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Søknad om deltakelse i regionalt planforum – Troms og Finnmark fylkeskommune 
 

• Kystsoneplan for Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy 
 
 
 
 
Bakgrunn: 
 
 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa og Skervøy har gått sammen om å gjennomføre et interkommunalt 
plansamarbeid. Det er ønskelig å se kystsonen i kommunene i sammenheng og gjennomføre en planprosess som 
skal lede til felles planbeskrivelse, planbestemmelser, samt et plankart for hver enkelt kommune. Det skal også 
gjennomføres konsekvensutredning (KU) og Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til gjeldende regelverk. 
Planen skal utarbeides etter § 11 i pbl. og organiseres etter pbl. § 9. Det er viktig å påpeke at planarbeidet ikke skal 
lede til en «over-kommunal plan», men en sammenstilling av flere formelt selvstendige og juridisk bindende 
kommunedelplaner. 
 
Kommunene har gjennom en åpen anbudskonkurranse innhentet planfaglig bistand til både å lede prosessen, 
utarbeide planforslag og bistå med eventuell behandling av innsigelser/klagebehandling. 
 
Det er Arcon prosjekt AS som er tildelt oppdraget som planfaglig rådgiver og som følgelig vil representere 
kommunene i regionalt planforum.  
 
 
Innledning: 
 
Sjøarealene er en felles ressurs som i stadig større grad har blitt en arena for ulike interesser. 
Havbruk, fiskeri og turisme er tradisjonelle sentrale næringer som skaper mange arbeidsplasser og store 
ringvirkninger med grunnlag i aktivitet på/i sjø eller i nær tilknytning. I den senere tid har også det grønne skiftet og 
behovet for nye energikilder i form av vindmøller, solcelleanlegg og bølgekraftverk til havs skapt et enda større 
trykk på kystsonen. Kyst- og strandsone er også viktig som fritids- og rekreasjonsområde for lokalbefolkning og 
tilreisende. 
 
Arealplanlegging er politikk, og kommunestyrene er planmyndighet. En bør merke seg at arealplan i sjø er en 
overordnet plan hvor lokaldemokratiet angir hovedtrekkene for bruk og vern av sjøarealene. Kommunenes vedtak 
kan imidlertid ikke være i strid med nasjonale og/eller vesentlige regionale interesser. Det vil følgelig være viktig å 
involvere offentlige myndigheter i planarbeidet. 

 

Premisser for planarbeidet: 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019-2023) legger føringer for arealplanlegging i 
sjø. Relevant i denne sammenheng er føringene knyttet til ressursbasert næringsutvikling innen fiskeri og havbruk 
hvor det heter at Norge skal være en ledende havnasjon, og havbasert verdiskaping er viktig for sysselsetting langs 
hele kysten. Potensialet for ytterligere vekst er stort, og regjeringen ønsker å bidra til å realisere dette. Samtidig er 
kystnære sjøområder viktig for mange og til dels motstridende interesser. Det gjelder næringsvirksomhet, 
transport, forebyggings- og beredskapstiltak, forsvar, rekreasjon, friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminner. 
Bruken av sjøarealene har økt, og det er behov for bedre arealplaner med et regionalt og interkommunalt 
perspektiv. Regjeringen legger vekt på at det skjer en samordning mellom myndigheter og lovverk gjennom 
planarbeidet. Ny kunnskap og digitale verktøy gir fylkeskommuner og kommuner et bedre grunnlag for 
planleggingen. Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og arbeidsplasser basert på havets ressurser, og 
for forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Regjeringen prioriterer også arbeidet for rent hav og en 
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lønnsom utvikling av havbruksnæringen. Fylkeskommunal og kommunal planlegging er viktig for å sikre fiskeri- og 
havbruksnæringenes langsiktige arealbehov, samtidig som andre samfunns- og miljøinteresser blir ivaretatt.  

For gjennomføring av planlegging av sjøområdene med planprosess og innhold i planene gjelder reglene jf. kap. 11 
i Plan og bygningsloven (pbl). § 11-7 nr. 6 «Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone» skal 
brukes for å planlegge sjøareal. Pbl. § 11-11 nr. 3 viser til at det kan gis bestemmelser om at arealbruken kan 
fastsettes særskilt for vannoverflaten, vannsøylen og bunnen. Det er gitt hjemmel iht. pbl. § 11-11 for å kunne gi 
bestemmelser til arealformålet. Det kan etter pbl. § 11-8 fastsettes hensynsoner for ulike formål (aktsomhet, 
båndlegging, bevaring naturmiljø, hensynsone friluftsliv, bevaring kulturmiljø med mer), og det kan etableres egne 
bestemmelsesområder. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lanserte i mai 2020 en ny veileder om «Planlegging i sjøområdene» 

som i stor grad vil legge føringer for planarbeidet. 

 

Planområdet: 

 

Kystsoneplanen omfatter sjøarealene innenfor kommunegrensene til Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy. 

 

 
 

Det vil si at planområdet er avgrenset mot land i kystkonturen basert på kote null i henhold til høydesystemet 

NN2000 i kartverket (middelvannstand), og i sjø til nevnte kommunegrenser. 
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Planprosess: 

 

Planprosessen vil i hovedsak følge anbefalt planprosess for kommuneplanens arealdel (se illustrasjon). 

 

 
 

Arbeidet vil følgelig i hovedsak inneholde arbeid med planprogram hvor bestemmelsene for planprogram er gitt 

gjennom pbl. § 4-1. Planbeskrivelse og konsekvensutredning gitt gjennom pbl. § 4-2, samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhetsanalyse gitt gjennom pbl. § 4-3 hvor dette for denne planen vil bli utført som en del av 

konsekvensutredningen. Avslutningsvis skal plankartet fremstilles etter gjeldende standarder i henhold til kart og 

planforskriften med tilhørende felles planbestemmelser, felles planbeskrivelse (inkl. KU og ROS-analyse). 

 

 

Fremdrift: 

 

Planprosessen er igangsatt og det foreligger et utkast til planprogram som styringsgruppa har til gjennomlesing. 

Det er lagt opp til at det skal varsles planoppstart i januar 2023 og samtidig gjennomføres folkemøter i de 

respektive deltakerkommunene. Planprogrammet søkes fastsatt i april etter merknadsbehandling og revisjon. 

Samråd og medvirkning om utredninger og planløsninger skal foregå i 2023 og det er tatt sikte på at 

styringsgruppa skal få forelagt seg utkast til planforslag medio desember 2023 og at planforslaget vedtas lagt på 

høring og offentlig ettersyn i løpet av 1 kvartal 2024. 
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Det er med bakgrunn i utkast til planprogram vi ønsker å redegjøre ovenfor sektormyndighetene for den fremtidige 

planprosessen og invitere til å gi høringsuttalelser til foreslått planprogram. Vi imøteser at følgende relevante 

sektormyndigheter gjøres oppmerksom på orienteringen om prosjektet: 

 

Mattilsynet 

Kystverket 

Fiskeridir. 

Statsforvalteren 

Fylkeskommunen 

Statens Kartverk 

NVE 

Sametinget 

Forsvarsbygg 

Riksantikvaren 

NTNU-Vitenskapsmuseet 

DSB 

Miljødirektoratet 

 

Oversikten er ikke nødvendigvis uttømmende og vi ser gjerne at så mange deltakere som mulig innenfor regionalt 

planforum deltar for å få informasjon om oppstarten av prosjektet, slik at de selv kan vurdere hvorvidt prosjektet er 

relevant for deres virkeområde. 

 

 


