkitektoniskog estetiskutforming, uttrykk og kvalitet.

Konsekvensutredningen
innebærerikke bare en vurderingav virkningenpå et «område», men også
verdienav dette området. Negativpåvirkningpå en nasjonaltviktig naturressursvektessterkereenn
påvirkningpå en naturressurssom ikke er sjelden/truet eller er av lokal verdi. I den grad det er mulig
skalverdivurderingensynliggjøresi konsekvensvurderingen.
Nullalternativeti dennekonsekvensutredningen
er definert som eksisterendesituasjoneller vedtatt
kommuneplan. Der vedtatt kommuneplanmed ikke-realisertetiltak inngåri vurderingenav
nullalternativet, skaldette forsøkes synliggjorti fremstillingen.
Konsekvensutredningen
skalinneholdeen beskrivelseav de metodenesom er brukt for å kartlegge
virkningenefor miljø og samfunn.Beskrivelsenskalomfatte utfordringer, tekniskemanglerog
kunnskapsmanglersom har påvirket sammenstillingenav informasjonenog de viktigste
usikkerhetsfaktoreneved utredningen.Utredningenskalinneholdeen liste med opplysningerom de
kildenesom er brukt i beskrivelserog vurderingeri rapporten.
Samledevirkninger av planeneller tiltaket sett i lys av alleredegjennomførte,vedtatte eller godkjente
planer eller tiltak i influensområdetskalogsåvurderes. Dette skalgjøresfor hver vannforekomstog
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på vannområdenivå.Vurderingav planensvirkningpå det kulturhistoriske landskapog
naturlandskapetvil væreen naturlig del av vurderingenav planenssamledevirkning.
Samletvirkningav planenskalvurderesopp mot hvilkenmåloppnåelsenullalternativog planforslag
har for overordnedemål for de tema som er vurdert i konsekvensvurderingen.
Dette er relevantfordi
det ikke er konsekvensvurderingstemaene
i segselvsom er vesentlige,men snarerehvilke mål
samfunnethar knyttet til hvert tema. De overordnedemålenehentesfra kommuneplannivået
(kommuneplanog kommunedelplaner),regionaleplaner og statligeforventningerog retningslinjer.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE
ROS
-analyseskalidentifisereog beskrivede faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige
virkningerfor miljø og samfunn. For planleggingi sjø er det relevantå vurdereny arealbrukopp mot
både historiskkjent fare og vurderefremtidig fare som følge av klimaendringer.Aktuellefarer og
risiko kan væreknyttet til trafikk, usikkergrunn, skredfare,økt havnivå,nedbørog vind som igjen kan
føre til økt fare for ras og snøskred.Dette er faktorer som kan øke faren for rømmingav fisk, men
ogsåøke faren for helseog sikkerhethos de som jobber på anleggene.
Usikregrunnforholdvil måtte vurderesdersomdet planleggesanleggi strandsonensom krever
forankringi sjøbunneller evt. terrenginngreppå land. Installasjonerpå sjøenkan utgjøre en fare for
skipstrafikkenog omvendt. Dette er kystverketsitt ansvarsområdeog vurderesav dem. Farledervil bli
tatt inn på plankartet og beskrevet.Transport av olje foregår langskystenav Tromsog Finnmark,og
risiko for oljeutslippskalderfor vurderes. Kraftlinjer og sjøkablerer ogsåområder som er viktig å
sikre. Det vil derfor bli vurdert på nytt om disseskalsettesav som hensynssoneri plankartet.
Områdermed fare, risiko eller sårbarhetavmerkesi planensom hensynssoneog det skalknyttes slike
bestemmelserom utbyggingeni sonen,herunderforbud, som er nødvendigfor å avvergeskadeog
tap. Det vil i større grad enn i forrige plan skillesmellom tiltak og fareområderfor ras,slik at
tiltakshaverslipper å gå runden med risikoavklaringfør de kan søketillatelse. Dette gjelder særlig
akvakulturområdersom enkelt kan trekkesut av risikosone.
Det forutsettes at detaljerte ROS-analysergjennomførespå tiltaksnivåi forbindelsemed
reguleringsplan,konsesjonsbehandling
eller byggesøknadmed sikte på å etablereløsningersom
ivaretar sikkerhetknyttet til aktuell etablering.

NATURM ANGFOLD
Naturmangfoldloven (Lov2009 -06-19 nr. 100) skalsikre at naturen med densbiologiske,
landskapsmessige
og geologiskemangfoldog økologiskeprosessertas vare på ved bærekraftigbruk
og vern. Det gir grunnlagfor menneskenesvirksomhet,kultur, helseog trivsel, nå og i fremtiden. Det
er derfor en forutsetning for planleggingenat man tar hensyntil og bevarernaturmiljøet. Ikke enhver
skadepå naturmangfoldetkan unngås.Derfor er aktsomhetspliktenknyttet til §§ 4 og 5 som beskriver
forvaltningsmålfor naturtyper, økosystemerog arter. Ved vurderingenav om et tiltak skaltillates
eller ikke, skalprinsippenei NML §§ 8-12 leggestil grunn som retningslinjerved skjønnsutøvingen,
jf.
NML § 7.
Selvom planenkun gjeldersjøområdeneer det viktig at man i planleggingentar hensynogsåtil
naturmangfoldpå land. I planområdetfinnesdet flere verneområderav ulike kategorierpå land.
Dette er områder med særegennatur- eller kulturlandskapsverdisom er sikret gjennomvern. Mange
av verneområdenepå land har klar tilknytning til sjø og bør hensynstas i planleggingen.
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Naturmangfoldloven:
§ 4.

(forvaltningsmålfor naturtyper og økosystemer)

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretasinnenfor deresnaturlige
utbredelsesområde
og med det artsmangfoldetog de økologiskeprosessenesom kjennetegner
den enkeltenaturtype.Målet er ogsåat økosystemersfunksjoner,struktur og produktivitet
ivaretasså langt det ansesrimelig.
§ 5. (forvaltningsmålfor arter)
Målet er at artene og deresgenetiskemangfoldivaretaspå lang sikt og at art ene
forekommeri levedyktigebestanderi sinenaturlige utbredelsesområder.
Sålangt det er
nødvendigfor å nå dette målet ivaretasogsåartenesøkologiske
funksjonsområder
de øvrige
Rossfjordstraumenvar del avog
første
pulje i
økologiskebetingelsenesom de er avhengigeav. (…) Nasjonalmarin verneplan,et arbeid som ble
startet opp i 2001. Områdeti
Rossfjordstraumenvar i forrige planprosess
gitt restriksjonersom fremtidig verneområde.
Vernet er tilrådt av Fylkesma
nnen og er
oversendtMiljødirektoratet for behandling.
Samtidigstarter runde to av arbeidet med
marint vern opp og det er forventet
oppstartmeldingfor transekt Andfjord som
strekkersegfra Senjaog ut på sokkelen.
Det vil ikke væremulig å planleggeny
aktivitet i området før verneplaner vedtatt.
Tabell 3 Kart som viser foreslått verneområdei Marin verneplan.

VANNFORSKRIFTEN/VAN NOM RÅDEFORVALTNIN G
Vannforskriften leggeropp til at det settesmiljømål for vannforekomster.Mil jømåleneskal nåsi løpet
av 6 år, altsåfør utgangenav 2021.Det generellemålet er at alle vannforekomsterminst skal
opprettholde eller oppnå " god tilstand" i tråd med nærmereangitte kriterier. Dette gjelderbåde den
økologiskeog den kjemisketilstanden. Nye tiltak må derfor vurderesopp i mot hvilken virkningde
kan ha på vannforekomstenstilstand. Dette sikresgjennomat samledevirkningerav planeneller
tiltakene i plan vurderesfor hver vannforekomstog på vannområdenivå.

VURDERING AV SOSIAL OG SAMFUNNSØKONOMI SK BÆREKRAFT
Enarealplaner et verktøytil å gjennomføresamfunnsdelenav kommuneplanen. Næringsaktivitet
knyttet til sjøarealenehar en stadigviktigereøkonomiskbetydningi kystområdene, både i lokal og
nasjonalsammenheng
. Bådeenkelttiltak og samletvurderingav planforslagetmå derfor vurderes i
forhold til om det gir grunnlagfor langsiktigpositiv samfunnsutviklingi kommunenemed hensyntil
næringsutviklingog bolyst.
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5.3 KUNNSKAPSGRUNNLAG
Arbeidetmed arealplanerskalha et overordnet, helhetligog langsiktigperspektiv.
Konsekvensutredningene
i kommunedelplanenvil derfor værepå et oversiktsnivå,mensmer
detaljerte utredningervil væreaktuellesenereved detaljreguleringog iverksettingav tiltak.
Konsekvensutredningen
og øvrigevurderingerblir basertpå eksisterendekart- og kunnskapsgrunnlag.
Dette betyr at det ikke blir gjort særskiltegrunnlagsundersøkelser
for å vurdere egnethetav nye,
foreslåtte utbyggingsområder(herunderoppdrettslokaliteter).Dette må gjøresav tiltakshaverselvi
videre prosesserpå detaljnivåog i forbindelsemed søknadom godkjenningav tiltak.

M ARINE GRUNNKART
Et godt kartgrunnlagsom gir detaljert kunnskapom havbotn og undersjøiskmiljø er grunnlagetfor en
bærekraftigutvikling av kystsonen. Sør- og Midt -Tromshar gjennomAstafjordprosjektetet godt
kunnskaps
grunnlagfor planleggingav kystområdenei Midt - og Sør-Troms.Alle kommuneri Kystplan
Midt - og Sør-Tromshar vært med i prosjektet unntatt Lenvikog Sørreisa.Av praktiskeårsakerer
likevelarealenei dissekommunenetatt med i noen sammenhenger.
De marine grunnkarteneer utarbeidet i forskjelliggrid (romslignøyaktighet)– avhengigav hvilke data
Forsvarethar vært villig til å frigi for de forskjelligeområdene.Statusfor kommunene er:
10 m grid for Skånland,Gratangen,Lavangen,Salangen,Dyrøyog Ibestad
50 m grid for Tranøy,Berg,Torskenog Harstad(inkl. Bjarkøy)
Datafra Lenvikog Sørreisamangler(ikke med i prosjektet)
Med et grid på 50m blir kartet altfor grovmasket.Forsvarethar åpnet for å frigi mer detaljerte
bunndataknyttet til konkreteområder. Det vil bli bedt om slik frigivelseav data i forbindelsemed
konsekvensutredning.

M ARINE NATURTYPER
Miljødirektoratet finansierer,i samarbeidmed Fiskeridirektoratet,en nasjonalkartleggingav viktige
marine naturtyper og nøkkelområderfor arter. Kartleggingengjelderhele kystenog startet i 2007.
Denforventessluttført i 2018.Kartleggingeni Tromsble foretatt i perioden2007-2012. Dette gjelder
følgendenaturtyper: tareskog,ålegresseng,korallrevog bløtbunnsområderi strandsonen.Alle disse
naturtypeneer kategorisertved at de er sværtproduktive samfunnsom ogsåer tilholdsstedfor
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mangeandre marine organismer.Tareskog,ålegressengog koraller er beiteområder og skjulestedfor
småfiskog yngelog dermed viktig for rekruttering av fisk. Bløtbunnsområderer viktige beite- og
leveområderfor marine arter, fisk og sjøfugl. Det er derfor viktig å ta hensyntil disseområdenei
planleggingen.Utførendeinstitusjoner er Havforskningsinstituttet,Norskinstitutt for vannforskning
og Norgesgeologiskeundersøkelser.I tillegg finneskartleggingerforetatt av forsvaret.
Dataenehentesfra Naturbaseeller FiskeridirektoratetsnettløsningYggdrasil.

ANADROM FISK
Det er 20 lakseførendevassdragi planområdetmed laks,sjøørretog/eller sjørøye. I den nordlige
delen av planområdetliggernasjonallaksefjordi Malangenmed det nasjonalelaksevassdraget
Målselv. Nasjonalt laskevassdrag
Roksdalsvassdraget
ligger på Andøy,rett vest av planområdet.
NasjonaltLakseregisterer kunnskapsbasen
til Miljødirektoratet og vil bli brukt som
kunnskapsgrunnlag
for vurderingav statustil de ulike laksevassdragene.Vitenskapeligråd for
lakseforvaltning(VRL)utgir årlig beskrivelseav bestandsstatusfor laksi forhold til gytebestandsmål,
høstbartoverskudd,genetiskintegritet og trusselnivå. I tillegg har flere mindre elver i Sør- og Midt Tromsen aktiv forvaltning med egneovervåkningsprogram
som gir aktuelle data å bruke i
vurderingene.

FISKERIDATA
Fiskeridirektoratetsdata har tilgjengeligen rekke fiskeridatagjennomsin nettløsningYggdrasil.Her
finneskartfestet opplysningerom gyteområder,oppvekstområderfor yngel,fiskeområderfor ulike
redskaper,skjellforekomsterog låssettingsplasser.
I planprosessen2013-2015 ble det i tillegg
innhentet opplysningerfra fiskereog fritids- og turistfiskeinteressersom ogsåkan brukesvidere i
denne prosessen.Fiskeridirektoratethar sidenforrige planprosessinnhentet ny informasjonsom vi
ønskerå benytte i ny planprosess.

AKVAKULTUR
Fiskeridirektoratethar gjennomsin nettløsningYggdrasiloversiktover alle nåværendeog tidligere
akvakulturtillatelser.
Somkunnskapsgrunnlag
for å vurderehvilken påvirkninglokaliteter for oppdrett av fisk vil ha på
naturmangfoldbrukesrapportserien«Risikovurdering- miljøvirkningerav norskfiskeoppdrett»fra
Havforskningsinstituttet.Rapportserienoppsummereri all hovedsakkjent vitenskapeligkunnskapi
forhold til miljøpåvirkningfra oppdrett på naturmangfold. Det forskesstadigpå flere av disse
områdeneog det er derfor relevantå søkeopplysningerfra andre vitenskapeligekilder/publikasjoner.

FRILUFTKARTLEGGING
De fleste kommunene har gjennomførtfriluftskartleggingsom er tilgjengelig gjennomTromsatlaseller
lokalt i kommunene. Det ble i tillegg innhentet en rekkeinformasjonom fritidsbruk av sjøområderi
forbindelsemed forrige prosess.Dissedataenevil bli brukt i dennerunden ogsåog evt. supplert.
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Statusbestanderav anadromvillfisk
Påvirkningfra oppdrett på naturverdier
Gyte- og oppvekstområderfor kysttorsk
og andre viktige fiskeslag.
Viktigenaturtyper, naturvernområder

Prioriterte arter, freda arter, trua arter
Forurensning,vannmiljø
Støy- / lysforurensning
Utslipp av klimagasser
Samisknatur- og kulturgrunnlag
Kulturminner og kulturmiljø
Landskapog estetikk,geologiskeområder
Friluftsområderog friluftsliv
Fiskeområder
Akvakulturområder
Næringslivog sysselsetning
Påvirkningav konkurranseforholdene
Havner,farled
Forsvaret
Trafikksikkerhetog transportbehov
Andre innbyggerinteresser,barn og unges
oppvekstsvilkår
Forholdettil kommuneplanen/annen
utviklingsstrategi
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Kunnskapskilde
Lakseregisteret, Rapporter fra vitenskapeligråd for lakseforvaltning,lokal
kunnskap.
Risikovurderingnorsk fiskeoppdrett
Fiskeridirektoratetskartbase, innspill fra fiskere
Fiskeridirektoratetskartbase, Naturbase-Miljødirektoratet, Mareano, HavmiljøMiljødirektoratet, Biologiskmangfoldi Forsvaretsskyte- og øvingsfeltEND461,
NorskRødlistefor naturtyper 2011
Naturbase-Miljødirektoratet, Artsdatabanken.no
, NorskRødlistefor arter 2015
Vannmiljø.no, Vann-nett.no, Miljøstatus.no, Mareano
Lokalkunnskap,retningslinjerfor behandlingav støy i planlegging
norskeutslipp.no
Lakseregistret,Sametingetsplanveileder, fiskeridirektoratetskartbase
Askeladden.ra.no
, Tromsatlas,kulturminnesok.no, innspill fra folkemøter og
andre lokaleinnspill
http://www.ngu.no/no/
Innspillfra folkemøtenebådedenne og forrige planprosess,www.tromsatlas.no
Fiskeridirektoratetskartbase,innspill fra fiskere, innspill fra folkemøtermm.
Fiskeridirektoratetskartbase
Lokalkunnskap
Lokalkunnskap,næringsplaner
Kystverketskartbase
Forsvarsbygg
Kystverketskartbase
Friluftskartlegging(tromsatlas.no),lokal kunnskapom bosettingog bruk.
Egneplaner: kommuneplan,næringsplanosv.

Tabell 4 Oversikt over aktuelle kilder for kunnskapsgrunnlag– listen er ikke utfyllende.

6.PLANPROSESSOG FREM DRIFTSPLAN
Planprogrammetleggesut til høringi mars2018 og vedtasi løpet av juni 2018. Selve arealplanener
planlagtå leggesut for høringi løpet av tidlig vår 2019 og skalværeklar for vedtaki de enkelte
kommunestyrenehøsten2019. Sebilde under og vedlegg2 for mer detaljert informasjonom
fremdriften.
Prosjektavslutningnov
2019

Prosjektstartjan 2018

Oversendelse
Presentasjonplanforslag
Vedtakplanprogram

Planforum

Presentasjoninnspill

Merknadsbehandling

1.gangshøring

Varsleplanoppstart/
Høringplanprogram

Innstillingtil kommunene

Vedtaki kommunene

Figur 6. Grov tidsplan for prosjektet
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7.M EDVI RKNING
7.1 FORM ELLE PROSEDYREKRAV KNYTTET TIL HØRING OG M EDVIRKNING
Pliktentil å tilrettelegge for aktiv medvirkninginnebærerat planmyndighetenskaliverksettetiltak for
å få til den ønskedemedvirkning.De formelle prosedyrekraveneer å ansesom minstekravtil
saksbehandlingog medvirkning.
Formelleprosedyrekravknyttet til kommuneplanen, og derigjennomogsåinterkommunalt
plansamarbeidi henhold til kap. 9 i plan- og bygningsloven
, er beskreveti plan- og bygningslovenkap.
5 og 11. I korthet medførerkraveneat oppstart av planarbeidskalkunngjøresi avisog gjennom
elektroniskemedier. Alle statlige,regionaleog kommunalemyndigheterog andre offentlige organer,
private organisasjonerog institusjoner,som blir berørt av forslagetskalvarsles. Kunngjøringog
varslingskalkort beskrive formål og viktige problemstillingerfor planarbeidet.Planprogrammetskal
sendespå høring/offentlig ettersyn senestsamtidigmed varselom oppstart og kunngjøringav
planarbeidet.Frist for uttalelseer minst 6 uker. Deretter fastsettesplanprogrammet av
interkommunaltplanutvalg.
Ferdigutarbeidet planforslagsendespå høringtil statlige,regionaleog kommunalemyndigheter,og
andre offentlige organer,private organisasjonerog institusjonersom blir berørt av forslaget.Det skal
ogsåkunngjøresi avis og gjennomelektroniskemedier. Høringenannonseresi lokaleaviseri Midt - og
Sør-Troms. I tillegg leggesalle relevante dokumenterleggesut på kommunenesnettsider, fysiskpå
rådhuseneog sendessom e-post til berørte myndigheterog interessenter(se vedlegg2).
Hvisdet interkommunalekystsoneplanutvalgeti sin behandlinggjør vesentligeendringeri planen,må
det påregnesat planforslagetmå ut på ny høring.Kommunestyretvedtar endeligplanensom
kommunedelplanfor sjø. Etter vedtakskalkommuneplanenkunngjøresi pressenog på internett og
sendesberørte myndighetertil orientering.Kommunestyretsvedtakkan ikke påklages.Statligeog
regionalemyndigheterhar adgangtil å fremme innsigelsemot planforslag.
Planleggingenskalivareta samordning av offentlig virksomhet,beslutningerog samarbeid,både
horisontalt mellom de forskjelligesektorerog myndigheter,og vertikalt mellom forvaltningsnivåene.
Samordningenskjer både ved at de forskjelligehensynog interesserkommer fram og avveiesi selve
planprosessen,og ved at planeneblir et felles grunnlagfor senerevedtakom gjennomføring.
Nødvendigsamordningog samarbeidvil ogsåomfatte private organisasjonersom kan ha viktige
oppgaveri lokalsamfunnetog allmennheten.
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7.2 HVORFOR M EDVIRKNING?
Medvirkningi planprosesserhar flere hensikter.Fra et demokratiskperspektiver det viktig at alle
interesserhøresog at det gis mulighet for innspill. Medvirkningkan bidra med viktig kunnskapog
fremme kreativitet i planleggingen,og dermedgjøre planene bedre.
Viderekan medvirkningenbidra til å skapeforståelsefor at det er ulike interesseri en planprosess,og
derigjennombidra til å reduserekonfliktnivået.Engodt gjennomførtmedvirkningsprosess
vil kunne
bidra til større forankringog oppslutning om planenblant aktørenesom er involvert i planprosessen.
Når kystsoneplaneneer ferdig vedtatte som kommunedelplanerog skalbrukesi kommunenes
arealforvaltning,er det viktig at ogsåbefolkningenføler de har et eierskaptil planen.
I arbeidet med kystsoneplanener det viktig å skapeansvarsfølelseog eierskaphos politikere,
administrasjonog interessenterfor planen.Planarbeidetskalbidra aktivt med å øke befolkningensog
interessentersforståelseav planen,både densbetydningog hvilke muligheter den åpner for.

7.3 M EDVIRKNING FRA BERØRTE OFFENTLIGE M YNDIGHETER
Utkasttil planprogramble presenterti planforum den 08.03.18 for berørte offentlige myndigheter.
Offentligemyndighetersom berøresmottar ogsåvarselom planoppstartog får forslagt il
planprogramtilsendt når dette leggesut på høring i løpet av mars. Det inviteres samtidig til å
komme med innspill til planprogramog til planarbeidet.
Enaktiv dialogvil bli holdt med offentlige myndigheteri prosessenmed utarbeidelseav planforslag.
Det avtalestil dialogmøter med sektormyndighetenei forbindelsemed oppstart våren 2018 og det vil
bli tatt initiativ til videre dialogved utarbeidelseav planforslagvåren2019.
Det vil bli særligviktig å få til en god dialogmellom planlegger,sektormyndigheterog næringsaktører
knytte til fiskeri og havbruk. Sammenmed innspillgruppenemed næringsaktørerer
Fiskeridirektoratet,Mattilsynet og Kystverketsentralesektormyndighetersom bør delta i
dialogprosessensammenmed Fylkesmannensom har en viktig rolle som samordnerav innsigelser
innenfor eget ansvarsområdeog fra statligeetater.
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Når det er utarbeidet et planforslagvåren2019 blir forslagetpresenterti planforum før planforslaget
sendesut på høringtil berørte myndigheter.

7.4 LOKAL M EDVIRKNING I DE ENKELTE KOM M UNEN E
Denadministrativekontaktpersonenfra hver enkelt kommuneer ansvarligfor kontakten mellom
kommunensadministrasjonog prosjektet,mensrepresentanteni interkommunaltplanutvalger
ansvarligfor politisk forankringunderveisi prosessen.Kommuneneforutsettes å gjennomføreinterne
møter. Kommunestyrerog planutvalgskalholdesinformert underveisi prosessen,av representanten
i interkommunaltplanutvalgog den administrativekontaktpersonen.
De lokalerepresentantenehar ogsåansvarfor folkelig medvirkningi de enkelte kommunene. Det
leggesopp til at det skalgjennomføresfolkemøteri alle kommuneri forbindelsemed
planoppstart/høringav planprogramog i forbindelsemed høringav planforslag. Prosjektleder
fremstiller og distribuerer presentasjonersom kan brukesi møtene.
I forbindelsemed første folkemøteskaldet leggesvekt på informasjonom planprosessenog
mulighetenfor befolkningenå kommemed innspill til planen. Folkemøtenesinnhold tilpasses
utfordringen i de enkelte kommuneneog resultatet fra forrige prosess.Mangekommunergjorde en
grundiginnsamlingav data på lokal bruk av kystområdene.I dissekommuneneer
informasjonsarbeidetviktigst og mulighet for å hente inn supplerendeopplysninger.I kommuner
som ikke gjorde grundigeregistreringeri forrige planprosesser innsamlingav lokalbefolkningensbruk
av sjøområdeneet sentralt tema for folkemøteneog evt. andre medvirkningsprosesser.
I tillegg til
folkemøteråpnesdet for muligheterfor å komme med innspill direkte, elektroniskeeller skriftlig, til
planprosessen
.
Det oppfordresogsåtil at de kommunersom har ungdomsrådeller barn og ungeskommunestyregir
disseinformasjonom prosessenog inviterer de til å komme med innspill.
Interessenterinviterestil å medvirkei planprosessenenten med deltakelsei innspillgrupperog
temamøter,åpne møter og verksteder,eller ved å komme med skriftlige innspill.Interessertekan
melde interessefor deltakelsei arbeidet med planen(innspillgrupper/folkemøter/temamøter)på
prosjektetsnettside. (www.strr.no/kystplan).Forskjelligegruppersbruk av kystenvil bli vurdert i
planprosessenog ogsåbarn og ungevil bli invitert til deltakelsei planleggingen(gjennombarnetråkk
eller lignende).
I tillegg til mulighetenfor å komme med innspill i høringsfasenevil det bli lagt til rette for medvirkning
gjennomdeltakelsei innspillgrupper.

7.5 I NNSPILLSGRUPPER
Innspillgruppersom ser på forskjelligetema vil bli etablert for å få frem ønskerog innspill fra
interessenterunderveisi prosessen.Det er lagt opp til fire innspillgrupper:
Akvakultur
Fiskeri
Turisme
Friluftsliv og fritidsfiske
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Prosjektledelsenvil ta kontakt med sentraleinteresseorganisasjoner
som sjømatorganisasjonene,
fiskarlag,destinasjonsselska
per, og friluftsorganisasjonerfor å invitere til å delta i innspillgrupper.
Oppstartsmøterfor gruppeneblir i løpet av mars-april 2018. Prosjektledelseninviterer til og tar
ansvaretfor oppstartsmøtene,men utover dette forventesdet at gruppeneer selvgåendei den
forstand at de som har interesserselvorganiserer det videre arbeidet og kommer med innspill til
planarbeidet.Hensiktener å gi interessentermulighet til å kommemed samlede innspill som kan bli
tatt med videre i prosessenog veiesmot andre interesserog hensyn(i f.eks.tema- og dialogmøter). I
august/september 2018arrangeresmøte hvor de forskjelligegruppeneog interessenepresenterer
sineforslag,prioriteringer og ønskerog hvor det arrangeresmulighet for diskusjonmellom
interessene.

7.6 I NFORM ASJON OG ÅPENHET RUNDT PROSESSEN
Varselom oppstart, høringog offentlig ettersyn av forslagtil planprogramog planforslag,og
kunngjøringav vedtatt plan vil bli annonserti HarstadTidende,HålogalandAvis, Nordlysog
Folkebladet,på prosjektets nettsider og på kommunenesnettsider. Under høringsfasenevil
papirversjonerav forslagtil planprogramog planforslagværetilgjengeligei rådhusenetil alle
medvirkendekommuner.Enelektroniskversjonvil væretilgjengeligpå nettsidenetil alle kommuner
(direkte eller gjennomen link).
Prosjektetvil opprette en egennettsidesom skaloppdateresjevnlig med relevant informasjon. Her
vil referater fra møter i planutvalgetleggesut og alle innspill vil bli fortløpendegjort tilgjengelig.
Under høringsfasenevil planprogramog planforslagværetilgjengeligepå nettsiden. Det leggesopp
til at kartversjonenav planenvil leggesut slik at det er mulig ved et enkelt klikk å finne nærmere
informasjonom de enkelte forslagene.
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8. TILLEGG
8.1 KILDER
ThomasNyrud, RoyRobertsen& EdgarHenriksen,Ringvirkningsanalyse
Troms– Fiskeri,NOFIMA
Rapport20/2017
RoyRobertsen& ThomasNyrud, Ringvirkninger av havbruksnæringeni Troms,NOFIMARapport
1/2018

8.2 KONTAKTINFORM ASJON
Skriftligeinnspill kan sendespå elektroniskskjemapå nett, som e-post eller som post. Elektronisk
skjemakan fylles ut eller lastesned på prosjektetsnettsider.
Nettsider:

http://www.strr.no/kystplan

Facebook:

https://www.facebook.com/KystplanMidtOgSorTroms

e-post:
Adresse:

postmottak@lenvik.kommune.no
Lenvikkommunev. KystplanMidt - og Sør-Troms
Pb602, 9306 Finnsnes

Henvendelsermerkesmed «høring kystplan II» og saksnummer18/1293
Spørsmålom planleggingsprosjektet
rettes til prosjektlederi KystplanMidt - og Sør-Tromseller de
administrativekontaktpersonenei kommunene.
Prosjektleder: IngerAndreassen,marin arealplanleggerLenvikkommune,77 87 10 74
inger.andreassen@lenvik.kommune.no
Kontaktpersoner:
Berg:
WenchePedersen,plan og næringsleder,415 65 177,
Wenche.Pedersen@berg.kommune.no
,
Dyrøy:
RagnvaldTollefsen, faglederlandbruk,771 89 238,
ragnvald.tollefsen@dyroy.kommune.no
Gratangen:
PerKvaaleCaspersen,leder oppvekstog kultur,
per.caspersen@gratangen.kommune.no
Harstad:
JanIngeLakså,enhetslederareal og byggesakstjenesten,
77 02 67 70,
jan-inge.laksaa@harstad.kommune.no
Ibestad:
TrondHanssen,leder NPU,917 36 167,
Trond.Hanssen@ibes
tad.kommune.no
Lenvik:
IngerAndreassen,marin arealplanlegger
, 77 87 10 74
inger.andreassen@lenvik.kommune.no
Målselv:
AnneliAnfeltmo, 920 72 988,
anneli.anfeltmo@malselv.kommune.no
,
Skånland:
TorunnRørvikWilhelmsson,utviklingsog næringssjef,77 08 95 85
trw@skanland.kommune.no
Sørreisa:
WencheAnita Bergum,landbruksleder,778 75 241/ 916 89 621,
wenche.bergum@sorreisa.kommune.no
Torsken:
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Tjeldsund:
Tranøy:

OleØysteinLindebø, plan- og utviklingssjef,992 95 475,
ole.lindebo@tjeldsund.kommune.no
AudunSivertsen,leder forvaltning,77874022/95796062,
audun.sivertsen@tranoy.kommune.no
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9.VEDLEGG
VEDLEGG 1: SKISSERT TIDSPLAN FOR PROSJEKTET

VEDLEGG 2: KOMM UNALE PLANER OG VEDTAK
Her presenteresen liste på kommunaleplaner og vedtak(kommunevis)som det blir tatt hensyntil i
arbeidet med den interkommunalekystsoneplanen.

BERG KOM M UNE
-

KommuneplanBerg, ID 192900,21.06.2011
Kystsoneplan
, kommunedelplan, ID: 192900201501
, vedtatt 03.09.2015
Kommunalplanstrategi,vedtatt 16.06.2016
Kommunedelpla
n for idrett, fysiskaktivitetog friluftsliv, vedtatt 26.10.2017

Reguleringsplaner
-

SenjahopenFiskerihavn,vedtatt 15.02.2018
Mefjordvær,Bjorvika,vedtatt 29.04.1997
Mefjordvær,Skanche
-støa,vedtatt 03.12.2007
Ersfjord,Rognan,vedtatt 15.03.2001
ErsfjordstrandaFriluftsområde,vedtatt 22.08.2013
Tungeneset,vedtatt 20.06.2005
Trælen- Strandby(vegog gruveområde),vedtatt 21.02.2005
TrælenVest(Industri og gruveområde),vedtatt 08.10.2008
Bøvær,Sjåholmen,vedtatt 21.04.2016
Bergsbotn,Raset, vedtatt 03.09.2015
Bergsbotn,AkvafarmII, vedtatt 14.12.2017
Finnsæter, vedtatt 08.07.1987,Disp.02.01.2013
Hamn,Hotell, vedtatt 12.12.1996
Hamn,Verketog Mølnekjosen,vedtatt 10.06.1999
Hamn,Senjarorbuer, vedtatt 19.12.2014

DYRØYKOM M UNE
Planer:
Arealdelen,kommunedelplaner:
-

Gjeldendekystsoneplanid. 2001001
Gjeldendekommuneplanid. 1994001
Gjeldendekommuneplan– samfunnsdel1994
Gjeldendekommunedelplansentrumid.1997001

Reguleringsplaner:
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2016001FurstrandHoltebakkenhyttefelt 22.02.2018
2016004Steinnesbergethyttefelt 21.06.2017
2012001Evertmoen
04.02.2013
2009002Finnlandsmoen 27.04.2009
2009001Kjosenboligfelt 07.02.2011
2004001Finnlandsmoen 06.05.2004
2003001Furuheimhyttefelt
13.10.2003
2002001Sandvikahyttefelt
24.06.2002
1999002Evertmoen
23.02.2000
1998003Finnlandsmoen 25.05.2004?
1998001Brøstadbakkenboligfelt
1997002Dyrøyhamn
22.06.1998
1995003Karonskogenhyttefelt
1998
1997001KommunedelplanBrøstad/Finnland/sentrum
1996001Korgedalenboligfelt
02.09.1996
1995001Ørnnesethyttefelt
14.08.1995
1995002Klauvhamnahyttefelt
27.06.1995
1993001Finnlandsnesetmed holmen
27.09.1993
1987002Espenesindustriområde 22.10.1987
1987001Kastnesboligfelt 26.06.1987
1977004Brøstadboligfelt 28.01.1983
1977003Solbuboligfelt 09.12.1977
1977001Bjørkebakkenboligfelt 06.05.1977

Andreplaner:
-

StrategiskUtviklingsplan2004
TemaplanEnergiog Miljø
Landbruksplan– 2009
Planfor samfunnssikkerhetog beredskap
Kulturplan
Boligplan
Kriseplan

GRATANGEN KOM M UNE
-

Kommuneplanensarealdel2009-2021.
Kommuneplan,samfunnsdel2017-2029
Kulturminneplan2017-2021
Kystplan,vedtatt 2015

Pågående6-årig omstillingsprogram”SPIRE”,hvor Blåsektor og Kystkulturer to av fire
hovedsatsningsområder.
Satsningsområdene
er valgt gjennomprosess med bred deltagelse,med
blant annet folkemøter.Gratangenkommunestyreer prosjekteierfor omstillingsprogrammet.

HARSTAD KOM M UNE
-

Kommuneplanensarealdel,vedtatt 29.4.2010,under revideringpr. 13.03.18
Kommuneplanenssamfunnsdel2009-2025,under revidering pr. 13.03.18
Kommunalplanstrategi2016-2019
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Gjeldendekystplan,vedtatt 04.02.16
Gjeldendekommuneplanfor Bjarkøy,vedtatt 30.04.97
Boligpolitikskhandlingsplan2017-2020
Næringsplanfor Bjarkøy
Næringsplanfor Harstad2009-2013
Kommunedelplanfor fysiskaktivitet og naturopplevelser2010-2013
Inkluderendeoppvekst– strategiskplan for oppvekst 2016 – 2021
Planfor folkehelseog helsefremmedearbeid
Mulighetsstudiefor øysamfunn(tidligereBjarkøy)
Havneplan2013-2018
Miljø-, klima-, og energiplan 2018 - 2021
Kommunedelplanfor Harstadsentrum,vedtatt 08.12.16
Kommunedelplan
Overordnet

for idrett og fysisk aktivitet,

beredskapsplan

under utarbeidelse

pr. 13.03.18

for Harstad kommune

Primærnæringsplan,
under utarbeidelsepr. 13.03.18

I BESTAD KOM M U N E
Arealplaner,kommunedelplaner:
-

Kommuneplanensarealdel2015 – 2027,vedtatt 09.06.2016sak15/16
Kystsoneplanfor Ibestad,vedtatt 2015
Kystverksrettigheterog allmenningrundt Laupstadhavn,vedtatt ca. 1927
Kystverksrettigheterog allmenningrundt Engeneshavn,vedtatt ca. 1947
Kystverksrettigheterog allmenningrundt Bollahavn,vedtatt ca. 1948
Kystverksrettigheterog allmenningrundt Sørrollneshavn,vedtatt ca. 1949

Reguleringsplaner:
-

Breivollindustriområde,vedtatt ca. 1978
Skjellavollenavfallsfylling, vedtatt ca. 1989
Mjøsundbrua- Andørjasiden,vedtatt ca. 1993
TunellområdeHamnvik,vedtatt ca. 1998
DeponiområdeSørvik,vedtatt ca. 1999
TunellområdeAspelia,vedtatt ca. 1999
Årnesboligfelt (R.K. Roll), vedtatt ca. 2001
Bollaindustriområde,vedtatt ca. 2002
VærneområdeFoldneset-Hallevik,Sørrollnes,vedtatt ca. 2003
Breivollhavneområde,vedtatt ca. 2003
VegplanHalsen/Silda,vedtatt ca. 2005
VegplanSørrollnesfergeleie,vedtatt ca. 2005
Hyttefelt Leirosen
SmåbåthavnHamnvik
Ny småbåthavnSørrollnes
Ny småbåthavnÅnstad
Engeneshavn.

LENVIK KOM M UNE
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Kommuneplanenssamfunnsdel2014 - 2026 ble vedtatt i Lenvikkommunestyre26.06.14sak58/14
Kommuneplanensarealdel2009 - 2021 ble vedtatt i Lenvikkommunestyre19.2.12- sak
128/12
Kystsoneplan for Lenvik,ble vedtatt i Lenvikkommunestyre10.09.2015
i sak103/15
Næringsplan2015-2019,vedtatt 2014
Planstrategi2016-2019,vedtatt 30.06.2016

MÅLSELV KOM M UNE
-

KommuneplanSamfunnsdel2015-2026,vedtatt Sak57/2015 dato 11.6.2015
Kommuneplanensarealdel for Målselvkommune2012-2025, vedtatt sak120/2012
Forvaltningsplanfor vannområdetBardu-/Målselvvassdraget- Malangen,Vannregion
Troms
UtviklingsplanNæring2016-2019, vedtatt sak69/2016
Kystsoneplanfor Tromsøregionen,vedtatt 2015
Friluftskartlegging
Kulturminneplan,vedtatt 2018

SKÅNLAND KOM M UNE
-

-

Kommuneplanensarealdel,vedtatt 2008 (under revidering)
o
KommunedelplanBreistrand,vedtatt 2008
o
KommunedelplanEvenskjer,vedtatt 2008
o
KommunedelplanGrovog Myklevoll,vedtatt 2008
o
KommunedelplanKvitnes og Steinsland,vedtatt 2008
o
KommunedelplanSandstrand,vedtatt 2008
o
KommunedelplanTovik,vedtatt 2008
Kystplan,vedtatt 2015

SØRREISA KOM M UNE
Overordnedekommuneplaner:
-

Kommunensplanstrategi2015-2019
Kommuneplanenssamfunnsdelfor Sørreisa2018-2030, vedtatt
Kommuneplanensarealdel,vedtatt 16.12.1993,under revisjon
Kystsoneplan,vedtatt 2015

Kommunedelplaner:
-

DelplanStraumen,vedtatt 03/11/1993
DelplanGottesjord-Grunnreis03/11/1993
DelplanSkøelv
, vedtatt 27/04/1988
DelplanHemmingsjord,vedtatt 25/06/2005
DelplanReinelv,vedtatt 03/11/1993
Planfor biologiskmangfold
Delplanlandbruket,vedtatt 1993
Planfor idretts- og friluftsliv, vedtatt 2007
Energiog klimaplan
Næringsplan,vedtatt 2008
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Delplanoppvekst
Trafikksikkerhetsp
lan, vedtatt 2008
Planfor samfunnssikkerhetog beredskap,vedtatt 1998

Reguleringsplaner:
-

Kapellområdet,vedtatt 3. jan. 1977
Pedersenplanen,
vedtatt 1961
Storneset,vedtatt 23.desember1985
Sørstraumengnr 26, vedtatt 12.april1989
Øyjordnesetsyd og Øyjordnesetnord, vedtatt 29.mars1982
Sandbakkenhyttefelt, vedtatt 2008
Gottesjordneset,vedtatt 2003
SmåbåthavnGammelheimskjæret,
vedtatt 1989
Nordstraumensentrum,vedtatt 1994
Sørstraumen,vedtatt 1989
Ytterholtet
Elvelund,vedtatt 1984

TORSKEN KOM M UNE
-

Gjeldendekommuneplanensarealdel2010-2013 (vedtatt 2011)
Kommunedelplanfor kulturminner i Torskenkommune2017-2021
Kystplan,vedtatt 2015

TJELSUND KOM M UNE
Tjeldsundkommunehar ikke utarbeidet/vedtatt en plan som er tilsvarendekommuneplanens
samfunnsdel.
Kommuneplanensarealdel, vedtatt av kommunestyret14.10.2004og godkjentav
Miljøverndepartementet27.04.2006

TRANØY KOM M UNE
-

Kommuneplanenssamfunnsdel2013-2025,kst sak40/13 den 27.09.13
Kommuneplanensarealdelvedtatt 2016
Reguleringsplanfor Skrolsvikindustriområde,kst sak49/04 den 20.10.04
Reguleringsplan
for Rødsandhavn,kst sak28/04 den 22.06.04
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REGIONALE PLANER
Regionalnæringsplanfor Midt -Troms ,2018-2022 under behandling
Kommuneplanfor Senjakommune,varsletoppstart

Forslagtil planprogram– KystplanMidt - og Sør-Troms

Vedlegg

VEDLEGG 3 . ADRESSE
LISTE
Forslagtil planprogramer den 21.11.2013sendt til på høringog offentlig ettersyn til mottakernei
listen under. I tillegg senderkommuneneplanprogrammettil lokale berørte parter (f.eks.kommunale
råd) som ikke er nevnt i listen.
Aktuellebedrifter og interessentervil i tillegg bli invitert til deltakelsei inspillsgruppearbeid.Interesse
for å motta informasjonog delta aktivt i planarbeidetkan meldespå skjemapå prosjektetsnettside:
www.strr.no/kystplan.

Berørte myndigheter
Andøykommune
Ballangenkommune
Balsfjordkommune
Bardukommune
Bergkommune
Dyrøykommune
EvenesKommune
Gratangenkommune
Harstadkommune
Ibestadkommune
Kvæfjordkommune
Lavangenkommune
Lenvikkommune
Lødingenkommune
Målselvkommune
Narvikkommune
Salangenkommune
Skånlandkommune
Sortlandkommune
Sørreisakommune
Tjeldsundkommune
Torskenkommune
Tranøykommune
Tromsøkommune
Fylkesmanneni Troms
Fylkesmanneni Nordland
HarstadHavnKF
Midt -Tromsregionråd
Nordlandfylkeskommune
Ofoten regionråd
Sámediggi- Sametinget
Sør-Tromsregionråd
Tromsfylkeskommune

e-post adresse
postmottak@andoy.kommune.no
post@ballangen.kommune.no
postmottak@balsfjord.kommune.no
postmottak@bardu.kommune.no
postmottak@berg.kommune.no
postmottak@dyroy.kommune.no
postmottak@evenes.kommune.no
postmottak@gratangen.kommune.no
postmottak@harstad.kommune.no
Postmottak@ibestad.kommune.no
postmottak@kvafjord.kommune.no
postmottak@lavangen.kommune.no
postmottak@lenvik.kommune.no
postmottak@lodingen.kommune.no
postmottak@malselv.kommune.no
postmottak@narvik.kommune.no
postmottak@salangen.kommune.no
post@skanland.kommune.no
postmottak@sortland.kommune.no
postmottak@sorreisa.komm
une.no
postmottak@tjeldsund.kommune.no
postmottak@torsken.kommune.no
postmottak@tranoy.kommune.no
postmottak@tromsø.kommune.no
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
fmnopostmottak@fylkesmannen.no
harstadhavn@harstad.kommune.no
lse@midt-troms.no
post@nfk.no
post@ofotraadet.no
Samediggi@samediggi.no
post@strr.no
postmottak@tromsfylke.no

Berørte myndigheter
Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhetog beredskap
Fiskeridirektoratet
Forsvarsbygg
KystverketTromsog Finnmark
KystverketNordland
Matti lsynet
TromsPolitidistrikt
TromsSivilforsvardistrikt
Miljødirektoratet
Norgesgeologiskeundersøkelser
Norgesvassdragsog energidirektorat
NVEregionNord
OljedirektoratetHarstadkontoret
Reindriftsforvaltninge
n i Troms
Riksantikvaren
Statenskartverk
StatensvegvesenRegionNord
StatskogSFTroms
HålogalandKraft AS
Telenor
Tromsømuseum,marinarkeologiskavd.
TromsKraft Nett

e-post adresse
mail@dirmin.no
postmottak@dsb.no
postmottak@fiskeridir.no
post@forsvarsbygg.no
post@kystverket.no
post@kystverket.no
postmottak@mattilsynet.no
post.troms@politiet.no
troms.sfd@dsb.no
post@miljodir.no
ngu@ngu.no
nve@nve.no
nve@nve.no
postboks@npd.no
fmtr@fylkesmannen.no
postmottak@ra.no
post@kartverket.no
firmapost-nord@vegvesen.no
post@statskog.no
hlk@hlk.no
sfn@telenor.com

Berørt næringsliv

e-post adresse

Visit Senja

dan@visitsenja.no

Visit Harstad

post@visitharstad.no

NordNorskreiseliv

trond@nordnorge.com

Fiskarlaget Nord

nord@fiskarlaget.no

Nordland FylkesFiskarlag

nordland@fiskarlaget.no

NorgesKystfiskarlag

post@kystfiskarlag.no

Profilgruppa

adm@profilgruppa.no

Harstadregionensnæringsforening

hlk@hlk.no

NorskeSjømatbedriftersLandsforening(NSL)

post@nsl.no

SjømatNorge

firmapost@sjomatnorge.no

Tromsbonde og småbrukarlag

troms@smabrukarlaget.no

Roabat/ Grovfjordreinbeitedistrikt v/ Britta Olsen

bolsen458@gmail.com

Stállonjárga/ Hjerttind reinbeitedistrikt
Iinnásuolu/ Kanstadfjord/VestreHinnøy
reinbeitedistrikt

hjerttind.rbd@gmail.com

Nuorta Sá á/ Nord-Senjareinbeitedistrikt

PerMathis Skum

Oarjjit Sá á / Sør-Senjareinbeitedistrikt
Northern LightsSalmonog SørrollnesfiskAS

sorsenja@gmail.com
nls@balteskard.no
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kunde@tromskraft.no

karingenrein@gmail.com
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SalMarNord AS

salmar@salmar.no

Norway RoyalSalmonAS

nrs@salmon.no

SalaksAS

odd@salaks.no

NordlaksAS

firmapost@nordlaks.no

KleivaFiskefarmAS
GratanglaksAs

post@gratanglaks.no

WilsgårdFiskeoppdrettAS

post@wilsgaard.no

Nor SeafoodAS

office@nor-seafoods.com

FlakstadvågLaks

flakstadvaaglaks@brkarlsen.no

EllingsenSeafoodAS

uc@ellingsen.no

EidsfjordSjøfarmAS

firmapost@prestfjord.no

Frivillige organisasjoner

e-post adresse

Forumfor natur og friluftsliv (FNF)Troms

troms@fnf-nett.no

Forumfor natur og friluftsliv (FNF) Nordland

nordland@fnf-nett.no

Midtre HålogalandFriluftsråd
ForbundetKysten/Troms Fylkeskystlag

anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no
www.kysten.no

NorgesJeger- og FiskerforbundNJFF
-Troms

troms@njff.no

NorgesJeger- og FiskerforbundNJFF
-Nordland

nordland@njff.no

Midt -Tromsfriluftsråd

mtf@bardu.kommune.no

Ofoten friluftsråd

post@ofotenfriluftsrad.no

Norgesmiljøvernforbundregion Nord-Norge

nord@nmf.no

Norgesnaturvernforbund,Troms

troms@naturvernforbundet.no

Norskelakseelver

post@lakseelve
r.no

Skadeforebyggende
forum

post@skafor.org

ÅnderdalenNasjonalparkstyre

postmottak.fylkesmannen@fmtr.no

SenjaTurlag

senja@turistforeningen.no

Norskornitologiskforening,avdelingTroms

nof@birdlife.no

15.03.2018
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VEDLEGG 4 . SKJEM A FOR I NNSPILL

Innspill til Kystplan II, Midt- og Sør-Troms
Innspillkan ogsåsendesdirekte ved bruk av elektroniskskjemapå:
(Innspillkan ogsåsendesuten bruk av skjema.)
Innspill sendes:
e-post:
postmottak@lenvik.kommune.no
Adresse:

Lenvikkommunev. KystplanMidt - og Sør-Troms, Pb 602, 9306 Finnsnes

Henvendelsermerkesmed «HøringKystplan»og saksnummer18/ 1293

Høringsperiode:
E-post og telefon:
Navn:

1. INNSPILL
- PLANPROGRAMMET
Innspill - sentrale problemstillinger som bør løsesi planarbeidet:

Innspill - plan for medvirkning:

Andre innspill planprogrammet:

15.03.2018
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Adresse:

2. INNSPILL
– PLANINNHOLD
/ AREALBRUK
Innspillfor gjeldeneog fremtidig arealbruki sjøområdenei Midt - og Sør-Troms
Innspillet gjelder kommune(r):
Nærmerebeskrivelseav hvilket område innspillet gjelder (kart leggesved):

Beskrivelseav eksisterendebruk, ønsketfremtidig tiltak/foreslått arealformål:

Mulige konsekvenserav tiltaket for miljø og samfunn. F.eks.konsekvenserfor annenbruk av
området, transport, infrastruktur, friluftsliv, biologiskmangfold,landskapog kulturminner.

Andre berørte interesserog mulige konflikter :

Planstatusi dag (Hvilketformål har området i gjeldendeplan?):

Vedlegg(Legggjerneved oversikts- og detaljkart ved innspill om konkrete forslagtil ny /endret
arealbruk):

15.03.2018
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Dette kart kan brukessom oversiktskart.Detaljert kart kan f.eks.skrivesut fra tilgjengelige
kartportaler.
Eksempel:
TromsAtlas:www.tromsatlas.no
Fiskeridirektoratet:http://kart.fiskeridir.no
Kystverket,Kystinfo: https://kart.kystverket.no
Kartverket.no:http://www.norgeskart.no
Prosjektetshjemmeside:www.strr.no/prosjekt/kystplan
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