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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

60/15 Kåfjord kommunestyre 30.10.2015 

 

Kystsoneplan Lyngenfjorden 

Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Planbeskrivelse_ 300915 

2 Merknadsbehandling 2.gang (300915) 

3 Møtereferat Styringsgruppa Kystsoneplan (1) 

4 KU_Kyst_30.09.15 

5 Bestemmelser 300915 

6 Møtenotat Kåfjord Fiskarlag 

7 Møtenotat Ivgu Samesearvi 

8 Alle kommuner 

9 Kåfjord2 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre - 30.10.2015  

Behandling: 

Steinar Høgtun redegjorde for planen. 

 

Lisa Katrine Mo AP kom med følgende forslag om nytt pkt 3: 

Kåfjord kommune øker ikke areal avsatt til oppdrett. 

 

Votering: 

Pkt 3: Forslaget falt da det fikk 5 stemmer, 12 stemmer i mot. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Kåfjord kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-15 

interkommunal kystsoneplan  for Lyngenfjorden slik den foreligger med plankart og 

bestemmelser datert 30.09.15 

  

2. Rådmannen utarbeider felles retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknader 

og framtidig rullering av kystsoneplanen i samarbeid med de andre kommunene. 

 

Rådmannens innstilling 

 

1. Ihht plan- og bygningsloven §11-15 vedtas felles kystsoneplan for Lyngen, Kåfjord 

og Storfjord kommune, datert 30.09.15 

  

2. Rådmannen utarbeider felles retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknader 

og framtidig rullering av kystsoneplanen i samarbeid med de andre kommunene. 

 

Saksopplysninger 

Det foreligger innsigelser fra to instanser: Fiskeridirektoratet (pga. hensyn til fiskeriinteresser) og 

sametinget (pga. hensyn til tradisjonell fiske).    

 

Fiskeridirektoratet signaliserer at innsigelsene sannsynligvis kan frafalles dersom det gjøres 

nødvendige justeringer. Justeringer/endringene kan imidlertid føre til nye innspill fra andre 

interessenter.   

 

Sametinget reiser innsigelse til alle de nye områdene for oppdrettsanlegg på grunn av hensyn til 

tradisjonell fiske. Det vises til Sametingets planveileder som understreker at kommuneplanens 

arealdel skal sikre arealene til tradisjonelle fiskeplasser og gyteområder av vesentlig betydning 

for fiske i samiske kyst- og fjordområder. Administrasjonene tolker vesentlig betydning til å 

være de viktigste områdene og ikke alle områder.    

 

De øvrige innspillene er merknader. Flesteparten av de som ikke ønsker oppdrettsanlegg, 

begrunnes med at kunnskapsgrunnlaget er for mangelfull og etableringer av nye 

akvakulturanlegg gir uoversiktlige konsekvenser. Fiskerne mener oppdrettsanleggene påvirker 

gytevandring og gyteatferd hos kysttorsk.    

 

Unntaket er merknaden fra Troms fylkeskommune, som sterk anmoder at min. 3 av de nye 

oppdrettsanleggene blir nedfelt i planforslaget. De viser til at akvakulturnæringen er i sterk vekst 

og at det er en nasjonal målsetting at denne veksten skal fortsette innenfor såkalte bærekraftige 

rammer. De viser også til Stortingsmelding nr. 16 (2014-2015) som foreslår en økning i tildelt 

produksjonskapasitet for laks og ørret på 6 % annethvert år.    

 

Med bakgrunn i den lange planprosessen tilrår administrasjonen at det er hensiktsmessig å 

få kystsoneplanen vedtatt. Dette innebærer at innsigelsene tas til følge og at det ikke tillates 

etableringer av nye akvakulturanlegg.   

 

Administrasjonen mener begge innsigelsene (fiskeridirektoratet og sametinget) bør følges opp 

ved revisjon av kystsoneplanen. Dette innebærer en konkret vurdering av hva fiskeridirektoratet 
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mener er nødvendige justeringer av oppdrettsanlegg for å unngå konflikt med fiskeriinteresser og 

en mere formell avklaring med sametinget om hva som legges i begrepet vesentlig betydning (95 

% av fiskeplassene i fjorden vil ikke bli fysisk berørt, selv om de foreslåtte oppdrettsanleggene 

blir realisert).   

 

Fiskernes oppfatning av at oppdrettsanleggene påvirker gytevandring og gyteatferd hos kysttorsk 

er naturligvis en betydelig utfordring, da dette også knyttes til sjøområder utenom de fysiske 

plasseringer av oppdrettsanlegg. Selv om det knytter seg usikkerhet om dette stemmer, finnes 

heller ikke sikker forskning på at dette kan utelukkes. Dette forsterker en føre-var holdning og at 

tilrettelegging av nye oppdrettsanlegg kan vente til kunnskapsgrunnlaget blir bedre. 

 

Videre arbeid 

 

Administrasjonen tilrår – uavhengig av innhold – at nåværende kystsoneplan «koples på» 

kommuneplanens arealdel. Man får dermed et samlet dokument for fremtidig arealdisponering 

som omfatter både sjø og land.På denne måten sikres også at kystsoneplanen får samme krav til 

revisjon/ny vurdering som arealdelen, dvs. min. 1 gang pr. valgperiode (hvert 4. år).  

   

Plan og bygningsloven legger opp til at kommunestyrene skal vurdere planbehov/eventuelle 

revisjoner av planer ved behandling av dokumentet Kommunal planstrategi. Plan og 

bygningsloven anbefaler at denne vedtas innen 1 år etter at nytt kommunestyre er valgt (dvs. høst 

2016).   

 

Administrasjonen tilrår derfor at eventuelle endringer av planforslaget vurderes i denne 

sammenheng. Man får dermed også mer tid til å gjøre utredninger/vurderinger på viktige 

områder som i dag er mangelfull.    

Dialog med Fiskeridirektoratet, havforskningsinstituttet og Troms fylkeskommune kan være en 

god start for å oppdatere tilgjengelig kunnskap om akvakulturnæringen og definere behov for 

videre utredninger. 

Vurdering 

Styringsgruppa anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:  

 

1. Felles kystsoneplan for Lyngen, Kåfjord og Storfjord kommune, 

datert 30.09.15, egengodkjennes.  

2. Rådmannen utarbeider felles retningslinjer for behandling av 

dispensasjonssøknader og framtidig rullering av kystsoneplanen i 

samarbeid med de andre kommunene. 

 

 

 


