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Regionalt planforum 15.12.2022 – referat sak 1  
Sted: Digitalt på teams 

Tid: 15.12.2022, kl. 10.00-11.30 

Møteleder: Anne Øvrejorde Rødven 

Referent: Jorid Nysted Grønvoll 

 

Sak 1: Interkommunalt kystsoneplanprosjekt i Kvænangen, Nordreisa 

og Skjervøy 
 

Deltakerliste 
Sektormyndigheter 

Anne Øvrejorde 
Rødven  

anne.ovrejorde@tffk.no   Troms og Finnmark 
fylkeskommune, plan 

Andreas Einevoll andreas.einevoll@tffk.no  Troms og Finnmark 
fylkeskommune, plan 

Harald Gunnar 
Johnsen 

harald.johnsen@tffk.no  Troms og Finnmark 
fylkeskommune, 
Kulturarv  

Martha Kårevik 
Stalsberg 

martha.stalsberg@tffk.no  Troms og Finnmark 
fylkeskommune, 
samferdsel/klima  

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

Stein Halvar Støver  stein.halvar.stover@tffk.no  Troms og Finnmark 
fylkeskommune, næring  

Jorid Nysted Grønvoll jorid.gronvoll@tffk.no  Troms og Finnmark 
fylkeskommune, plan 

Lars Smeland smlar@statsforvalteren.no  Statsforvalteren i Troms 
og Finnmark  

Iris Jæger fmtrija@statsforvalteren.no  Statsforvalteren i Troms 
og Finnmark  

Eva Forsgren efor@nve.no  NVE 

Markus Torstad  markus.torstad@kartverket.no  Kartverket 

Steinar Vaadal steinar.Vaadal@kartverket.no  Kartverket 

Elina Hakala elina.hakala@samediggi.no  Sametinget 

Sanja Kubat sanja.kubat@samediggi.no  Sametinget 

Ann-Magnhild Solås annso@fiskeridir.no  Fiskeridirektoratet 

Mads Hanssen mads.germ.hanssen@forsvarsbygg.no  Forsvarsbygg 

Bjørn Roar Walsøe bjorn.roar.walsoe@vegvesen.no  Statens vegvesen  

 

Jan-Christian Torvik jan-christer@arcon.no  Arcon Prosjekt AS 

Bernt Mathiassen bernt.mathiassen@kvanangen.kommune.no   Kvænangen kommune, 
arealplanlegger  

Jan Inge Karlsen jan.Inge.Karlsen@kvanangen.kommune.no  Kvænangen kommune, 
enhetsleder  
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Karin Kristensen karin.kristensen@kvanangen.kommune.no  Kommunedirektør, 
Kvænangen 

Møtereferat 
• Møteleder ønsket velkommen 

• Praktisk info 

• Opprop og presentasjon av de enkelte deltakerne 

 

Innledning v/Jan-Christer Torvik, prosjektleder fra Arcon Prosjekt AS  
Jan-Christer Torvik presenterer og informerer. Se powerpointpresentasjon.  

Av tidligere aktuelle planer har Kvænangen kommune kommunedelplan for kystsone, vedtatt 2014. 

Nordreisa og Skjervøy har tidligere samarbeidet om felles plan, vedtatt 2015. Målet er å ha utkast av 

planforslag klart til årsskiftet 23/24 og planen ferdig vedtatt i utgangen av 2024.  

 

Innspill fra sektormyndighetene 
 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

- Mangler klare forventninger til sektormyndighetene.  

- Tips om drøfting i styringsgruppa over hvilke områder der det ikke er ønskelig med oppdrett 

først. Kan rydde unna mange fremtidige innsigelser.  

- Enbruksområder er det beste for sektormyndighetene. 

- God avklaring så tidlig som mulig, sikrer forutsigbarhet. Alle aktørene vet da hva de har å 

forholde seg til. 

- Få detaljkartlagt de områdene som ønskes brukt til akvakultur. Forenkler prosessen om det 

er avklart naturmangfold, forurensning og at det finnes kapasitet til å ta opp eventuelle 

utslipp.  

- Områder med særskilte interesser. (viser til kart) 

- Marine grunnkart, sårbare marine habitater. Disse områdene må rettes særskilt 

oppmerksomhet. Forventes at det legges til grunn. (viser til kart) 

- Anadrom laksefisk, oppdrett av laks. Konsekvensutredning av oppdrettsanlegg som ligger 

minst 60 km fra lakseførende elv.   

- Ikke glem sjøørret og sjørøye.  

- Se sammenhengen mellom sjø og land. Friluftsinteresser. Lysforurensning. (viser til kart) 

- Sammenheng sjø og land – skredfarevurderinger. 

- Påvirkning til vannmiljø. (viser til kart) 

- Medvirkning, husk nabokommuner. Spesielt tilknyttet oppdrettsanlegg.   

- Tang, tare og skjell, ser vi at aktører har kommet så kort at de legger tarelokaliteter på 

grunner. Sannsynligvis naturmangfoldsinteresser ved grunner. 

- Statsforvalter er også sektormyndighet for reindrift. Husk på å involvere berørte distrikter.   

- Minner om konsultasjonsplikten etter sameloven. Ta gjerne kontakt om det ønskes mer 

veiledning tilknyttet dette. 
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Troms og Finnmark Fylkeskommunen 

Næring; 

- God tilnærming å gå inn på de områdene en ikke vil ha akvakultur først. Akvakultur har blitt 

et utvidet begrep og det kommer nye arter.  

- Letes etter lokaliteter for oppdrett av torsk. En optimisme ute. Problemer med å finne 

lokaliteter da mye er opptatt av laks, men også fordi det ligger restriksjoner til torsk. Ikke lov 

å opprette oppdrettsanlegg i gytefelt for torsk. (gjennom akvakulturloven) 

- Etterspørsel etter tarelokaliteter aktuelt. Kanskje det kan benyttes arealer som ikke er 

tilgjengelig for fiskeoppdrett.  

- Lakseoppdrett, utnytte de lokalitetene en allerede har best mulig. Se til at arealene er 

tilstrekkelig for økning, at de tåler høyere produksjon. Dette da det er en nasjonal målsetning 

med økning av lakseproduksjon.   

- Fylkeskommunen er tilgjengelig for veiledning og bistand i planarbeidet, også tilknyttet GIS.  

 

Plan; 

- Tilknyttet forrige prosess Skjervøy Nordreisa; medvirkningsprosessen. Møter med fiskere. 

Drøfting mellom fiskere og næringsaktører som driver med akvakultur er nyttig 

- Enbruksområder. At det ikke kommer mange dispensasjonssøknader i ettertid.  

 

Klima, samferdsel; 

Planretningslinjer som ikke er tatt med, blant annet statlige planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging og klimatilpasning gjelder også kystsoneplanene (i kpa-nivå).  

- Savner også FNs bærekraftsmål og nasjonale forventninger tilknyttet FNs bærekraftsmål. 

Vurdere hvordan dere er med på å tilrettelegge i forhold til FNs bærekraftsmål.  

- Land/sjø, kote 0. Fjære-område vil bli berørt selv om det ikke er tatt med på kartet. Transport 

til /fra anlegg i sjø og landstrøm aktuelle problemstillinger. Vurdere om kote-0 er rett. 

Fylkesveger og ferge/hurtigbåt, vær oppmerksom på anlegg/virksomhet som grenser til sjø 

og i sjø. Viktig med dialog med samferdsel.  

 

- Aktuelle lenker: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469  

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-28-

1666?q=statlig%20planretningslinje%20for%20differensiert%20forval  

 

Kulturarv; 

- Kulturminner og kulturmiljø i tilstøtende landareal. Viktig med gode konsekvensutredninger.  

Vanskelig å vurdere konsekvens av kart, da opplevelse er viktig for kulturminner.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-28-1666?q=statlig%20planretningslinje%20for%20differensiert%20forval
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-28-1666?q=statlig%20planretningslinje%20for%20differensiert%20forval
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Mulig å få visualisert konsekvensen tilknyttet sjø og land.  

- Askeladden, mange kartlag med forskjellige typer kulturminner og kulturmiljø, eldre 

bygninger på land.  

- Minner om hensynssoner i sjø, som kan innvirke på kulturminner på land.  

- KULA. Nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Nordre del av Arnøya. Rapport og veileder 

tilknyttet forvalting av dette landskapet. Riksantikvarens nettsider.  

- Kommer gjerne for å informere om kulturminner i Nord-Troms.  

- Kulturminner i sjø? Skipsrak? Fly? Den kunnskapen er det Tromsø museum som sitter på. 

Marine kulturminner. Praksis sitter Tromsø museum på den informasjonen. Sett Tromsø 

museum/Universitetsmuseet på adresselista, ved Stephen Wickler.  

 

Forsvarsbygg 

Forsvarsbygg ønsker å informere om Skytefelt/øving i sjø. Disse områdene har blitt tatt med i 

tidligere planer.   

 

Fiskeridirektoratet 

- Veldig relevant å følge videre. 

- Planlegge for enbruk mot flerbruk. Vi anbefaler også enbruksområder, med tanke på 

konfliktavklaringer og forutsigbarhet.  

- Torsk og tare. Som Statsforvalteren nevnte.  

- Eksisterende lokaliteter for lakseoppdrett. Behov for å gå gjennom de eksisterende 

lokaliteter, da de justerer helt til grensen av areal som er godkjent i dag.  

- Mye fiskeri i området, så kan være vanskelig å finne konfliktfrie områder. Enig i at det er lurt 

å starte med de områdene der det ikke er ønskelig med akvakultur.  

- Skal sette ned en gruppe som skal se på kartverk for fiskeridata. Om det ikke rekker bli ferdig, 

kan det tipses om nyttige kartlag. 

- Snubletråd; rekefelt. Fiskes utenfor eller tett inntil områder. Sameksistens.  

Passive fiskefelt. Fiskes utenfor feltene. (vises til kart) 

- Bruk kartverktøy Yggdrasil (www.fiskeridir.no)  

- Tidlig og god medvirkning. 

- Fortsette med dialog med fiskeridirektoratet. Involvering tidlig.  

 

Sametinget  

- Sametingets planveileder. Nyttig tidlig ved planprogram.  

- Lokal medvirkning. Direkte samarbeid med samiske interesser lokalt.  

Kystnære yrkesfiskere, sjølaksefiske, tradisjonell matøkefiske.  

- Svømmeleie for rein. Finnes på nibio sine kartlag for reindrift.  

 

Kartverket 

Kystkontur land/kystkontur sjø. Ta kontakt, så skal det undersøkes litt på forhånd.  

 

http://www.fiskeridir.no/
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Diskusjon 
Spørsmål fra Troms og Finnmark fylkeskommune, næring; Flere initiativ for å få en bunnkartlegging 

osv. Et arbeid fra flere offentlige aktører. Kan dette visualiseres i et felles plankartverk? Batemetriske 

kart på bunnforhold, med hva havbunnen består av (tareskog osv.). Eksempel fra Agder, der de har 

kommet lengre med 3D. At kartgrunnlaget slik det er i dag, er for dårlig visuelt. (Eksempel der 

satellitt er brukt. Nasjonalt senter for jordobservasjon, tilknyttet KSAT, KSS) 

Svar fra Kartverket; Nasjonal satsning for kunnskapsgrunnlag for hele kysten. Kostnader utfordrende. 

Søkt om midler til nasjonal satsning, ikke fått bevilgninger. Fremmer prosjektet nasjonalt. Samling av 

dybdedata gjøres merd mer tradisjonelle metoder med båt. Gått over til datafangst fra fly, grønn 

laser. Da får en med nære kystområder som er viktige i kystsoneplanlegginga. Eksempel, grønn laser 

Oslofjorden. Formålet er sømløse data mellom land og sjø, hvor det til nå har vært utfordrende med 

kystbilde mellom. Mangler bevilgninger til en stor satsning.  

Teknologien rundt bruk av grønn laser fra fly til detaljert kartlegging i grunne farvann, eksempel: 

https://www.kartverket.no/om-kartverket/nyheter/geodataarbeid/2022/desember/gronn-laser-i-

oslo-havn  

 

 

https://www.kartverket.no/om-kartverket/nyheter/geodataarbeid/2022/desember/gronn-laser-i-oslo-havn
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