
1 
 

Regionalt planforum 11.11.2021 – referat sak 1 
 

Sted: Digitalt på teams 

Tid: 11. november 2021, kl. 10-11.55 

Møteleder: Anne Øvrejorde Rødven 

Referent: Christina Solhaug Joakimsen 

 

Sak 1: Kystsoneplan for Tromsøregionen 
 

Deltakerliste 
 

Sektormyndigheter 

Anne Øvrejorde Rødven Anne.ovrejorde@tffk.no Plan, Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Christina Solhaug 
Joakimsen 

christina.joakimsen@tffk.no Plan, Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Eivind Høstmark Borge eivind.borge@tffk.no  Friluftsliv, Troms og 
Finnmark fylkeskommune 

Randi Ødegård randi.odegard@tffk.no  Kulturarv, Troms og 
Finnmark fylkeskommune 

Stein Arne Rånes stein.a.raanes@tffk.no Næring, Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Frode Mikalsen frode.mikalsen@tffk.no  Næring, Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Gunnar Davidsson gunnar.davidsson@tffk.no  Næring, Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Martha Kårevik 
Stalsberg 

martha.stalsberg@tffk.no  Samferdsel, Troms og 
Finnmark fylkeskommune 

Oddvar Brenna fmtrobr@statsforvalteren.no  Plan, Statsforvalteren 

Lars Smeland smlar@statsforvalteren.no  Plan, Statsforvalteren 

Inge Berg fmtribe@statsforvalteren.no  Miljø, Statsforvalteren 

Camilla Kvitberg Lehne cakle@statsforvalteren.no  Miljø/fiskeforvalter, 
Statsforvalteren 

Audun Århus auarh@fiskeridir.no  Fiskeridirektoratet 

Ruben Vian Alseth ruben.alseth@kystverket.no  Kystverket 

Ingrid Thomassen ingrid.thomassen@kystverket.no  Kystverket 

Øystein Løvli Oystein.lovli@forsvarsbygg.no  Forsvarsbygg 

Cathrine Lofstad Cathrine.lofstad@mattilsynet.no  Etableringsteamet, 
Mattilsynet 

Henning Sigstad Henning.sigstad@dirmin.no  Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Silje Hovdenak Silje.Hovdenak@samediggi.no  Sametinget 

Kommune 
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Ingrid Berthinussen Ingrid.berthinussen@tromso.kommune.no  Prosjektleder, 
Kystsoneplanen 

May-Jorunn 
Corneliussen 

may-
jorunn.corneliussen@karlsoy.kommune.no  

Avdelingsleder plan og 
utvikling, Karlsøy kommune 

Ragna Hansen Vråberg Ragna.hansen.vraberg@karlsoy.kommune.no  Kommuneplanlegger, 
Karlsøy kommune 

Dag Tørstad Dag.torstad@balsfjord.kommune.no  Planlegger, Balsfjord 
kommune 

 

Møtereferat 
• Møteleder ønsket velkommen 

• Praktisk info 

• Opprop og presentasjon av de enkelte deltakerne 

 

Innledning v/prosjektleder Ingrid Berthinussen 
Gjennomgår planprosessen: medvirkning, konfliktområder og planforslaget. 

Viser til storymap med presentasjon av planforslaget. Presentasjon vedlagt. Egen nettside for planen: 

https://www.tromso-omradet.no/prosjekt/revisjon-av-kystsoneplan-tromsoregionen/  

 

 

Innspill fra sektormyndighetene 

Kystverket 
Presentasjon om noen lokaliteter som kan være problematiske: 

- Balsfjorden: østligste lokalitet. Behov for (nød)manøvreringsareal i forkant av sving. 

Sjøtrafikkbilde har innslag av tung trafikk. Vil vurdere innsigelse 

- Malangen:  

o Greipstad. Mye sjøtrafikk rundt en sving, hovedled. Stort areal, mulighet for 

begrenset størrelse? Vurderer innsigelse. 

o Bakkejord. Mye sjøtrafikk i sørenden av arealet. Stort areal. Vurderer innsigelse. 

- Tussøya. To bi-leder gjennom sundet. Stort areal, begrense størrelsen? 

- Sør av Vengsøya.  Mulig konflikt med hvit lyktsektor. 

- Øst av Sessøya. Mulig konflikt med hvit lyktsektor fra Store-Ganholmen. Stort område ifht. 

Eksisterende etablering – begrense størrelse? 

- Kårvika. Sperrer i teorien heile innseilinga. Begrense størrelsen? 

- Utløpet av Kaldfjorden. Mulig konflikt med hvit lyktsektor fra Klubbenes i nord. Redusere 

størrelse? 

- Dåfjorden. Midt i trafikkert farled. Tung trafikk. Går inn i hvit og rød sektor. Vurderer 

innsigelse. 

- Sør og Nordre Rakkenes, Karlsøy. Tett opp mot farled, kan være problematisk ifht. faktisk 

sjøtrafikk.  

- Grøtsundet. Blå boks, usikker på hva det er 

- Kvitbergan/Blåmannsneset, Tromsø. Kan være i konflikt med den faktiske sjøtrafikken. 

 

Konkrete innspill til bestemmelser: 
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- Farled – VF, 3.4 b) angi at tiltakene er søknadspliktig etter hfl. 

- Farled – VF, 3.4. c) fjernet ordet mindre for «mindre utdypinger» 

- Ferdsel – VFE, 3.3. b) tilføye at tiltak er søknadspliktig etter hfl. 

- Retningslinjer til havn: ordlyd og henvisninger fra eldre versjon av hfl, oppdatert etter 

01.01.2020. 

 

Innspill fra Berthinussen:  

- Nye områder delt mellom akvakultur og fortøyningsområde, ikke gjort dette for eksisterende 

områder. 

- Blå boks: areal avsatt som ankringsområde 

-  

- Hjemmel fra forrige hfl. henger igjen, skal rettes opp. 

 

Fiskeridirektoratet 
Presentasjon. 

- Hva ønsker Tromsøregionen å få til? Unike fjorder, sund og åpen sjø. Tolker planbeskrivelsen 

som: mer av alt? 

- Betydelige arealer til blå næringer. Både fiskeri og akvakultur, men også marine naturtyper.  

- At enbruk fiske er tatt ut og lagt inn som flerbruk kan diskuteres for noen områder. 

Prinsipielt ikke negativ til dette. 

- Bestemt at alle gyteområder, uavhengig av art, er avsatt til formål fiske. Stemmer ikke helt, 

da Kvitbergan ikke er avsatt til formål fiske. 

- Det fiskes overalt. Men hvor fiskes det IKKE? Hvilke fiskeområder bør gis prioritet gjennom 

formål fiske? 

- Deponiområde i Kvaløyvågen. Hvor er dette? Hvorfor ikke samme symbol i kart som i 

Balsfjord? 

- Balsfjord kan bli en spennende case. Foreslåtte lokaliteter konsekvensutreda med 

utgangspunkt i viss type teknologi. Trang fjord. Rekefelt. Marin natur, ålegrass.  

- Fiskeriinteresser. Metodikk for kartlegging av fritidsfiske (også sjøsamisk og matauk) gjennom 

fiske-app. Interessant tilnærming med element av kreativitet. 

- Forslag til relativt mange nye akvakulturområder. Nyttig om havbruksnæringa samarbeider 

mer for å prioritere enda mer? 

- Ønsker plankart med nummer og ev. navn på akvakulturlokalitet. Storymap høres nyttig ut. 

- Bestemmelser: 

o Sandneset. Bestemmelse om at det gjelder oppdrett av ikke-intensive arter. Ikke 

arten som er intensiv i seg selv, men selve oppdrettet. 

o Korsnes = bytte. Fjerne Korsnes I fra kartet dersom Korsnes II godkjennes?  

o Landstrøm eller tilsvarende dokumenterbar løsning som vil gi samme effekt. 

Hensiktsmessig, effektivt og målretta krav? Går den veien uansett. Kan man koble til 

landstrøm gjør man det. Noen lokaliteter vil ha utfordringer med dette. 

o Nullutslipp/tilnærmet nullutslipp. av organiske partikler til resipienten = KU delvis 

gjort med utgangspunkt i dette? Hvordan skal kommunene følge opp dette? Finnes 

det hjemmel?  

o krav om reguleringsplan: «Nye lokaliteter til akvakultur vil kunne få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn. Det stilles derfor krav om reguleringsplan for alle 

nye lokaliteter.» I det store og det hele anser vi KUen som ganske solid, og vi stiller 

derfor spørsmålstegn ved formålet bak bestemmelsen om reguleringsplan. Den er 
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også i strid med KMDs veileder om planlegging i sjø, som sier at «Det vil vanligvis ikke 

være nødvendig med reguleringsplan for akvakulturanlegg i sjø.» Vi kan være 

tilbøyelige til å støtte reguleringsplankrav der det foreligger konkrete uavklarte 

forhold til grunn for bestemmelsen, f.eks. skredfare.  

 

- Hva har kommunene kommet fram til i undersøkelser av behovet for nye lokaliteter? Er 18 

områder til alle arter mye/lite/midt på treet? Vel så viktig som nye arealer, eller riktige 

arealer. I forlengelsen av dette: Viktig med store nok områder. Ikke nødvendigvis antall, men 

at arealet er riktig og av god nok størrelse til at de gir rom for tilpasning mot optimal drift, i 

tråd med kommunenes ambisjoner om å legge til rette for bærekraftig vekst.  Kunne tilpasse 

seg forholdene som er på lokaliteten. 

 

 

 

Forsvarsbygg 
- Forsvarsdepartementet har ute høring ang. strukturen av skytefelt i sjø med forslag til 

justering av strukturen (høringsfrist i desember). Noen områder foreslått nedlagt og noen 

videreføres, men ingen nye i disse kommunene. Ullsfjorden og området mellom Senja/Kvaløy 

videreføres, Grøtsund og Ytre Malangen foreslås nedlagt. 

- Forsvarsbygg vil som hovedregel ikke tillate faste installasjoner innenfor disse områdene. Ser 

stort sett greit ut i denne planen.  

o Solstrandfeltet. Ligger delvis innenfor skytefelt. Konkludert i KU at det ikke er noe 

problem, men må vurderes av Forsvarsbygg også. Kan godta lokaliteter i randsona, 

men må gjøre konkret vurdering om den er gjennomførbar. 

o Eksisterende konsesjon på Brensholmen er innenfor skytefelt. Forsvarsbygg må også 

gjøre konkret vurdering av denne. 

 

Mattilsynet 
- Ikke gjort saksbehandling enda, bare foreløpige vurderinger. 

- Mulig problematiske lokaliteter: 

o Tre mellom Helgøya og Nord-Kvaløya. Ligger tett, særlig de to lengst sør.  

o Dåfjorden. Ved settefiskanlegg. Vil bli avslått av mattilsynet, selv med 

nullutslippbestemmelse. Har til gode å se løsninger med så god rensing til nå. 

o Flathaug og Kvitbergan. Kan være problematisk mtp. vannskifte i Ullsfjorden. Når 

brønnbåter går med transport er det krav om å gå lukket, men kan ikke gå 

ubegrenset tid lukket. 

o Brensholmen. Nært grense mellom produksjonsområder 10 og 11. Lokaliteten er til 

behandling og mattilsynet har bedt om konsekvensutredning mtp. utveksling av 

lakselus mellom produksjonsområder. Ikke angitt konkret hvilken avstand det må 

være mellom produksjoner, vanligvis mellom 10 og 20 km. Usikkert om den kan 

utvides. 

o Strømsfjorden. Ligger nærme farled. Smittemessige hensyn til farled og veiledende 

avstand på 1,5 km. Ser også på den faktiske trafikken. Ligger nært grense mellom 

produksjonsområde 10 og 11. Kviteberg kan kunne godtas pga. 

nullutslippsbestemmelse (avstand mellom produksjonsområdegrenser er kun mtp. 

lakselus). 

o Faktisk trafikken ved Solstrand tar snarvei og følger ikke farleden. 
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o Forøybukt marine arter. Ligger i nasjonal laksefjord men ingenting i regelverket som 

tilsier at det ikke er lov med marine arter. 

- Viktig ved nye lokaliteter og utvidelser: Kapasitet og tilgang til brønnbåter, avlastningsbåter 

og slakterier. Ved ILA-utbrudd er det ofte problemer med å få fraktet fisk til slakteri. 

- På forrige møte ble det sagt at virksomhetene skulle prioritere hvilke lokaliteter de ville ha. 

Kan ikke se at det er gjort? 

- Når enkeltlokaliteter kommer til behandling vurderes de opp mot fiskehelse og fiskevelferd 

både i lokaliteten og for omkringliggende områder. 

- Ikke tillatt å etablere torskeanlegg i gyteområder 

 

 

Kommentar Berthinussen:  

- to, maks tre lokaliteter i Strømsfjorden foreslått i saksframlegg til politikerne. Ikke bestemt 

hvilke enda. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 
- Viktigste for DMF er at utvinningssteder og uttakssteder som er nært havet har mulighet for 

utskiping og at det tilrettelegges for havnevirksomhet i nærheten av dem. 

- For uttak av masser i sjø er det ikke DMF som er myndighet - Oljedirektoratet 

 

Sametinget 
- Godt stykke arbeid som er gjort. 

- Sametinget har vært med i ressursgruppene for fiskeri og havbruk. Vært tydelig på områdene 

inn mot Ullsfjorden og Grøtsunden. Tre anlegg mot Tromsøsida som Sametinget er kritisk til, 

mulig innsigelse. Historiske områder som man vet har forhold til det samiske.  

- Korsnes med endret plassering. Der var det mye konflikt med lokale fiskere i forrige plan. 

Mulig innsigelse 

- Lokalitet mellom Vannøya og Reinøya. Kulturminner og skjemming inne i bildet, kan skape 

innsigelse i sammenheng med ev. konflikt med fiske (men ikke i seg selv). 

- Opptatt av deltakerloven og at denne blir fulgt. Uhindret fiske i tradisjonelle samiske 

områder: indre fjordstrøk og skjerma farvann for mindre båter viktig. Opptatt av disse 

konfliktene, men kan ikke peke ut noen spesifikke av disse nå.  

- Balsfjorden. Vanskelig område. Naturmangfold og trussel mot materielle grunnlaget for 

samisk kulturutøvelse. Erkjennes i KUen. Kan bli problematisk med torskeoppdrettet og det 

omfanget. Kan være innsigelse.  

- Lovgrunnlaget i planbeskrivelsen. Samiske interesser beskrevet, men mangler en del 

lovgrunnlag som sier noe om rettigheter og sikring av samisk natur- og kulturgrunnlag. Kan gi 

skriftlig innspill på dette. 

- Solid planprosess, men det blir konflikt i enkelte områder. Balsfjorden, Grøtsundet, 

Ullsfjorden. 

 

Statsforvalteren 
- Roser kommunene for en veldig god prosess og bruken av løsninger på internett. Forbilde for 

andre. 
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- Veldig bra at natur- og friluftsområder er identifisert og konkretisert i kartet. Bra at områder 

ikke er lagt ut til allment flerbruksformål, men natur, ferdsel, friluftsliv og fiske (NFFF). 

Interessant å se om det blir press på disse områdene fremover. 

- Akvakulturområder: 

o Nord på Helgøya, Spenna, Flathaug. Problematisk med hensyn til laks og 

vandringsveier. 

o Balsfjorden. Problematisk resipientkapasitet, viser til innsigelsen til arealdelen for 

Balsfjord. Foreslått bestemmelse kan være en løsning, selv om departementet 

generelt fraråder slike bestemmelser. Finjuss, må ha gode nok formuleringer. 

o Straumsfjorden og Malangen. Alle lokaliteter problematiske mot laks. Relieff av 

sjøbunnen viser store variasjoner i området. Naturmangfoldkartlegging må 

gjennomføres før ev. konsesjon i disse områdene. Skeptisk til at det legges ut mange 

nye lokaliteter uten at man egentlig vet verdiene som ligger der – avvente de marine 

grunnkart. 

o Marine arter. Rapport fra Havforskningsinstituttet i mai om at oppdrett av torsk og 

marine arter er problematiske opp mot gyteområder. 

o Torsnes. Innsigelse til forrige planprosess. Fortsatt problematisk  

o Landanlegg på Skittenelev – tas den med i denne planen eller arealdelen? 

 

Kommentar Berthinussen:  

- Torsnes (sør for Brensholmen i Tromsø) er tatt ut av planforslaget 

- landanlegg Skittenelv tatt med i denne planen.  

 

Kommentar Fiskeridirektoratet: 

- gyteområder for torsk og torskeoppdrett i Balsfjorden. Kandidat for innsigelse på den ene 

som ligger nærmest gyteområde. 

 

 

Fylkeskommunen 
 

Friluftsliv: 

- God gjennomgang og god prosess. Godt samarbeid og involvering av oss som 

fylkeskommune og med frivillige lag og foreninger. Bra at kartlegging av friluftsområdene i 

sjø blir revidert av friluftsrådet og gir et godt kunnskapsgrunnlag. På høring frem til 

desember. 

- Fått inn mange gode områder og formål for friluftsformål, hensynssone og 

naturvernområder. Bra at man har to områder man ønsker å bevare uten tyngre tekniske 

inngrep. Siktlinjeprinsipper kommer inn. Er det kanskje flere steder som er aktuelle å ta med? 

Eksempelvis området mellom Helgøya og Nord-Kvaløya, sumvirkninger i området. Hvordan 

påvirker det friluftsinteressene i området? Hele Helgøya kartlagt som viktig friluftsområde. 

- Hensynssoner og kombinerte formål i sjø. Friluftskartlegginga angitt korridorer av viktige 

friluftsområder mellom ulike øyer og farleder. Diskutere hvorvidt det bør avsettes som 

friluftsformål eller hensynssone. 

- Nevnt vurdering av områder mtp. redusert fartsbruk for områder (RIB, vannscooter)? Ikke 

nevnt noen steder eller angitt i bestemmelser. Interessant om dette har vært diskutert mer 

eller fattet avgjørelse om. 

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-22
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- For eksisterende lokaliteter har man opplevd i etterkant fra forrige prosess at det er 

konflikter opp mot friluftslivsutøvelsen på land (eks. Brensholmen). 

- Kunne vært interessant å se nærfriluftsliv og strandsone og hvordan dette ivaretas i planen, 

ikke bare de store ytre sjøområdene. 

 

Plan: 

- Viktig at fergeleier med tilhørende infrastruktur avsettes som samferdselsformål i 

kommuneplanens arealdel, kommunedelplan og kystsoneplan. På de fergeleiene vi skal gjøre 

større tiltak så er utgangspunktet at vi lager detaljregulering, men det kan være situasjoner 

hvor det ikke kreves utarbeiding av detaljregulering. I de tilfellene vil det da være særlig 

aktuelt at eksisterende fergeleie med tilhørende infrastruktur er angitt til samferdselsformål, 

e.l. 

- Ber om at plankartet sendes til kartverket for kontroll før høring. Har med forholdet til 

arealdel for land, mye å passe på når det skal sys sammen i de nasjonale plandatabasene. 

Best om Kartverket er tidlig inne for å gi rette tilbakemeldinger 

- Angir i bestemmelse 1.3 at reguleringsplaner gjelder foran kystsoneplanen der det ikke er 

angitt ellers i bestemmelsene. Er det gjort vurderinger av de enkelte reguleringsplanene som 

går ut i sjø? Bør som minimum redegjøres for i planbeskrivelsen. 

 

Klima 

- Kompleks plan med mange interesser 

- Det er gjort en god jobb med kystsoneplan for Tromsøregionen i å synligjøre at flere tiltak vil 

ha klima – og miljøkonsekvenser. Å belyse dette temaet og å vise til avbøtende tiltak i 

bestemmelser e er i tråd med føringer i overordna planer (KPS, planstrategi) i de respektive 

kommuner og ikke minst i forhold til PBL og statlige planretningslinjer. 

-  

- Plan- og bygningsloven § 3-1 g) slår fast at «Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne 

lov: (...) g) ta klimahensyn gjennom reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til forventede 

klimaendringer, herunder gjennom løsninger for energiforsyning, areal og transport.»  Viser 

også til statlige planretningslinje for klima- og energi og klimatilpasning  kapittel 4. 

 

- Fylkeskommunen mener bestemmelse 2.10 i utkast til kystsoneplan er fremtidsrettet. 

Bestemmelse 3.9 g har også en god intensjon, men det vil være viktig å knytte denne 

bestemmelsen til aktuelle felt. Her bør man se på plankartet og hvor disse lokalitetene er i 

forhold til hvilke potensial som finnes.  

 

Næring: 

- Berømmer prosessen og de verktøyene som er tatt i bruk. 

- Viktig at man formidler kunnskap mellom politiske og faglige arenaer. Utfordrende når alt blir 

politikk. Vanskelig å kjøre faglig dialog på teams der folk sitter isolert og ikke sammen. 

- Mulige innsigelsespunkter: 

o Bestemmelse (tilnærmet) nullutslipp 

o Generelt reguleringsplankrav 

o Bestemmelse 3.9 om landstrøm. Nødvendig å se nærmere på den. Hensiktsmessig på 

mange lokaliteter, men for mange utfordrende. 

o Avsatt små arealer. Akvakulturområder må ha differensiering mellom overflate og 

bunnareal, hvis ikke blir det enorme områder. Vanskelig å gi konkrete innspill til 
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hvordan ting blir på overflaten og under overflata. Nye arealer og en del eksisterende 

er veldig små. Satt opp mot ambisjon om å øke bærekraft i næringen er små arealer 

kontraproduktivt. Arealer må utvides og gi rom for tilpasninger uten å gå veien om 

dispensasjon. 

- Bestemmelse 3.12 og 3.13. Logisk brist mtp. tidsskjema? 

 

Kommentar Berthinussen: 

- Næringa sjøl har foreslått størrelsene på arealene. Næringa sjøl har også heller ikke ønska å 

differensiere de eksisterende akvakulturområder mellom fortøyning og lokalitet. 

- Bestemmelse 3.12. og 3.13. er justert, har jurister på saken. 

 

 

Diskusjon 
 

Statsforvalteren: 

- Forholdet mellom øvrige kystsoneplaner. Har det vært dialog med Senja og Målselv 

kommuner angående lokaliteter og plassering? 

- Interessant å besvare motivet bak hvorfor det kreves reguleringsplan? 

 

Berthinussen:  

- Prøvd å sammenstille fiskeformål opp mot Senja. Har ikke vært i dialog i planprosessen, men 

sender den på høring til omkringliggende kommuner. 

- Kart: alle kommunene reviderer kommuneplanens arealdel, ses opp mot dette. 

Kystsoneplanen sys trolig sammen med arealdelen. 

- Reguleringsplaner: ser mange vanskelige områder der det er behov for nærmere kartlegging 

av naturmangfold. Administrasjonene i kommunene ønsker generelt reguleringsplankrav 

begrunnet i at større inngrep i naturen på land har plankrav og ønsker tilsvarende i sjø. 

Interessant å høre innspillene fra sektormyndighetene, og hvorvidt man holder på dette. 

- Forventet innsigelse fra Sametinget på enkelte områder. Mulig løsning å formulere 

bestemmelse om reguleringsplan med kartlegging av det samiske naturgrunnlaget for de 

områdene det gjelder? 

- Takker for veldig mange gode og grundige innspill. Ser frem til god dialog i høringsfasen og 

frem mot ferdigstilling av plan. 

 

 


