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Uttalelse fra Kystverket - Varsel om oppstart av regional plan for reindrift Troms fylke
Kystverket Troms og Finnmark viser til Deres brev av 12.4.2017 vedrørende oppstart av
regional plan for reindrift og høring av planprogram.
Kort om Kystverkets ansvar
Kystverket er en nasjonal etat underlagt Samferdselsdepartementet. Kystverket har ansvar
for sjøverts samferdsel, særlig sikkerhet og framkommelighet på sjøen. Kystverket har
ansvaret for farleier på sjø samt infrastruktur, kaier, moloer, navigasjonsinstallasjoner
knyttet opp til disse.
I kommunale planprosesser etter plan- og bygningsloven deltar Kystverket for å sikre
framkommelighet, trygg ferdsel, forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet samt effektiv og
sikker sjøtransport og havnevirksomhet.
Kystverket Troms og Finnmark ser det som viktig at alle tidligere vedtatte planer og
plandokumenter blir samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende.
For å ivareta sjøsikkerheten i norske farvann har Kystverket etablert en omfattende
infrastruktur og maritime tjenester. Den fysiske infrastrukturen er blant annet fyr, sjømerker,
utdypninger og fiskerihavner. De maritime tjenestene består i lostjeneste,
trafikkovervåkning, elektroniske navigasjonshjelpemidler samt meldings- og
informasjonstjenester.
Kystverket har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensing og havnesikring i havner
med internasjonal trafikk.
Regional plan for reindrift - Troms
Hovedformålet med planarbeidet er å komme frem til en langsiktig og helhetlig plan for en
økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Troms, der reindriftens arealer og
næringens utviklingsbehov med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane sikers, samtidig
som hensynet til reindriften veies opp mot andre samfunnsinteresser.
Planen skal også bidra til mer kunnskap om næringen.
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Kystverket har ansvar for framkommelighet og sikkerhet på sjøen. Planprogrammet berør
ikke dette direkte. Tema som kan berøre Kystverkets ansvarsområde er forvaltning av
infrastruktur knyttet til reindrift, da spesielt trekk- og flyttveier som krysser hoved- eller
bileder.
Kystverket har ingen merknader til planprogrammet, og ser frem til det videre planarbeidet.
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