
Kystsoneplan
Et interkommunalt plansamarbeid mellom:

Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy



Kommuneplanlegging i sjø…

….. er ulik planlegging på land

• Krav om helhetlig bærekraftig og økosystembasert forvaltning (St.meld 35)
• Regjeringen fører en aktiv politikk for havet og havbasert næringsvirk.

• Nasjonale forventninger til kommunal planlegging
• Ny i 2019, Eksponerte havområder, forventer økt tilrettelegging

• Fokus på interessegrupper/brukergrupper og ikke grunneiere

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gullestadutvalget fra 2011 forventer at kommunene tilrettelegger for næringsutvikling i sjøarealene. En ny føring er at man også bør tilrettelegge for akvakultur i mer eksponerte havområder.



Kommunenes rolle
• Arealplanlegging er politikk og

Kommunestyrene er 
planmyndighet

• Pbl. § 11-5: «Kommuneplanens 
arealdel skal omfatte plankart, 
bestemmelser og 
planbeskrivelse hvor det framgår 
hvordan nasjonale mål og 
retningslinjer, og overordnede 
planer for arealbruk, er ivaretatt»

• Det er over 20 forskjellige 
offentlige myndigheter som har 
innsigelsesrett til KPA

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ikke bestandig samsvar mellom nasjonale føringer og lokale forventninger



Bakgrunn

• Kvænangen har kommunedelplan for kystsonen (vedtatt i 2014)
• Nordreisa og Skjervøy har tidligere samarbeidet om en felles plan (vedtatt i 2015)
• Ønske om å revidere gjeldende planer iht. pbl. §11 og gjennomføre 

planprosessen iht. pbl. kap 9 – «interkommunalt plansamarbeid»
• Øvrige argumenter:

• Tilgrensende sjøområder som benyttes av de samme næringsaktørene
• Reiselivsnæringa 
• Havbruksaktører som ser utviklingsmuligheter over kommunegrensene
• Helhetlig plan – Helhetlig resursforvaltning
• Øke forutsetningene for en bærekraftig forvaltning



Interkommunalt plansamarbeid

Pbl. § 9-1 Interkommunalt plansamarbeid

To eller flere kommuner bør samarbeide om planlegging etter denne lov når 
det er hensiktsmessig å samordne planleggingen over kommunegrenser

Pbl. § 9-2 Organisering

De enkelte kommunene delegerer i planperioden sin planmyndighet til en 
styringsgruppe med samme antall representanter fra hver kommune. Styret 

organiserer planarbeidet slik det finner det hensiktsmessig 

Hvert kommunestyre treffer imidlertid endelig planvedtak for sitt geografiske område

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Styringsgruppa har kun myndighet til det de får delegert fra kommunestyret.



Forespørsel om ytelse

Utarbeidelse av interkommunal kystsoneplan for Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy 
iht. pbl. §9-1

Om ytelsen:

Planfaglig rådgiver skal ha det faglige og operative ansvaret for prosessen frem til 
planforslaget sendes på høring

Prosessen skal gjennomføres i nært samarbeid med kommunenes adm. og pol. 
ledelse

Planfaglig rådgiver skal ha kompetanse innen plan, marine forhold og 
prosjektledelse

Planfaglig rådgiver skal bistå med å behandle eventuelle innsigelser

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Åpen anbudskonkurranse i høst



Planfaglig rådgiver

• Skjervøy kommune har på vegne av kommunene inngått en avtale på innkjøp av 
tjenester fra Arcon prosjekt AS inkl. underleverandør Hydra Vega AS

• Erfaring fra KP-Helgeland, KP-Namdalen, KP-Søre Sunnmøre

Prosjektleder:
• Prosessledelse
• Sammenstilling av data
• Analyser
• Plankart

Prosjektmedarbeider
• Konsekvensutredning
• Planbeskrivelse og 

bestemmelser
• Marine grunnkart



Planprosessen
- samme som for kommuneplanens arealdel

1. Planprogram (rammeavklaringer)

2. Samråd og medvirkning
• Informasjonsmøter (lokale interesser)
• Regionalt planforum (sektormyndigheter)
• Informasjonen skal basere seg på innholdet i planprogrammet

3. Konsekvensutredning (KU) og Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
• Overordnet KU på virkningen av utbygging på hele planområdet
• KU for enkelttiltak. I all hovedsak innspill til akvakultur

4. Utarbeide planforslag
• Plankart
• Bestemmelser
• Planbeskrivelse inkl. KU/ROS-analyse

5.      Høring og vedtak



1. Planprogram

• Planprogrammet beskriver bakgrunnen for planarbeidet, hvilke 
forutsetninger som ligger til grunn, gir oversikt over planområdet, formålet 
med arbeidet og beskriver hvordan planprosessen er tenkt gjennomført

• Forslag til planprogram skal forankres i styringsgruppa. Anbefalt at 
Styringsgruppa gis mandat til å legge forslag til planprogram på høring og 
varsle planoppstart

• Etter innspill og merknadsbehandling godkjennes endelig planprogram av 
kommunestyret i deltakerkommunene



Organisering

Styringsgruppe

Prosjektleder

Prosjekteier

Arbeidsgruppe Referansegruppe(-r)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Prosjekteier er de enkelte kommunestyrerStyringsgruppa er i hovedsak ordførere, politisk opposisjon og kommunedirektører



Premisser for gjennomføring (pbl.)



Plantema og arealformål

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I planprogrammet er det beskrevet nærmere om hvordan vi 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Planområdet



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eksisterende plan for Skjervøy og Nordreisa



Premisser for omfang

• Det er viktig å merke seg Pbl. § 3-1 tredje ledd som klargjør at:
• «….planlegging skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for 

gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Planleggingen bør legges 
opp slik at innholdet og planprosessen får et håndterlig omfang ut fra de behovene som 
foreligger, og kommunenes ressurser til å drive planlegging og gjennomføring. Unødige 
detaljer på dette plannivået vil lett øke antall konflikter og svekke muligheten for å få 
fram hovedprioriteringer, langsiktige strategier og eventuelle utvalg av nødvendige og 
mer kortsiktige endrings- og gjennomføringsbehov»

• Finansiering:
• Budsjett (kr): 1.500.000 
• Egeninnsats (timeverk) : _______? 
• totalt: ?



2. Samråd og medvirkning



2. Samråd og medvirkning

• Møter med arealplanleggerne (arbeidsgruppa)
• Regionalt planforum (sektormyndighetene)
• Folkemøte/workshop i januar

• Presentasjon av planprogram
• Invitasjon om å gi innspill til planen

• Presentasjon av utkast til planforslag til SG, AG og i folkemøte
• Presentasjon av planforslag til kommunestyrene ifbm. vedtak om 

høring

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er også medvirkning i god informasjon. Kommunene vil legge info på egne nettsider og sosiale medier



3. Konsekvensutredning

Alle planer med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging, 
som kan få vesentlige virkinger for miljø og samfunn, skal utarbeide 
en særskilt vurdering og beskrivelse (KU) av planenes virkinger for 

miljø og samfunn jfr. PBL §4-2. 

Følgelig skal alle innspill til fremtidig utbygging konsekvensutredes
- i praksis innspill til akvakultur

KU benyttes som beslutningsgrunnlag for om et forslag skal tas inn i 
planen eller ikke

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Viktig at styringsgruppa får fremlagt og beslutter hvilke innspill som skal tas inn i planforslaget og hvilke som ikke bør inkluderes



3. Konsekvensutredning

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eksempel på oppsummering av KU fra Namdalen



4. Planforslag

• Planmateriell:
• Planbeskrivelse
• Plankart (PDF/SOSI)
• Planbestemmelse og –retningslinjer
• Konsekvensutredning og ROS-analyse



5. Høring og vedtak

• Styringsgruppa godkjenner planforslaget og innstiller ovenfor de enkelte 
kommunestyre om å vedta å legge planforslaget ut på høring

• Merknadsbehandling
• Vurdere, forhandle og evt. imøtekomme innsigelser
• Revisjon av planmateriell
• Styringsgruppa godkjenner revidert plan og innstiller på vedtak av endelig 

plan



Fremdriftsplan

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Se overordnet fremdriftsplan i forslag til planprogram



Plantilnærming



Plantilnærming
-hvor vil vi?

• Fleksible vs. mer detaljerte planer

• Skal alt være enbruksområder?
• Fullstendig konfliktavklart og ingen politisk prioritering i etterkant

• Skal alt som ikke er konfliktavklart være flerbruksområder?
• ikke ønskelig fra sektormyndighetene?

• Blanding av flerbruk og enbruk med fokus på flerbruk?
• Vi har mye lokal kunnskap, kan sannsynligvis avklare en god del interessekonflikter 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det kommer et notat som tar sikte på å redegjøre for plantilnærming. Notatet ber om innspill fra kommunene, slik at vi avdekker eventuelle interessekonflikter internt mellom kommunene på et tidlig tidspunkt i planprosessen.



Plantilnærming
-hvor vil vi? (forts.)

• Blanding av flerbruk og enbruk med fokus på enbruk?

• sannsynligvis ønskelig å kunne gjennomføre politiske prioriteringer i etterkant
• raske teknologiske endringer, endringer i marked, driftskonsept, kunnskapsgrunnlag 

og offentlige reguleringer krever fleksibilitet for havbruksnæringa
• introduksjon av nye arter og akvakulturformer forutsetter også fleksibilitet
• bruk og vern områder inkl. akvakultur (flerbruk) der det ikke er større 

interessekonflikter av nasjonal, regional og lokal karakter, dvs. områder med lavt 
konfliktnivå

• være tydelig på områder vi ikke ønsker oppdrett

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette vil være førende i vårt arbeide. Nemlig, å interesseavklare så langt vi kan basere oss på kjent kunnskap. Øvrige områder legges i stor grad «åpne» for bruk og vern. Eventuelt som kombinerte formål eks eller inkl. A for akvakultur.



Marine grunnkart i Skjervøy, 
Kvænangen og Nordreisa ?

o Kartverket har gjort en detaljert kartlegging av 
dybdeforholdene

o Deler av Skjervøy og Kvænangen, et areal på 450 
kvadratkilometer

o NGU har gjort geologisk datainnsamling og 
kartlegging med kornstørrelse, 
sedimentasjonsmiljø, landformer 
bunnfellingsområder og gravbarhet

o HI har gjort biologisk datainnsamling og 
kartlegging og kart over tungmetaller og 
organiske miljøgifter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Et unikt nyetablert kunnskapsgrunnlag. Planfaglig rådgiver har både veiledende erfaring og praktisk erfaring med planlegging basert på marine grunnkart. 



Forventninger til sektormyndighetene

• Bidra med oppdaterte DOK-data
• Bidra til et godt og oppdatert kartgrunnlag (kystkontur)
• Oppdatering  av relevant innhold i Nordatlas
• Godt samarbeid
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