
Planprosess og veien videre



Kystsoneplan
 Kommunens arealplan for sjø

 Planlegging etter plan- og bygningsloven

 Sjøområde ut til 1 nautisk mil fra grunnlinjen 
(1989)

 Kysten og sjøarealene er ofte kommunens viktigste 
areal

 Mange aktører

 Mange lover

 Økende bruk = økende interessekonflikter



Kulturminner, 
tradisjoner  og historie

Forsvarets øvings- og skytefelt

Fiskerinæringa

Fritid, turisme

Naturvern

Villfisk Vindmøller, annet

Havbruk- fiskeoppdrettTransport, kommunikasjon, farleder



Hvorfor planlegge?
 Økende press på kystsonen 

 Mellom næring og vern

 Mellom ulike næringsinteresser

 Mellom kommuner

 Mellom kommune og stat

 Mellom statlige sektorer

 PBL er redskapet som gir kommunen mulighet til å 
samordne de ulike sektorene

 Planlegging er kommunens viktigste redskap for å 
håndtere konflikter og legge grunnlaget for en 
bærekraftig bruk av kommunens sjøareal



Kommunenes rolle

Kommunen 

Kommunal planlegging
• Planstrategi
• Kommuneplan
• Reguleringsplan

Havne- og farvannsloven
Kystverket

Akvakulturloven
Havressursloven

Fiskeridirektoratet

Naturmangfoldloven
Forurensningsloven

Friluftsloven
Miljødirektoratet

Matloven
Dyrevelferdsloven

Mattilsynet

Fritidsfiske

Turistfiske

Næringsfiske

Kajakkpadlere

Vannskuterkjørere

Fiskeoppdrettere

Elveeiere

Fastboende

Fritidsinnbyggere

Vannressursloven
NVEStatlig politikk

Innbyggere og lokalt næringsliv



Kystplan Troms
 Planprosess i 2013-2015 gav nye 

kystplaner i hele Troms

 13 kommuner i Midt- og Sør-Troms 
samarbeidet om planarbeidet

 I 2017 tok Lenvik og Harstad 
initiativet til  revidering. 

 12 kommuner deltar

 Planlagt høring i løpet av våren 
2019



Interkommunalt plansamarbeid
 Interkommunalt samarbeid (PBL §§ 9.1-9.3)

 Delegert planmyndighet til interkommunalt planutvalget 

 En politisk representant fra hver kommune

 Arbeidsgruppe/prosjektleder

 Interkommunalt planutvalg styrer prosessen

 Planoppstart og planutforming (kart og bestemmelser)

 Høring, med etterfølgende dialog for å løse innsigelser

 Innstilling til kommunestyre

 Endelig vedtak av egen plan i hver kommune



Planprogrammet

 Setter mål for arbeidet

 Avklarer fysiske grenser

 Beskriver utredningsarbeidet

 Beskriver medvirkning

 Oppstart og invitasjon til innspill



Fire innspillgrupper:
 Akvakultur

 Fiske

 Reiseliv

 Friluftsliv/natur

Folkemøter

Møter med sektormyndigheter

Medvirkning



 Åpen og inkluderende 
prosess gir planer med god 
legitimitet

• Lukket prosess skaper 
mer støy og konflikter  
i sluttfasen og 
undergraver 
legitimiteten til planen



Medvirkning gir innspill!
 Forslag og kunnskap om næringsareal

 Oppdrett

 Fiskeri

 Havneområder 

 Dumpingsområde rene masser

 Reiselivs-/fritidsområde

 Områder som er viktig for fritid
 Bade- og utfartsområder

 Fritidsfiske

 Områder som er viktige naturområder
 Spesielle naturområder

 Gytefelt



Kartlegginger
 Viktige naturmiljø – naturbase.no

 Fiskefelt – Fiskeridirektoratet/Yggdrasil

 Farleder- Kystverket/Kystinfo

 Rasfare- NVE/aktsomhetskart

 Friluftsområder- kommunene

 Kulturminner – Fylkeskommune/riksantikvar



AAF

Fiskeri

NFFF- natur, fiske, ferdsel og friluftsliv

Natur

Friluftsliv

Fare ras

Deponi masser

Småbåthavn

Forsvarets skytefelt

Farled



Utfordrende å finne nye areal til 
oppdrett
 Skyte og øvingsfelt (40% av planarealet) 

Verneområder

 Fiskeri (fiskefelt, gytefelt, reketrålfelt…)

Bærekraftutfordringer

 Mattilsynet - avstandskrav, driftsplaner

 Villaks – lus, rømning

 Vannutskiftning, smittespredning, 

 Befolkningen - fritidsbruk, bolyst



Forsvar og 
vern

 Skytefelt

 Marint vern

 KULA

 +++



Fiskeri     



Informasjon

 http://www.strr.no/prosjekter/kystplan/  

 https://www.facebook.com/KystplanMidtOgSorTroms/


