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Rådmannens innstilling 
1. Konsekvensutredningen tas til orientering. 
2. Søknaden om endring og utvidelse av anlegget innvilges. 

 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Saken med søknaden og konsekvensutredning (KU) legges nå frem for formannskapet og 
eventuelt for kommunestyret etter vedtak. 
Saken med søknaden ble lagt frem for formannskapet første gang den 20.04.2018 (særutskrift 
vedlagt), og de gjorde følgende vedtak: 
 
1. Kåfjord Formannskap setter som krav at Lerøy Aurora AS gjennomfører en 

konsekvensutredning (KU) for utvidelsen.  
2. Når KUen foreligger sendes saken ut på høring fra administrasjon, og høringsfristen settes 

til 4 uker.  
 
KU gjennomført av Høgtuns plankontor (rapport vedlagt).  
KU ble sendt på høring med høringsfrist på 6 uker, jfr. plan og bygningsloven § 11-14. Det kom 
inn 10 høringssvar fra: 

 Fiskarlaget Nord 
 Fiskeridirektoratet 
 Forum for natur og friluftsliv 
 Ivgu Sámesearvi 
 Jarle Myrvoll 
 Kystverket 
 Miljøpartiet de grønne 
 Samtinget 
 Statens vegvesen 
 Troms fylkeskommune 

 

Vurdering 
Her følger korte sammendrag av merknader og innspill til KU, med kommentarer fra 
saksbehandler under hvert punkt. Innspillene er vedlagt i sin helhet.  
 

Sametinget 
Det er uheldig med en dispensasjonssøknad. Det er ikke opplys i KU hvor «lokal kunnskap» 
kommer fra. Søknaden burde vært sendt på høring til lokale fiskere. Sametinget vet ikke 
hvilken verdi området har for de lokale fiskerne. De samiske verdiene bør ikke så som «ingen 
konsekvens». Sametinget sier ikke noe konkret om hva ser negative effekter av 
arealendringen.  
Vurdering 
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 En dispensasjon fra en plan vil alltid være mer uheldig enn en ny plan, eller en rullering 
av en eksisterende. En rullering av kystoneplan for Lyngenfjordbassenget er ikke planlagt 
og en dispensasjon er gyldig måte å svare på en søknad om utvidelse av et 
oppdrettsanlegg.  

 Høringen er sendt til Fiskarlaget nord, som representerer fiskerne i området. Det er ikke 
lengre noe fungerende fiskarlag i Kåfjord.  

Troms Fylkeskommune 
Troms fylkeskommune, herunder kulturminnevernet, har ingen innvendinger til dispensasjon som 
omsøkt. 

Kystverket 

Det er brukt feil kart i søknaden. Det er ikke presisert hvilket formål det søkes dispensasjon 
fra.  
Vurdering 
 Søknaden baserer seg på et område som har tittelen VA3. Dette er det arealet som ble 

vedtatt av kommunestyret da kystsoneplanen var oppe til behandling. Et større areal ble 
først vedtatt, men kommunestyret gikk tilbake på dette og det opprinnelige arealet ble det 
gjeldende. Det er ikke produsert et dokument med kart fra denne beslutningen som viser 
og navngir arealet (se vedlagt særutskrift fra sak 16/16 AV 19.04.2016). Høgtuns 
plankontor har brukt det vedtatte kartet som utgangspunkt for beskrivelsen av arealet i 
forbindelse med KU. 

 Det er korrekt at det ikke er spesifisert hvilket formål som det søkes dispensasjon fra. Ved 
å se på plankartet til kystsoneplanen og skissen av området fra søknaden (vedlagt) vil en 
enkelt se at tre av ankerpunktene havner i kanten av gyteområdet for kysttorsk, og de 
øvrige som havner på utsiden av oppsatt areal, havner i areal avsatt til skipsled.  

Fiskeridirektoratet 

«Selv om vi generelt mener at unntak fra kystsoneplanen bør unngås, er vi positiv til at Lerøy 
Aurora AS i denne saken søker om a fa tilpasse anlegget sitt, slik at produksjonen kan 
optimaliseres, og området avsatt til akvakultur dermed kan utnyttes på en best mulig måte. 
(...) På bakgrunn av at lokaliteten allerede er etablert med fortøyninger som overlapper 
rekefeltet, kan vi ikke se at en endring av konfigurasjon, og dermed fortøyningsplassering, vil 
føre til ytterligere ulemper for fiskeriinteressene (herunder også samiske) i området. 

Statens vegvesen 

Ingen merknader. 

Fiskarlaget nord 

Det har ikke fremkommet særskilte innvendinger mot utvidelsen av lokalitet Guorttesjohka. 
Det forutsettes at rekefeltet ivaretas iht. nye regelverk for tømming av vann som er tilsatt 
legemidler i forbindelse med behandling mot lakselus. 
 

Miljøpartiet De Grønne 
Kommunen har ikke anledning til å dispensere fra kystsoneplanen pga økt miljøbelastning. 
Det er ikke laget planprogram, noe som burde vært der om det er en KU etter PBL. Det er feil 
i høringsbrevet fordi det er flere ankerpunkter enn 3 som ligger utenfor avsatt område. Kilder 
til lokal kunnskap er ikke klargjort. Omfang og influensområde til planen er ikke definert. Det 
brukes skjønn i vurdering av områdene.  
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Vurdering 
 Myndighet til å dispensere fra PBL ligger til kommunene. Se vedlagt lovtekst. Det er 

fylkeskommunen er sektormyndighet som vurderer søknader om økt biomasse, og ikke 
kommunen. 

 Det er kommunen som vurderer tiltaket i forhold til planleggingsplikt. Dette gjelder ved 
opprettelsen og rullering av planer.  Ved dispensasjonssøknader hvor endringen ikke er 
betydelig kan kommunen velge bort involvering av planprogram. Ved utarbeidelsen av en 
KU er det ikke krav om planprogram (se Forskrift om konsekvensutredninger kapittel 5). 

 Det er Høgtuns plankontor som har levert denne KU. Steinar Høgtun har hatt en viktig 
rolle for å uforme gjeldende kystsoneplan, er fra Lyngen og har hatt en rekke oppdrag 
både for privat og det offentlige i alle kommunene som omfattes av kystsoneplanen. Han 
kan således tillegges god lokalkunnskap. 

Forum for natur og friluftsliv 

Generelt sett er det uheldig med dispensasjonssøknader. Det er manglende kunnskap om 
oppdretts påvirkning på kysttorskbestanden. Slik som mange steder i landet foreligger det 
ikke sikre vannkvalitetsvurderinger. I følge en rapport er det registrert genetiske endringer i 
villaksbestanden i hele Norge pga. oppdrett. Dette påvirker villaksens evne til å overleve. Det 
er ikke gjort målinger som kan si om det er påvirkning i Manndalselva, derfor kan man ikke 
gi vurderingen «ingen konsekvens». Utvidelse av oppdrettsareal vil gi begrenset areal til fiske 
og friluftsliv.  
Vurdering 
 En dispensasjon fra en plan vil alltid være mer uheldig enn en ny plan, eller en rullering 

av en eksisterende. En rullering av kystoneplan for Lyngenfjordbassenget er ikke planlagt 
og en dispensasjon er gyldig måte å svare på en søknad om utvidelse av et 
oppdrettsanlegg.  

 Det er en generell utfordring at en mangler kunnskap om oppdretts påvirkning på 
forekomsten og helsen til vill fisk. Det er fylkeskommunen som er sektormyndighet ved 
opprettelse og utvidelse av biomasse til oppdrett. De vil vurdere konsekvensene av 
økningen av biomasse i Guorttesjohka. 

Ivgu Sámesearvi 

Det er ikke samlet inn erfaringsbasert kunnskap i forbindelse med KU. Den lokale 
kunnskapen som er benyttet er ikke spesifisert. Anlegget ligger på en tradisjonell fiskeplass. 
Noen får fisk der som sannsynligvis har spist overskuddsfòr. 
Vurdering 
 Anleggets plassering ble vurdert ved opprettelsen av kystsoneplanen (vedlagt). Det kan 

ikke sies at endringen av anlegget, både størrelse og retning vil ødelegge fiskeplasser i 
betydelig grad sammenliknet med det som er gjort ved opprettelsen av anlegget.  

 Det er Høgtuns plankontor som har levert denne KU. Steinar Høgtun har hatt en viktig 
rolle for å uforme gjeldende kystsoneplan, er fra Lyngen og har hatt en rekke oppdrag 
både for privat og det offentlige i alle kommunene som omfattes av kystsoneplanen. Han 
kan således tillegges god lokalkunnskap. 

 Påvirkning på lokal villfisk vil bli vurdert ved saksbehandling av søknad om utvidelse av 
biomasse hos sektormyndighet Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Jarle Myrhaug 

Innsiget av Torsk har stanset fordi laks og torsk ikke går overens.  
Vurdering 
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 Det er en generell utfordring at en mangler kunnskap om oppdretts påvirkning på 
forekomsten og helsen til vill fisk. Det er fylkeskommunen som er regulerende myndighet 
ved opprettelse og utvidelse av biomasse til oppdrett. De vil vurdere konsekvensene av 
økningen av biomasse i Guorttesjohka. 

 
Vurdering oppsummert 
Konsekvensutredningen 
Det er ikke alvorlige konsekvenser av utvidelse av arealet for oppdrettsanlegget ved 
Guorttesjohka. Påvirkning kommer i hovedsak med 3 ankerpunkter i kanten av et gyteområde 
for kysttorsk og en lang rekke ankerpunkter i område avsatt til skipsled. Noen av disse punktene 
kommer i berøring med utkanten av et rekefelt. Fiskarlaget eller fiskeridirektoratet har ingen 
innvendinger mot endringen som har med gyteområdet eller rekefeltet å gjøre. Kystverket har 
ingen innvendinger mot at ankerpunktene havner i utkanten av skipsleden.  
 
Ved Lerøy Auroras søknad til Troms og Finnmark fylkeskommune om økning av biomasse ved 
anlegget vil det bli gjort en vurdering av hvilke konsekvenser dette kan få for miljøet og 
samfunnet. 
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Kåfjord kommune    Sted: Tromsø  
Rådhuset    Dato: 02.02.18 

 Vår ref: Hugo Nilsen     
9620 Olderdalen  Deres ref:  
 Direktetlf: +47 90026811                                                                             

 E-post:: hugo@leroyaurora.no 

Att: Teknisk etat  

 

 

LERØY AURORA AS   - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ENDRING AV 
ANLEGG PÅ LOKALITET GOURTESJOUKA I KÅFJORD KOMMUNE  
 

Lerøy Aurora AS søker dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan for endring av etablert anlegg på 

Gourtesjouka.  

 

Endringen skal tilfredsstille fremtidig behov med større anleggsramme og midtkorridor mellom 

merdene for enklere service og kontroll av fortøyningene. Endringen vil også sikre en bedre utnyttelse 

av lokaliteten og skape flere helårlige arbeidsplasser i kommunen. 

 

Endret drift – Gourtesjouka 
 

Lokalitet Gourtesjouka har over tid vist seg som en meget god lokalitet pga miljøforhold som er 

gunstig for produksjon av laks. En av de største fordelene er fullstendig fravær av lakselus i regionen. 

Av denne grunn har vi lagt om til å bruke Gourtesjouka og nabolokalitet Årøya i Lyngen kommune 

som rene smoltlokaliteter. Dette innebærer at vi har produksjon på lokaliteten i 10 mnd før laksen 

flyttes til lokaliteter i andre driftsområder. Lokaliteten ligger så brakk i 2 måneder før det settes ut ny 

smolt. 

 

Nytt driftsmønster innebærer hyppigere brakklegging av lokaliteten sammenlignet med tidligere 

driftsmønster hvor laksen ble produsert til slaktevekt over en periode på 18 – 22 måneder.  

 

For at driften på lokaliteten skal være optimal i forhold til de lokaliteter som laksen skal flyttes til, 

må vi ha mulighet for å sette ut noe mer smolt enn det som er mulig med dagens fortøyningssystem. 

Derfor har vi behov for å endre anlegget i tråd med tegninger under. 

 

Redusert miljøbelastning 

En produksjon som beskrevet over 10 måneder og 2 måneder brakklegging fører til en redusert 

miljøbelastning lokalt på Gourtesjouka, men vil også føre til redusert miljøbelastning på de 

lokalitetene fisken flyttes til og reduserte problemer med lakselus i og med at de får fisk uten lus og 

har den kortere tid i sjø før slakting. 

 

En tabell som viser dette i form av utforingsmengde og brakkleggingsperioder er lagt ved. 
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 2 

Plassering av anlegg ved Gourtesjouka med anlegg. 

 

 

 

 
Figur 1. Nytt anlegg er tegnet gult med flåte i Olexkart med etablert anlegg tegnet med gult   
 

 

 

Dagens anlegg med 2 x 5 bur i rammefortøyning vises grått i figur 1. Utvidelsen består i å øke antall 

bur til 14 med en midtkorridor i anlegget. Flåten er plassert ved midten av anlegget. 

 

Avstand til land blir ca. 280 meter til innerste hjørne av anlegg. Anlegget ligger i grønn sektor for 

lykta på Mandalsklubben og yttermerdene ligger i avstand om lag 45 - 50  meter til hvit sektor. 
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 3 

 

 

 

Figur 2. Omsøkt anlegg på Gourtesjouka med hjørneposisjoner for utvidet anlegg inntegnet. 

 

 

 

 

Posisjoner for omsøkt anlegg med midtpunkt og rammehjørner 

 

Anlegg   

Punkt/hjørne Breddegr. Lengdegr. 

Midtpunkt 69°34,747 20°30,597’ 

NV 69°34,886 20°30,831’ 

NØ 69°34,763 20°31,063’ 

SØ 69°34,609 20°30,357’ 

SV 69°34,731 20°30,132’ 
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Figur 3. Oversikts bilde på sjøkart med inntegnet anlegg  
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 5 

 
Figur 4. Kartutsnitt av kystsoneplanens arealdel som viser området hvor anlegget er plassert 
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 6 

 
Figur 5. Nytt anlegg med fortøyningsliner inntegnet med i akvakulturareal ( rosa) i godkjent kystsoneplan.  
 

Dagens godkjente anleggsplassering og nytt anlegg ligger innenfor avsatt akvakulturareal i 

gjeldende kystsoneplan, men noen fortøynigsliner i det nye anlegget kommer utenfor. Dette 

gjør det nødvendig med dispensasjon. 

 

Rammen som fortøynigsliner festes til, blir liggende fra 10 meters dyp, slik at ramme og 

fortøyning ikke vil være til hinder for sjøverts ferdsel på Kåfjorden 

 

Sjøkabler  

Det er ingen sjøkabler i nærheten av anlegget. 
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Lyktesektor – skipsleie  

Anlegget ligger i grønn sektor for Mandalsklubben fyrlykt og ytterste rammestrekk ligger omlag 45 

– 50 meter fra hvit sektor. 

 

Oppsummering 

Ut fra driftserfaringer og dokumenterte miljøundersøkelser på lokalitet Gourtesjouka, ønsker vi å 

flytte anlegget slik at gode strømforhold i vannsøylen gjennom anlegget vil ivareta fiskens helse- 

og velferdsmessige behov, samtidig som det oppfyller kriteriene for å drive effektivt, lønnsomt og 

miljøvennlig i et nytt driftsmønster.   

 

Driftserfaringene over mange år viser at lokaliteten ligger i er meget godt egnet område for 

oppdrett av laks.  

 

Ny anleggsplassering har flere fordeler: 

 

• Lokalitetens gode beskaffenhet: 

 

o Åpent område som gir grunnlag for god dyrevelferd for laks i merd 

o God vannutskifting gjennom anlegget  

o Anlegget er ikke til hinder for allmenn ferdsel 

 

• Arbeidsplasser 

 

o Sikrer arbeid for våre ansatte i Kåfjord kommune med mulighet økning av antall 

ansatte. 

o Utnytter gode landbasefasiliteter som er allerede etablert på Samuelsberg 

o Årlig drift utløser planer om oppgradering av trekai til betongkai 

 

 

På denne bakgrunn søkes dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan slik at det anlegget ved 

Gourtesjouka kan godkjennes på etablert lokalitet. 

 

Ytterligere opplysninger gis av undertegnede. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Lerøy Aurora AS   

 
 

Hugo Nilsen  

Driftssjef  
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Miljøvurdering av omsøkt endret produksjonsregime og utvidet areal 

ved Lerøy Auroras lokalitet 10734 Gourtesjouka i Kåfjord.   
 

Lokalitet Gourtesjouka er i dag et anlegg bestående av 10 bur i to rekker på 2x5 og ønskes nå dreid 

og utvidet til totalt 14 bur med en midtkorridor (se søknad). Miljøtilstanden på lokaliteten har 

historisk sett vært god med beste tilstand på fem av sju miljøundersøkelser, og to undersøkelser med 

nest beste tilstand. Produksjonen har til nå vært basert på produksjon av en hel generasjon fisk fra 

smolt til slakteklar matfisk. Dette innebærer at fôrforbruket tilnærmet har fulgt den mørkeblå kurven 

i figur 1.  Dette gir en markant økning av utfôring i perioden juni til november, noe som lokaliteten 

tåler relativt godt, med unntak av enkeltpunkter som ifølge de to seneste miljøundersøkelsene.   

 

Figur 1: Oversikt over månedlig fôrforbruk og brakklegging. Områder uten heltrukken linje viser brakklegging for ulike produksjonsregimer. 

 

Ved å utvide antall bur på lokaliteten, samt dreie den for bedre gjennomstrømning vil en fordele det 

organiske utslippet fra lokaliteten slik at risikoen for opphopning av organisk materiale på 

enkeltpunkter vil reduseres. En vil også ha mulighet til å overvåke situasjonen underveis i 

produksjonen, og om nødvendig bytte bur internt for å unngå opphopning av organisk materiale på 

enkeltpunkter.  
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Det planlagte brakkleggingsregimet i juni og juli som er skissert for det nye anlegget er lagt til en tid 

på året hvor vanntemperaturen er relativt høy og økende, noe som gir økt metabolisme hos de 

vekselvarme og forurensningstolerante børstemarkene som lever under anlegget.  I kombinasjon 

med høy vanntemperatur, lav produksjon, og utfôring i oppstarten på neste produksjon vil dette 

sørge for en god omsetning av organisk materiale og regenerering av lokaliteten. I tillegg vil en slik 

brakklegging nå komme årlig og ikke hvert andre år slik det har vært praktisert til nå.   

Vår erfaring og forhåndsvurdering tilsier at lokaliteten vil respondere positivt på en økning av arealet 

og nytt produksjonsregime.  Denne vurderingen skyldes faktorene hyppigere brakklegging i optimalt 

tidsrom, utvidet areal, bedre gjennomstrømning og en jevn og relativt lav utfôring.  En ytterligere 

positiv effekt er at utnyttelse av lokalitetene som fisken splittes etter til vil optimaliseres.  

 

 

 

   

Mvh. Lars F. Øvergaard 

Tromsø 22.01.2017  

       iAKVA AS 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

LERØY AURORA AS 
Postboks 2123 
9267  TROMSØ 
 
 

 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/1664-16 U43 21.02.2018 

 

Forespørsel om mer informasjon i forbindelse med - Søknad om dispensasjon 
fra kystsoneplan for endring av anlegg ved Guortesjohka 

Vi ønsker å behandle deres søknad på en best mulig måte, og gi så god informasjon som mulig i 
saksfremlegget ved politisk behandling av denne.  
 
Vi tillater oss å be om litt mer informasjon vedrørende deres søknad. Kan dere sende oss: 

- beskrivelse av størrelsen på det arealet som omsøkes 
- en skissering av størrelse på biomasseutvidelse 
- beskrivelse hva som er vurderingen bak mulighetene for økning av antall arbeidsplasser 
- beskrivelse hva som ligger til grunn for utløsning av «planer om oppgradering av trekai 

til betongkai» 
- beskrivelse av hva endringen innebærer, er det ikke slik at det allerede er en produksjon 

slik som beskrevet i søknaden? Har ikke endringen skjedd allerede? Er det ikke de gode 
forholdene ved stedet som gjør at de har lagt om driften? 

- en beskrivelse av- og mer informasjon om det selskapet som har laget den miljørapporten 
som ligger ved søknaden.  

 
Ta gjerne kontakt om noe er uklart.  
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
Jens Kristian Nilsen 
Næringskonsulent / Ealáhuskonsuleanta 
Tlf.:  777 19258/463 15000 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1664-16 

 
Intern kopi: 
Einar Pedersen  
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Kåfjord kommune    Sted: Tromsø  
Rådhuset    Dato: 07.03.18 
 Vår ref: Hugo Nilsen     
9620 Olderdalen  Deres ref: 2015/1664-16 
 Direktetlf: +47 90026811                                                                             

 E-post:: hugo@leroyaurora.no 

Att: Jens Kristian Nilsen  

 

 

Søknad om dispensasjon for endring av anlegg på lokalitet Gourtesjouka – forespørsel om mer 
informasjon 
 
Viser til vår søknad av 2 februar og deres forespørsel om mer informasjon i brev av 21 februar i år. 
 
Omsøkt areal  
Overflatearel på anlegget vil være 270 meter bredt og 540 meter langt, jfr vedlagte tegning. 
Som det fremgår av søknaden er det kun ankerposisjoner som gjør at vi kommer utenom allerede 
avsatt areal og trenger dispensasjon. Alle fortøyninger vil være senket på ca 10 meters dyp og vil 
ikke utgjøre noe hinder for ferdsel. 
 
Størrelse på biomasseutvidelse 
Vi planlegger å kunne sette ut mer smolt i omsøkte anleggsløsning og det gjør det nødvendig med 
en biomasseutvidelse. Om vi produserer fisken frem til ca 1,5 kilo som i dag før den flyttes vil 
biomassen utgjøre ca 4000 tonn ved flytting. 
 
Økte antall arbeidsplasser 
Lokaliteten er i dag for liten til å kunne levere nok antall fisk til 2 nye lokaliteter. En utvidelse av 
lokaliteten som omsøkt gjør at vi klarer å levere optimalt til 2 lokaliteter og sikrer at dette blir en av 
våre lokaliteter som hvert år skal kunne levere lusefri fisk til storfisklokaliteter. Dette innebærer at 
Gourtesjouka ikke vil ha permitteringer i perioder, det vil være en stabil og attraktiv arbeidsplass for 
lokalsamfunnet og blir en av grunnpilarene i vår produksjon. En utvidelse av lokaliteten vil gjøre det 
nødvendig med flere ansatte enn det er i dag. 
 
Planer om oppgradering av kai 
En utvidelse av Gourtesjouka gjør at vi kan planlegge langsiktig også med tanke på investeringer i 
landbase og kai. Kaien kan vedlikeholdes som den er, men den beste løsningen er å etablere ei 
betongkai. Dette ligger i planen om vi får til utvidelsen. 
 
Hva innebærer endringen? 
Det reises spørsmål om hva endringen innebærer og om ikke endringen allerede har skjedd. Vi har i 
en «prøveperiode» dokumentert at dette er riktig lokalitet hva angår miljøforhold i forhold til vår 
langsiktige satsning, men lokaliteten er for liten til at vi kan få til den produksjonen vi ønsker, jfr 
avsnitt over om arbeidsplasser. Vi ønsker derfor å endre/dreie anlegget for å få enda bedre 
miljøforhold for fisken samt plass til noen flere merder. Dette vil sikre vår produksjonsstrategi og 
optimalisere driften ved både Gourtesjouka og lokalitetene fisken flyttes til. 
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Beskrivelse av iAkva 
iAkva er et mindre lokalt konsulentselskap som yter tjenester innen rådgiving og miljøundersøkelser 
til havbruksnæringen. Selskapet består av Lars Ferdinand Øvergaard , Yngve Strøm Paulsen og Kåre 
Aas og holder til i Tromsø.  
  
Yngve Paulsen har lang erfaring innen næringen gjennom mange år i Multiconsult og som selvstendig 
i selskapet YPK AS før han var med og startet iAkva AS i 2017.  Kåre Aas har også lang fartstid i 
ulike selskaper rettet mot havbruksnæringen, både innen forskning og konsulenttjenester i selskapene 
Fiskeriforskning, Multiconsult og Nofima. Lars Øvergaard er fiskerikandidat med master i 
havbruksbiologi fra 2007 med erfaring fra fire år som miljøkonsulent i Akvaplan-niva samt fire år i 
havbruksselskapet Salmar Nord AS. 
 
Ved behov for ytterligere opplysninger kan undertegnede også kontaktes på mobil 900 26 811. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Lerøy Aurora AS   

 
 
Hugo Nilsen  
Driftssjef  
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  1. SAMMENDRAG  

  

 
 

Fig. 1 – Akvakulturområder i Lyngenfjorden 

 

Kystsoneplanen er lagt ut til 2. gangs høring pga. på grunn av vesentlige endringer av planforslaget 

etter 1. gangs høring. Fylkesmannen reiste innsigelse til å benytte tidligere torskeoppdrett til anadrom 

fiskeslag og oppdrettsnæringen ga innspill om ny lokaliteter. 
 

Planforslaget gir samlet sett lite kontroversiell endringer. Mest konfliktfylt er formål som legger til 

rette for oppdrett, spesielt i forhold til tradisjonell bruk og fiske. Tidlig i planprosessen fikk man derfor 

utredet «Utredning av akvakultur i Lyngenfjorden». 

 

Konflikter med fjordfiske og tradisjonell bruk har vært fremtredende i prosessen. Viktige økologiske 

aspekter i forhold til mulig påvirkning av villfiskstammer og også det at lokalsamfunnet i for liten grad 

får utbytte av verdiskapning som det legges til rette for, er vektlagt. Kystsoneplanen legger derfor til 

rette for en kontinuitet i næringa på lik linje med nivået som var ved oppstart av planen.  

 

Styringsgruppa har så langt lagt opp til en forsiktig utvikling av oppdrett og benytter føre-var 

prinsippet der en ønsker å se utviklingen an før det eventuelt i fremtiden legges opp til større vekst.  

Sentralt i tenkingen er at kystsoneplanen «koples på» kommuneplanens arealdel og dermed får samme 

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

 

Utvikling av ny teknologi kan gi større sikkerhet mot rømming i framtida. I tilfelle kan akvakultur 

utvikles lenger inn i fjorden (se grønn stiplet linje). 

8 

Ytre sone: Etablering av oppdrettsanlegg 
er i hovedsak uheldig i forhold til: 
- Landskapsverdi  
- Forsvarsinteresser  
- Snøskredfare  

Indre sone: Etablering av oppdretts- 
anlegg er i hovedsak uheldig i 
forhold til:  
- Gyte- og oppvekstområder  
- Nærhet til lakseførende elver  

Midtre sone: Område med 
eksisterende oppdrettsanlegg. 
Berører fiske- og gyteområder, 
men i mindre omfang enn i de 
øvrige sonene.  

Side sone: Etablering av oppdretts-
anlegg er i hovedsak uheldig til: 
- Gyte- og oppvekstområder  
- Isgang  
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 4 

 

  2. ENDRINGER ETTER 1. GANGS HØRING 
 

Hovedtrekk av endringer etter 1. gangs høring dreier seg om 2 forhold:  

 

1. Fylkesmannens innsigelser til at tidligere torskeoppdrettsanlegg  ikke kan nyttes til oppdrett 

for anadrom flaksefisk 

2. Innspill fra oppdrettsnæring om nye oppdrettsanlegg.   

 

Etter første gangs høring innkom nye innspill om oppdrettsanlegg fra 2 aktører. Områdene har dermed 

ikke vært ute til offentlig høring tidligere. Innspillene behandles som innspill til egnede/ikke egnede 

områder til oppdrettsanlegg og ikke som søknader. Dersom disse nedfelles i planforslaget er det åpent 

for å fremme søknad i disse områdene. 

 

Styringsgruppa har avventet realitetsbehandling av disse til etter andre gangs høring. 

 

 
 

Fig. 2 – Oppdrettsanlegg - Hovedtrekk av endringer etter første gangs høring 

 

Innspillene inngår i en bredere analyse om oppdrett i Lyngenfjorden (se punkt 8 – Analyse og 

sammenstilling, side 14).

       Eksisterende anlegg 
       Eksisterende settefiskanlegg 

       Anlegg som tas ut av planen 

       Nye oppdrettsanlegg 
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  3. BAKGRUNN 
 

  3.1  Et interkommunalt samarbeidsprosjekt 

 
Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommune har utarbeidet en felles kystsoneplan for Lyngenfjorden. 

Erkjennelsen av at fjordsystemet er en ressurs som befolkningen i fellesskap skal forvalte, gir innsikt i 

at inngrep vil kunne ha konsekvenser også for nabokommunene.  

 

Dette gjelder særlig lokalisering av nye akvakulturområder. Lyngen og Gaivouna/Kåfjord kommune 

har tidligere utarbeidet kystsoneplaner for sine områder. Disse er imidlertid av gammel dato og det er 

behov for å rullere planene. 

 
Kystsoneplanen vil sikre forutsigbarhet og skaper rom for utvikling med hensyn på regionens særegne 

kultur og historie. Planens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har 

betydning for bruken av areal, hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. 

 

 

  3.2 Planområdet 

 

  
 

Fig. 3 – Planens avgrensning 
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  3.3  Planens formål 

 
Stort sett har ulike bruksinteresser levd side om side uten store konflikter. De senere år har 

bevisstheten omkring sjø- og kystarealene blitt større i den offentlige forvaltning. Med utviklingen av 

oppdrettsnæringen har det oppstått nye utfordringer og muligheter som har økt kommunens behov for 

et balansert styringsredskap for forvaltning i sjø.  

Planlegging og forvaltning i sjøen har vært forskjellig fra landarealene. Fraværet av privat 

eiendomsrett har gjort sjøen til et flerbruksområde styrt av statlige sektormyndigheter og 

sektorlovverk. Ny Plan og Bygningslov (PBL) har gitt kommunene større rett til å planlegge egne 

sjøarealer.  

Kystsoneplanen har følgende målsetting:  

 Være sentralt beslutningsgrunnlag i saker som berører kommunenes kyst og 

sjøområder med sikte på bærekraftig bruk av ressurser og arealer. 

 På en balansert måte sikre særlig viktige arealer til oppdrett, fiske, naturvern, 

kulturminnevern, reiseliv og friluftsliv, samt ferdsel. 

 Være fleksibel i forhold til framtidige behov.  

 Legge til rette for raskere saksbehandling og delegasjon. 

 

  3.4 Effektmål 

 
De gevinster en ønsker å oppnå er i hovedsak: 

 Bedre samordnet areal- og næringspolitikk 

 Gode betingelser for regional næringsutvikling 

 Gode betingelser for rekreasjon 

 Legge grunnlaget for en fornuftig og fremtidsrettet økosystembasert forvaltning 

 Ivareta befolkningens behov for mangfoldig og variert natur- og kulturlandskap 

 En mer enhetlig praksis knyttet til arealspørsmål 

 Gode betingelser for befolkningsvekst i hele regionen 

 

 

  3.5 Plantype 

 

 Kystsoneplanen er en del av kommuneplanens arealdel for kommunens sjø- og strandområder. 

Den er en del av kommunenes overordnede styringsdokumenter som gir rammer for utvikling 

av kommunesamfunnet og for forvaltning av arealressursene. 

 

 Kystsoneplanen og kommuneplanens arealdel har en overordnet og grovmasket karakter, 

planlegging med behov for større detaljeringsgrad framstilles vanligvis som reguleringsplaner. 

 

 Kystsoneplanen må ses i sammenheng med kommuneplanens arealdel og gis samme krav til 

oppfølging/rullering. Dvs. at kommunestyret skal vurdere planen minst én gang i løpet av hver 

valgperiode, herunder foreta nødvendige endringer av den. Ved framtidige rulleringer er 

målsetningen å kjøre kun én planprosess for hver kommunes totale areal (sjø og land).  
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  3.6  Planens rettsvirkning 

 
 Interkommunal plan for Lyngenfjorden er utarbeidet i henhold til Plan og bygningslovens 

kapittel 9 om interkommunalt plansamarbeid og kapittel 11 om kommuneplan. Planen er 

utarbeidet som kommunedelplan, og har juridisk status som arealdel av kommuneplan, jamfør 

plan- og bygningsloven kapittel 11. 

 

 Bestemmelsene er sammen med plankartet juridisk bindende for framtidig arealbruk jf. Plan – 

og bygningsloven § 11-6. Det vil si at den enkelte grunneier ikke kan bruke eiendom på en 

måte som er i strid med planen. Arealformål, bestemmelser og hensynssoner avgjør hvilke 

restriksjoner og krav som stilles for å utnytte området.  

 

 Retningslinjer er ikke juridisk bindende og kan dermed ikke benyttes som hjemmelsgrunnlag 

for vedtak. Retningslinjene forklarer og utdyper bestemmelsene og gir en bedre og mer 

helhetlig grunnlag for avveiing og beslutning som skal gjøres i videre planarbeid og ved 

behandling av enkeltsaker. 

 

 

  3.7  Plandokumenter 

 

Arealdelen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Konsekvensutredningen er en del 

av planbeskrivelsen. 

Planen består av:  

• 7 plankart i målestokk: 1:25 000 datert 17.10.2013, revidert 24.06.14 og 19.05.15 

• Bestemmelser og retningslinjer, datert 17.10.2013, revidert 24.06.14 og 20.05.15 

 Planbeskrivelse datert 17.10.2013, revidert 24.06.14 og 20.05.15 

 Konsekvensutredning datert 17.10.2013, revidert 24.06.14 og 20.05.15 
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  4. OVERORDNEDE FØRINGER 
 
Grunnlaget for planlegging er nedfelt i flere lover, nasjonale retningslinjer, regionale og kommunale 

planer.  

 

  4.1  Lovgrunnlag 

 
Plan og bygningsloven 

 

 Det er Plan og bygningsloven som danner det juridiske utgangspunktet for kystsoneplanen og 

alle kommunens arealplaner. Den setter krav til planprosess og danner grunnlag for 

vurderinger og vedtak.  

 Planen juridiske del (kart og bestemmelser) hjemles i denne lov. 

 

Naturmangfoldloven 

 Kunnskap om naturmangfold skal inn i alle planer som berører naturtyper og arter. 

 Føre-var prinsippet skal anvendes dersom kunnskapen er mangelfull. 

 Hvis en plan eller tiltak prioriterer utbygging på bekostning av naturmangfold, må det 

begrunnes i vedtaket. 

 

Havn og farvannsloven  

 Loven skal legge til rette for god framkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og 

forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn, hensynet til fiskeriene og andre 

næringer. 

 Kommunen er myndighet etter havne- og farvannsloven ut til 1 nautisk mil utenfor 

grunnlinjen. Kystverket har myndighet utenfor, men også for ulike områder innenfor (hoved - 

og biled, statlige fiskerihavner, akvakultur, kraftproduksjon mm). 

 

Havressursloven 

 Havressursloven (2009) avløser Saltvannsfiskeloven (1983). Formålet med loven er å sikre en 

bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de viltlevende marine ressursene 

og det tilhørende genetiske materialet og å medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i 

kystsamfunnene.  

 Høsting og annen utnyttelse av viltlevende marine ressurser forvaltes gjennom 

havressursloven. 

 

Akvakulturloven  

 Loven setter rammer for tildeling av konsesjoner til akvakultur. Lovens hovedformål er å sikre 

oppdrettsnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig 

utvikling.  

 Akvakulturloven forvaltes av Fiskeridirektoratet. Fra 1. januar 2010 overtok fylkeskommunen 

saksbehandlingen knyttet til tildeling av akvakulturtillatelser.  

 Kommunen avklarer bl.a. søknaden i forhold til gjeldende arealplan (kystsoneplan) etter plan 

og bygningsloven. Konsesjoner kan ikke gis dersom dette er i strid med kommunale planer. 

 

Vannforskriften 

 Vannforskriften er knyttet til EUs vanndirektiv i Norge. Målet er å beskytte, og om nødvendig, 

forbedre vannkvaliteten.  
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 Landet er delt inn i 11 vannregioner med tilhørende vannområder.  

 Troms fylkeskommune har som vannregionmyndighet i vannregion Troms, laget utkast til 

"Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021". Planen har vært ute til offentlig 

høring. 

 
Andre lover 

 Havenergiloven, Friluftsloven, Kulturminneloven, Forurensningsloven, Lov om 

folkehelsearbeid, Sivilbeskyttelsesloven, Motorferdselloven, Reindriftsloven og Lakseloven.  

 

 

  4.2  Nasjonale dokumenter og retningslinjer 

 

Det finnes flere overordnede dokumenter som kan være retningsgivende for kystsoneplanlegging. 

Følgende nevnes: 

 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497)  

 Veileder kommuneplanens arealdel (T-1491)  

 Fiskeridirektoratet. Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging i Fiskeridirektoratet.  

 Sametingets planveileder (2010)  

 Handlingsplan for Kystverket 2010-2019  

 St.meld. 26 (2012-2013), Nasjonal transportplan 2014-2023. Samferdselsdepartementet. 

 St.meld. 22 (2012-2013), Verdens fremste sjømatnasjon. Fiskeri- og kystdepartementet.  

 St.meld. 21 (2011-2012), Norsk klimapolitikk, Miljøverndepartementet  

 St.meld. 14 (2004-2005), På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap, Fiskeri- og 

kystdepartementet  

 Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen (2011). Gullestadutvalget  

 

 

  4.3  Regionale planer og dokumenter 

 Fylkesplan for Troms 2010-2013 

 Regional planstrategi for Troms (2012-2015) 

 Havbruksstrategi for Troms (2013) 

 Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen (2008-2018) 

 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - vannregion Troms (2012) 

 Fylkesdelplan for kystsonen 1999 

 Fylkesvegplan (2010-2019) 

 Folkehelse, idrett og friluftsliv (2008-2013) 

 

 

 4.4  Kommunale planer og dokumenter 

 
De 3 kommunene har ulike status for kystsoneplanlegging og overordnet kommunal planlegging.  

 

Kommune Arealdel Kystsoneplan 

Storfjord kommune 2007 (under revidering)  

Kåfjord kommune Under utarbeidelse 1995-2005 

Lyngen kommune 2014 1999-2002 

 

Fig. 4 – Kommunenes areal- og kystsoneplaner 
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 Lyngen kommune har en ny arealplan (godkjent desember 2014). Både Kåfjord og Storfjord 

kommune har arealdel under arbeid, som ventes godkjent i løpet av 2015. 

 Det er flere reguleringsplaner i kommunene, som skal fortsette å gjelde. Disse er vist med 

hensynssone på plankartet. 

 Det finnes i tillegg noen andre relevante planer som har betydning for kystsonearbeidet 

(overordnet ROS, klima og energiplaner, næringsplaner mm). 
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  5.  ORGANISERING OG PLANPROSESS 

 

  5.1  Organisering 

 
Organiseringa av planarbeidet er gjort etter plan og bygningslovens kapittel 9 om interkommunalt 

plansamarbeid. Kommunestyrene har opprettet en interkommunal styringsgruppe med likt antall 

representanter (3) fra hver kommune. Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sin 

kommune. Dersom rsom kommunene er uenige om innholdet i et samlet planforslag, kan styret eller 

den enkelte kommune anmode fylkesmannen eller regional planmyndighet om å mekle.  

Arbeidets formål, status, arealmessig avgrensning, økonomisk fordeling, organisering, fremdrift og 

mandat reguleres av; ”Avtale om samarbeid om kystsoneplanlegging mellom Lyngen, Gaivouna/ 

Kåfjord og Storfjord”, inngått mellom involverte rådmenn 23. januar 2008. 

 

De deltagende kommuner har overført til styret den myndighet til å treffe vedtak om planprosessen, 

som etter loven er lagt til kommunen.  

 

 

  5.2  Planprosess 

 
Det er gjennomført en omfattende planprosess.  I samråd med Troms fylkeskommune ble det 

utarbeidet et planprogram med informasjon om prosessen og planarbeidet.   

 

En arbeidsgruppe holdt folkemøter i hver kommune og det har vært korrespondanse med 

sektormyndigheter og vitenskapelige miljøer underveis i prosessen. 

 

Det innkom en rekke innspill til planforslaget, både til planprogrammet og i de formelle 

høringsrundene. Et utkast til planforslag ble presentert i Regionalt planforum i desember 2013. 

 

 

  5.3  Framdrift 

 
Framdrifta i arbeidet har vært planarbeidets største problem. Planprogrammet ble utarbeidet og lagt ut 

til offentlig ettersyn allerede høsten 2009. Manglende framdrift i arbeidet skyldes flere årsaker: 

 

 Prosjektleder hadde en engasjementstilling som gikk ut før planforslaget var ferdig.  

 Sweco AS ble engasjert for å gjøre planen klar for offentlig ettersyn.  

 Dette arbeidet (plankart, beskrivelse og bestemmelser) ble presentert i Planforum i Troms 

fylkeskommune høsten 2013. 

 Styringsgruppa besluttet at innspillene fra planforum og sluttføring av prosjektet skulle utføres 

av Nord-Troms Plankontor. 

 I ettertid viste det seg at Nord-Troms Plankontor likevel ikke kunne påta seg oppdraget pga. 

manglende ressurser. 

  

Framdrift siste året 

 

Høgtuns Plankontor AS ble engasjert for å sluttføre arbeidet. De ulike fasene i dette arbeidet kan 

oppsummeres slik: 

 

26.06.14: Møte i styringsgruppa 

04.07.14: Planen legges ut til offentlig ettersyn (høringsfristen ble forlenget med 1 måned) 
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01.10.14: Merknadsfrist. Innen fristens utløp var det kommet 20 innspill fra ulike aktører  

                (mange av innspillene inneholdt flere punkter). Det innkom 5 innspill fra  

                regional stat (innsigelse fra fylkesmannen, merknader fra de øvrige). 

07.11.14: Drøfting av innspillene med leder av styringsgruppa og rådmennene i kommunene. 

18.11.14: Møte med fylkesmannen/fylkeskommunen 

10. 1214: Status og beslutning om videre arbeidsprosess (leder av styringsgruppa og rådmennene i de  

     3 kommunene) 

20.02.15: Orientering om arbeidet i felles formannskapsmøte. 

27.03.15: Formell merknadsbehandling i styringsgruppa. 

 

04.06.15: Planforslaget legges ut til 2. gangs høring. 

30.09.15. Formell merknadsbehandling i styringsgruppa (2. gang). 
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  6. DAGENS SITUASJON 
 

 
 

Fig. 5 - Fiskeplasser, settefiskanlegg og gyteplasser 

Fjorden inndeles i 4 soner: Ytre -, midtre - indre og østre sone (Kåfjorden). Lyngen kommune grenser 

til alle sonene, Kåfjord til ytre- og midtre sone, mens Storfjord grenser til midtre sone. 

FP/FA 

FA 

FP/FA 

FP/FA 

Indre sone 

Midtre sone 

Ytre sone 

Østre sone 
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  6.1  Bebyggelse 

 
Lyngenfjorden er lang og smal, og er omkranset av høye, bratte fjell. Fare for ras og steinskred gjør at 

bebyggelig areal er lite, og med unntak av de dyrkbare dalene ligger det meste av dette arealet langs 

sjøen. Tradisjonelt har fjorden vært viktig for å livnære seg, men også til ferdsel og transport.  

Det bor til sammen 7231 personer i de 3 kommunene. Lyngen kommune har flest innbyggere med 

3143, deretter følger Kåfjord med 2197 og Storfjord med 1891 personer. 

 

Boligbebyggelse. Alle tre kommunene bærer preg av den type næringstilpasning som var vanlig for 50-

60 år siden, dvs. kombinasjon av jordbruk og fiske. Dette har ført til en ganske spredt bosetting og 

karakteristisk eiendomsstruktur (mange smale teiger fra strandlinje til fjell). I dag bor likevel 

mesteparten av befolkningen i tettstedene Lyngseidet, Furuflaten, Oteren, Hatteng, Skibotn, 

Manndalen, Birtavarre, Olderdalen og Djupvik.  

 

Næringsliv. De tre kommunene har et ganske bredt sammensatt næringsliv bestående av tjenesteytende 

næringer, transport, handel, råstoffutvinning, industri, turisme, akvakultur, fiske og landbruk. Noen 

næringsområder og områder for reiseliv og turisme er spredt rundt Lyngenfjorden. 

 

Fritidsbebyggelse. Det meste av fritidsbebyggelse i planområdet er lokalisert i hyttefelt, med størst 

tetthet på vestsiden av Storfjorden og i områdene nord for Skibotn. Men også på østsiden av 

Storfjorden og områdene nord for Lyngseidet er det en del fritidsbebyggelse. For øvrig finnes flere 

fraflyttede hus og småbruk tilknyttet strandsonen. Det har til nå vært liten omsetning av slike hus til 

fritidsformål. 

Vegnett. Fylkesveger følger vestsiden av fjorden fra Oteren til Koppangen. Det er ingen bebyggelse 

nord for Koppangen (på vestsiden av Lyngenfjorden i sone ytre del). E6 følger kystlinjen i store deler 

av østlig del av fjorden.  

 

 

  6.2  Bruk av sjøområdene 

 
Fiske. I områdene vist med lilla farge er hovedformålet fiskeområde, under dette trålfelt for rekefiske, 

passive redskap, kaste- og låssettingsplasser. De fleste av disse områdene ligger i ytre og midtre sone. 

Men stort sett hele Lyngenfjorden brukes til fiske (se fig 8, side 18). Virksomhet på sjøen kjenne-

tegnes av at ulike aktiviteter fungerer side om side eller i samme område til ulike tider (flerbruk).  

 

Gyte- og oppvekstområder. Under planprosessen er det avdekket at deler av Lyngenfjorden er gyte- og 

oppvekstområde for kysttorsk, dette gjelder særlig indre del av fjorden. 

 

Akvakultur. Det produserer i dag laks i sjø på lokalitetene Gourtesjohka i Kåfjord-Gàivouna kommune 

og Årøyholmen i Lyngen kommune. Selskapet disponerer også lokaliteten Stigen i Lyngen kommune.  

Det er to settefiskanlegg i området, på Elvevoll i Storfjord kommune (indre sone) og i Skardalen i 

Kåfjord kommune (østre sone). 

 

Havner og skipsleder. Skipsleder ender i havnene på Lyngseidet, Olderdalen og Skibotn. Fergetrafikk 

mellom Lyngseidet og Olderdalen skaper stor trafikk over Lyngenfjorden. 

 

Småbåthavner. Det finnes småbåthavner og småbåtanlegg (flytebrygger) i alle kommunene rundt 

fjordbassenget. 

 

Forsvaret. Forsvaret har et øvingsfelt i ytre del av fjorden. 

Tradisjonell bruk. Tradisjonell bruk til fangst/rekreasjon er en viktig del av den lokale kulturen. 
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  7.  UTFORDRINGER OG PROBLEMSTILLINGER 
 

 

  7.1  Generell utfordring 

 

 Utfordringer knyttet til kystsoneplanlegging er på mange måter den samme som i andre typer 

oversiktsplanlegging: Hvordan foreta en fornuftig avveiing mellom utbygging/tiltak og 

områder som av ulike grunner ikke ønskes bebygd (naturmangfold, friluftsområder, 

kulturminner, skredområder mm)?  

 

Problemstillingen er imidlertid noe modifisert, da planforslaget i hovedsak omfatter sjøarealer 

og bare i noen få tilfeller landarealer. 

 

 

  7.2   Utfordring knyttet til havbruk 

 

 Hovedutfordringen knytter seg til areal for havbruk. Dette er blitt tydeliggjort under 

planprosessen. Akvakulturnæringen er avhengig av gode lokaliteter for å oppnå bærekraftig og 

lønnsom drift. Lokalisering er imidlertid krevende i forhold fiskeri, allmenn bruk, lakseelver 

og reiselivsnæring. 

 

 Problemstilling: Hvordan finne egnede arealer til oppdrettsanlegg? 
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  8.  ANALYSE  OG SAMMENSTILLING  
 

 

  8.1  Akvakultur  

 

Norge er verdens største produsent av atlantisk laks og kystsonen i Nord-Norge og Troms er meget 

god egnet til lakseproduksjon. Mesteparten av oppdrettsvirksomheten i Tromsøregionen ligger i de 

ytre fjordene og i sund mellom øyene. Det er mindre anlegg i de indre fjordene, men de etablerte 

anleggene i Lyngenfjorden anses som meget velegnet.  

 

Lyngenfjordens egnethet for oppdrett. Tidevannsforskjellene i nord er betydelig større enn lenger sør 

(168 cm i Tromsø mot 90 cm i Bergen). Dette sikrer en betydelig bedre utskifting av vann i 

fjordsystemet. ArgusMiljø AS gjorde beregninger av vannutskifting og tidevannsdrevet 

gjennomstrømming (2007) og konkluderte med at Lyngenfjorden har stor bæreevne for 

oppdrettsanlegg.  

 

Egnede lokaliteter for oppdrett. I forbindelse med kystsoneplanleggingen har Akvaplan/niva laget 

rapporten «Utredning av akvakultur i Lyngenfjorden». På figuren nedenfor presenteres egnede 

områder ut i fra fysiske kriterier som strømforhold, dybde vannutskifting mm.  
 

 

Fig. 6 – Illustrasjon – mulige arealer som er egnet for oppdrett (vurdert ut i fra fysiske kriterier). 
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  8.2 Nærmere beskrivelse av lokalitetene 

 

Lokalitet Beskrivelse 

Lyngen  
1. Gamvik og Indre Gamvik Noe eksponert mot nord til nord-øst. Fare for ising med vind fra sør 

til sør- øst.  

2. Nordavindshavna 

 

Eksponert mot nord til nord- øst, og sør til sørøst. Fare for ising med 

vind fra sør-øst.  

3. Strupen - Koppangen Eksponert fra nord til nord-øst. Ingen eksponering fra sør, men en 

viss isingsfare fra øst.  

4. Årøya Det ligger en lokalitet i dette området. Eksponert mot nord, ingen 

isingsfare.  

5. Bunkholmen Lite eksponert, til dels skjermet. En viss isingsfare fra sør-øst.  

6. Kvitberget Eksponert og isingsfare fra sør til sør-vest.  

7. Oksvik Noe eksponert fra nord- øst, en viss isingsfare fra nord-øst og sør- 

øst.  

8. Sandvika Markert på kart, men ikke beskrevet. 

Gaivuona/Kåfjord 
Olderdalen (ikke kartfestet) 

 

Kan være moderat isingsfare fra sør-øst, og moderat eksponert for 

vær og vind fra sør-øst og nord-vest. 

9. Manndalsklubben  

 

Tidligere lokalitet, som har et visst potensial. Eksponert mot nord til 

nord-vest, og en viss isingsfare fra øst. Er inndratt og ikke i bruk.  

10. Nordneslandet-  

     Manndalen 

Eksponert mot nord, og en viss isingsfare fra øst til sør-øst. 

11. Nordneslandet  Eksponert mot nord, og en viss isingsfare fra øst til sør-øst.  

Skipsvika: (ikke kartfestet) 

 

Eksponert mot nord til nord-øst, og isingsfare fra sør til sør-vest. 

Det er kommet innspill på at det kan gå ras i sjøen på strekningen 

Skardalen – Båen. 

Storfjord 
12. Innerbukt – Skibotn: Mindre landtopografiske formasjoner som kan gi bakevjevirkning i 

enkelte områder. Men området er så stort at ved riktig plassering av 

anleggene vil disse ha mindre betydning for egnetheten til området. 

Vindeksponeringen er betydelig fra nord-nordøst. Viss fare for 

ising. 

13. Bergneset  

 

Ingen negative topografiske forhold som kan gi bakevjer eller 

sedimentfeller. Dybden er tilfredsstillende. Mest eksponert for vind 

fra nord og nordøst. Siltholdig brevann i sjøen kan forekomme. Viss 

fare for ising.  

14. Falsnes-Bentsjord:  

 

Et svært areal med godt dyp og ingen strømhindringer, terskler eller 

bakevjer. Alt ligger til rette for at det blir god spredning av utslipp. 

Vannutskiftningen antas å være god grunnet landtopografien. Viss 

fare for ising.  

 

 

Fig. 7 – Beskrivelse av mulige oppdrettslokaliteter.  

 

I siste høringsrunde kom det innspill om 4 nye lokaliteter for oppdrettsanlegg. 2 av disse 

inngår ikke i «egnede områder». Disse er vist med oransje markering på figurframstillingene.  
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  8.3 Virkninger av oppdrett i forhold til fiskeområder  

 

 

Fig. 8 – Illustrasjon av fiskeområder  

 
Storfjord/Lyngen/Kåfjord har fra gammelt av vært en viktig fiskefjord med gode lokale bestander. Fig. 

8 viser at de fleste potensielle områder for akvakultur ligger i fiskeområder. 

 

Yrkesfiske.  

Fiskernes arealbehov omfatter i utgangspunktet hele kysten. Fiskerne er avhengige av å kunne følge 

fiskebestandene, og bruker kystarealene på en relativ mobil, fleksibel og tidsavgrenset måte. Fiskens 

vandringsmønster kan også endres over tid, og derfor er fiskernes arealbehov i kystsonen vanskelig å 

kartfeste. Likevel er fiskeplasser i fjorden viktige å ta hensyn til i kystsoneplanleggingen. Det er gjort 

en forholdsvis omfattende kartlegging av fiskeområdene og fig. 8 illustrerer rekefelter og områder for 

både passive- og aktive redskaper, samt områder hvor disse kombineres.  

 

Sysselsatte i fiskerinæringen utgjør en forholdsvis stor del av andel årsverk i de 3 kommunene.  

De samlede landingene fra fartøy hjemmehørende i de tre kommunene utgjorde i 2008 en samlet verdi 

av 45 mill. kr. i hovedsak fra fartøy hjemmehørende i Lyngen. (NORUT rapport 2010:10) 

 

Tradisjonell fjordfiske. 

Tradisjonell bruk av fjord og strandområder er en viktig del av den lokale kulturen. Selv om 

fjordfisket gradvis har mistet økonomisk betydning, er det fortsatt en stor del av befolkningen som 

bruker fjorden til fangst og rekreasjon. 

 

Turistfiske. 

Rekefelt (aktiv redskap) 
Aktive redskaper 
Passive redskaper 
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Kysten og fjordene er grunnlag for turisme i Tromsøregionen. Turistfisket er ei ny næring på vei opp 

og det er etablert flere mindre sjøbuanlegg i strandsonen i planområdet.  

 

Samisk interesser.  

Samiske interesser omfatter i denne sammenheng tradisjonelt fiske, reindrift, kulturminner og øvrig 

samisk næring og kultur. Prinsippene for planlegging i samiske områder tar spesielt opp betydningen 

av naturgrunnlaget for samisk næringsutøvelse og at tradisjonell kunnskap skal legges til grunn i 

planarbeidet (Sametingets veileder). Selv om det ikke foreligger entydig definisjon av tradisjonelle 

samiske kyst- og fjordområder, mener sametinget at kommuner som inngår i Sametingets virkeområde 

for søkerbaserte tilskudd til næringsutvikling, er et hensiktsmessig utgangspunkt. Her inngår både 

Kåfjord, Storfjord og Lyngen kommune. 

 

I kystsoneplanleggingen er det er særlig pkt. 6 i veilederen «Hensyn å ta i forhold til samisk 

næringsutøvelse og ressursbruk» som er veiledende. Her nevnes eksplisitt at tradisjonelle fiskeplasser 

og gyteområder av vesentlig betydning for fiske i samiske kyst- og fjordområder, skal sikres (pkt. 6.1). 

Endret arealbruk (oppdrettsanlegg, rørlegging, kabling mm) må ikke medføre irreversibel skade eller 

ødeleggelse av lokalt fiske av vesentlig betydning for befolkningen i et bestemt område (pkt. 6.2). 

 

Svømmeplasser og flyttleier er lovbeskyttet av Reindriftslovens § 22. I planområdet er det ikke 

tradisjonelle svømmeplasser for rein, men i Koppangen i Lyngen kommune er det lokalisert en 

prammingsplass. Det må ikke etableres anlegg i dette området som vanskeliggjør reinflyttingen. 
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  8.4  Virkninger av oppdrett i forhold til skipsleder, havner og Forsvaret 

  

 
 

Fig. 9 – Illustrasjon av skipsleder, havner og Forsvarets virksomhet  

Forsvaret. Forsvaret har ett aktivt skyte-/øvingsfelt i planområdet (ytre sone). Forsvaret har signalisert 

at skytefeltet ønskes opprettholdt. Dette berører potensielle oppdrettsanlegg i fjordens ytre del. 

 

Hoved- og bileder. I hoved- og bileder er det kystverket som har forvaltningsmyndighet og i disse er 

det sikker framkommelighet som prioriteres. Lyngenfjorden er forholdsvis bred og 

akvakulturanleggene lokaliseres vanligvis nært land og synes ikke spesielt konfliktfylt. 

 

Havner. Havnestrukturen i Norge består av havner som med hjemmel i havne- og farvannsloven. I 

loven defineres havnene som «utpekte havner», «stamnetthavner» og «øvrige havner». I 

Lyngenfjorden er havnene definert som «øvrige havner», som primært har som oppgave å betjene 

lokalsamfunn og stedlig næringsliv. I planområdet er det 1 fiskerihavner (Djupvik).  

 

Det er kystverket som er myndighet for bruk av fiskerihavner. Akvakultur er ikke spesielt konfliktfylt i 

forhold til havn, med unntak av Stigen. 

 

Høyspentkabler. Høyspentkabler krysser fjorden på 3 steder (grønn stiplet linje). Foruten anlegget på 

Lyngseidet berøres disse i liten grad av framtidige akvakulturanlegg.   

8 

Skipsleder 
Høyspentkabler i sjø 
Havner 
Fiskerihavner 
Forsvaret skytefelt 
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  8.5 Virkninger av oppdrett i forhold til skredfare  

  

 
 

Fig. 10 – Illustrasjon av hvor snøskred kan gå ned til sjøen (blå markering). 

Snøskred. Snøskred opptrer hyppig i alle tre kommunene. NGI´s aktsomhetskart danner grunnlaget for 

skredvurderingen. Aktsomhetskart for snøskred dekker som hovedregel også område med potensiell 

fare for andre skredtyper i bratt terreng (steinsprang/steinskred og jordskred), fordi det er snøskredet 

som normalt har størst utstrekning. Skredgrensene er teoretisk beregnet ut fra helningsvinkel og 

signaliserer behov for aktsomhet. Dette innebærer at områdene må undersøkes nærmere av 

fagkyndige, før byggetillatelser kan gis. 

 

Fjellskred og skredgenererte flodbølger. Nordnesfjellet på østsiden av Lyngseidet består av ustabile 

fjellmasser. Et stort utras som går ut i fjorden vil påvirke alle tre kommunene. Det er beregnet en 

oppskyllingshøyde som framgår av plankartet, men som er uhensiktsmessig å vise på 

illustrasjonskartet. I dag overvåkes fjellet kontinuerlig med avansert GPS-nettverk av NVE.  

 

Bygging/tiltak nedenfor oppskyllingshøyden kan bare bygges i tråd med Byggeteknisk forskrift § 7-4. 

Bygningstyper tilknyttet oppdrettsanlegg vil neppe være spesielt problematisk.  

 

Kvikkleireskred. Kvikkleireskred kan oppstå i alle områder med marine leirtyper, dvs. leirer som er 

avsatt i saltvatn. Dersom det ikke er fjell i dagen, må det foretas en geoteknisk vurdering før tiltak 

iverksettes. NGIs løsmassekart gjelder bare landarealer. 

 

8 

Snøskred 
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  8.6 Virkninger av oppdrett i forhold til gyte- og oppvekstområder 

 

 

Fig. 11 – Illustrasjon av gyte- og oppvekstområder for kysttorsk. 

Fig. 11 viser at mange potensielle oppdrettsanlegg ligger i gyte- og oppvekstområder for torsk, særlig i 

indre sone.  

 

Havforskningsinstituttet (HI) har gjennomført et pilotprosjekt i Lyngenfjorden som har utledet  

rapporten ”Metode for lokalisering og verdisetting av gyteplasser i fjorder med dype terskler, åpne 

havbukter og sund”(Espeland m.fl.2009). Havforskningsinstituttet gjennomførte et tilsvarende tokt, 

våren 2010. Dette for blant annet å underbygge konklusjonene i rapporten.  

I rapporten ble indre deler av Lyngenfjorden fra Ørnes i Lyngen kommune og inn til indre del av 

Storfjorden avklart som regionalt viktige og godt dokumenterte gytefelt (kategori B). Kategori A er av 

nasjonal viktighet (slik som Lofoten) og kategori B anses å være den høyeste verdi en kan få inne i 

fjordsystemer. 

Fiskere har lenge uttrykt bekymring for at lakseoppdrett har negativ påvirkning på torskens 

gytevandring og gyteadferd. Selv om det ikke finnes god dokumentasjon på dette, kan dette heller ikke 

utelukkes på grunn av manglende konkrete studier.  

Gyte- og oppvekstområder 
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  8.7 Virkninger av oppdrett i forhold til naturmiljø - sikringssoner anadrom fiskeslag 

 

 

Fig. 12 – Illustrasjon av sikringssoner for anadrom fiskeslag. 

Fig. 12 viser at potensielle oppdrettsanlegg ligger innenfor sikringssoner for anadrom fisk. 

 

Ved første gangs høring fremmet fylkesmannen innsigelse til at oppdrettsanlegg for torsk ble omgjort 

til lokaliteter for anadrom fisk (markert med sirkler på fig. 12). Etablering av oppdrettsanlegg så nært 

vassdrag med anadrom fisk er uheldig i forhold til genetisk og økologisk påvirkning ved rømming og 

spesielt i forhold til smittepress for fiskesjukdommer.  

 

Dette gjelder både laks, sjøørret og sjørøye. Sjøørret og sjørøye antas å bli mest rammet, da disse står 

nært vassdragene og i større del av året enn det som har vært ansett å være vanlig. 

I dette tilfellet er etableringene spesielt problematisk fordi det planlegges en stor og kostbar aksjon for 

å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Skibotnvassdraget og Signaldalselva. 

Gjennomføringen er planlagt i 2015 og 2016. Laksebestanden vil være særlig sårbar for påvirkning av 

rømt laks (genetisk og økologisk) i hele oppbyggingsperioden. Etter rotenonbehandlingen vil eventuell 

friskmelding av regionen skje tidligst i 2020.  

 

Også etter friskmelding/reetablering av livskraftige bestander, er lokalisering nært disse vassdragene 

svært uheldig. Sikringssonene er ikke eksakte. Fylkesmannen kan ikke tilrå nøyaktig avstand, men 

dess lengre ut i fjordene akvakulturanlegg ligger, dess bedre er det. 

Sikringssoner 
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  8.8 Virkninger av oppdrett i forhold til naturmiljø – verneområder og naturtyper 

 

 

Fig. 13 – Illustrasjon av naturområder  

Fig. 13 viser at potensielle oppdrettsanlegg først og fremst berører natur- og verneverdier i fjordens 

ytre del. De øvrige områdene er i liten grad berørt. 

Verneområder. Innenfor planområdet er det fem verneområder. Lyngsalpan landskapsvernområde er 

den største og hele kystsoneplanens ytre del (vestsiden) grenser mot landskapsområdet. Årøyholmen 

landskapsvernområde dekker mesteparten av Årøyholmen. I tillegg finnes 3 naturreservater; Karnes -, 

Skibotnutløpet - og Røykeneselva naturreservat.  

 

Biologisk mangfold. Det er gjennomført kartlegginger av biologisk mangfold i de forskjellige 

kommunene i forskjellige sammenhenger. Områdene er lagt inn i miljødirektoratets naturbase og 

ivaretatt i planen som hensynssoner eller som naturområder i sjø. 

 

Kulturminner. Landarealene i planområdet er betinget av at det er en logisk kopling mot sjøarealer 

(eks.vis småbåthavn, sjøbuer, utfyllingsområder). Grunnlaget for bosetting har vært nært knyttet 

tilgjengelighet til sjøen og det er funnet kulturminner i noen av områdene. Dette framgår nærmere i 

konsekvensutredningen for de enkelte områdene. 

 

Israndavsetninger.  Israndavsetninger er løsmasser avsatt ved randen av tidligere isbre. 

Israndavsetninger består oftest av morenemateriale og er vist som hensynssoner på plankartet. 

 

Lyngsalpan landskapsvernområde 
Naturreservater 
Prioriterte naturtyper 
Israndavsetninger 
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  8.9  Sammenstilling  

  

 
 
Fig 14 – Lokalisering av akvakulturområder i Lyngenfjorden 

 

Illustrasjonene viser at det er vanskelig å etablere oppdrettsanlegg uten å berøre andre interessefelter.  

Hensikten med analysen er først og fremst å synliggjøre grad av konfliktnivå – og på denne måten 

kunne foreta en hensiktsmessig avveiing mellom etablering av oppdrettsanlegg og områder som av 

ulike grunner ikke ønskes utbygd.  

Planområdet er inndelt i 4 soner; ytre-, midtre- indre sone og østre sone (Kåfjorden). Eventuell 

utvikling av oppdrettsanlegg i Lyngenfjorden synes å være best i midtre sone. I de øvrige sonene er 

flere tungtveiende grunner mot etablering av oppdrettsanlegg.  

Indre sone. Indre sone er dokumentert som viktig gyteområde for torsk (se Pilotprosjekt 

Havforskningsinstituttet 2009 og 2010). Fiskerne har lenge ment at oppdrett har negativ påvirkning på 

torskens gytevandring og gyteadferd. I dokumentet «Utredning om akvakultur i Lyngenfjorden» vises 

det til 2 studier: «Effekter på gyteadferd for torsk» og «Effekter på gytevandring» (Ørjan Karlsen og 

Terje van der Meeren).  

 

Studiene gir ikke dokumentasjon på negativ virkning på torskens gytevandring og gyteadferd, men 

negative virkninger kan heller ikke utelukkes da studiene så langt ikke har vært konkrete nok. 

I denne sonen av fjorden finnes de to største lakseførende elvene, Skibotn- og Signaldalselva. 

Lokalisering av oppdrettsanlegg nært disse elvene vil være uheldig, særlig på grunn av smittefare fra 

rømt oppdrettslaks (se fig. 12, sid 23). Både naturmangfoldlovens § 9 (føre var prinsippet skal 

8 

Ytre sone: Etablering av oppdrettsanlegg 
er i hovedsak uheldig i forhold til: 
- Landskapsverdi (pkt. 8.8) 
- Forsvarsinteresser (pkt. 8.4)  
- Snøskredfare (pkt. 8.5) 

Indre sone: Etablering av oppdretts- 
anlegg er i hovedsak uheldig i 
forhold til:  
- Gyte- og oppvekstområder (8.6) 
- Nærhet til lakseførende elver (8.7) 

Midtre sone: Område med 
eksisterende oppdrettsanlegg. 
Berører fiske- og gyteområder, 
men i mindre omfang enn i de 
øvrige sonene.  

Side sone: Etablering av oppdretts-
anlegg er i hovedsak uheldig i forhold til: 
- Gyte- og oppvekstområder (8.6) 
- Isgang  
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anvendes dersom kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig) og Sametingets veileder (fiskeplasser og 

gyteområder må sikres) bygger opp om en restriktiv holdning til oppdrettsanlegg i fjordens indre del. 

 

Ytre sone. Ytre sone representerer det fremste varemerket for Lyngenfjorden – fjellandskapet. 

Landskapet har stor verdi og er unikt i nasjonal og internasjonal sammenheng. Det aktuelle området 

som grenser mot sjøen, inngår i Lyngsalpan landskapsvernområde og representerer en uberørt 

kyststrekning på ca. 3 mil (fra vegens endepunkt i Koppangen til Lyngstuva i nord). 

Befolkningen i både Lyngen og Kåfjord har utnyttet fiskeressursene langs fjellrekka i mange 

generasjoner. Området er først og fremst tilgjengelig med båt og har stor rekreasjonsverdi. Området 

har også lang tradisjon som turistattraksjon. Allerede i siste del av 1800-tallet ble Lyngenfjorden et 

internasjonalt reisemål hvor innseilingen i Lyngenfjorden var en viktig del av konseptet. 

Turistbåttrafikken varte i 100 år (til 1975).  

 

Forsvarets øvingsområde i ytre del, vil ikke være forenelig med oppdrettsanlegg. I tillegg er stort sett 

hele strekningen utsatt for snøras. 

 

Den østlige delen av fjorden (Normannvik-Djupvikområdet i Kåfjord kommune) har imidlertid ikke de 

unike landskapskvalitetene og er heller ikke påvirket av Forsvaret og snøras. I dette området kan 

akvakultur vurderes. Strekningen er forholdsvis tett bebygd og eventuell lokalisering må skje i tett 

dialog med innbyggerne.   

 
Østre sone (Kåfjorden) 

Kåfjorden er en sidefjord til Lyngenfjorden. Området fra Olderdalen til Trollvik er registrert som gyte- 

og oppvekstområde for torsk. Fjorden fryser tidvis til i indre del og isgang skjer forholdsvis ofte. 

Strekningen Manndalsklubben - Nordnes (fjordens nordlige – og vestlige del) er ikke registrert som 

gyteområde. Her er også isproblemene mindre.  

 

Midtre sone. Midtre sone er noe mindre konfliktfylt, selv om oppdrettsanleggene også her vil berøre 

både fiske- og gyteområder. Fiske- og gyteområder er imidlertid godt representert i de øvrige sonene. 

Det tilrås at eventuell utvikling av oppdrettsanlegg i fjordområdet lokaliseres til dette området (se fig 

14, side 25). 

 

Dokumentet «Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse - enkeltområder» beskriver de 

enkelte tiltakene nærmere.  
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  8.10  Framtidig struktur i akvakulturnæringen  

  

 
 
Fig. 15 – framtidig struktur for akvakulturnæring i Lyngenfjorden. 

 

Havbruksnæringen i Tromsøregionen er, som i resten av landet, særlig konsentrert om 

lakseproduksjon. De store tidevannsforskjellene gjør Lyngenfjorden velegnet for lakseproduksjon pga. 

store vannutskiftninger. 

 

God planlegging av sjøarealer er antagelig ett av de beste virkemidlene for å redusere negative 

miljøpåvirkning fra oppdrett, redusere smittsomme sykdommer i anleggene og for bedring av 

fiskehelse generelt. I de tettest oppdrettsfjordene i sør- og midtnorge er det i dag store utfordringer i 

forhold til dette. For å unngå en slik situasjon er det derfor viktig at det i områder der det fortsatt er få 

anlegg, planlegges helhetlig for større områder før en tillater nye lokaliteter.  

 
Mattilsynet (Martin Binde) har laget en clustermodel for «optimal» lokalisering av anlegg for å 

begrense smitte. Modellen tar utgangspunkt følgende: 

- Anleggene må lokaliseres i områder med god driftsforhold (strømforhold, dybde mm)  

- Minimums avstand til andre anlegg (smittehygieniske “branngater”)  

- “alt inn – alt ut” driftsformer  

- Selvforsynte regioner med smolt.  
 

Fig. 15 viser en slik modell overført til Lyngenfjorden. Utvikling av ny teknologi kan gi større 

sikkerhet mot rømming i framtida. I tilfelle kan akvakultur utvikles lenger inn i fjorden (se grønn 

stiplet linje). 

Kan utvikles som framtidig område 
for akvakultur, forutsatt at ny 
teknologi gir større sikkerhet mot 
rømming 

Område med eksisterende 
oppdrettsanlegg. Lyngen og 
Kåfjord kommune. 

Område med eksisterende 
oppdrettsanlegg. Nordreisa 
kommune (5 anlegg) 

Smittehygieniske «branngater» 
Min. avstand: 5 km 

Smittehygieniske «branngater» 
Min. avstand: 5 km 
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  9. KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE 
 

Kystsoneplanen omfattes av kravet om konsekvensutredning (PBL § 4.2). Dvs. at planer som 

legger til rette for utbygging, skal beskrive mulige konsekvenser for miljø og samfunn. 

Vurderinger som gjøres etter naturmangfoldloven (§§ 8 -12) inngår som del av 

konsekvensutredningen. 

 

  9.1  Metode - konsekvensutredning 

 

For å få frem virkningene av planen, må de måles eller beskrives ut fra en referanse. Dagens 

situasjon, inkludert vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner, er en slik referanse og 

benevnes som 0 – alternativet. I konsekvensutredningen gjøres en sammenligning av forventet 

tilstand etter tiltaket, mot forventet tilstand uten tiltak.  

 

To parameterer – tiltakets omfang og verdien på tema som berøres – påvirker grad av 

konsekvens. Minus er negativ konsekvens (rød farge) og pluss er positiv konsekvens (grønn 

farge). Ingen konsekvens benevnes med “0” (ingen farge). Disse graderes i en 7-delt skala 

etter følgende verdier: 

 

- - - 

- - 

- 

Stor negativ konsekvens 

Middels negativ konsekvens 

Liten negativ konsekvens 

0 Ingen eller ubetydelig konsekvens 

+ 

++ 

+++ 

Liten positiv konsekvens 

Middels konsekvens 

Stor positiv konsekvens 
  

Fig. 16 – Grader av konsekvens 

 

Tabellen nedenfor  illustrerer temaer i venstre kolonne, hva som vurderes i midtre kolonne og 

tilgjengelig kunnskap som danner grunnlag for vurderingen i høyre kolonne. 

 

Utredninger Vurdering Tilgjengelig kunnskap 

Natur og miljø   

Naturmangfold Vurdering om utbyggingstiltaket 

kommer i konflikt med viktige områder 

for fiskestammer, verneområder og 

viktige naturtyper. 

Kartlagte fiske-, gyte- og 

oppvekstområder, naturbasen, 

naturtypekartlegginger, 

artsdatabank, lokale innspill. 

Landskap  Vurdering av spesielle landskapsverdier i 

forhold til utbygging. 

Referansesystem for landskap i 

Norge. NIJOS 2005. 

Kulturminner/ 

kulturmiljø 

Vurdering om utbyggingstiltaket 

påvirker kulturminner og/eller 

kulturmiljøer.  

Veileder kulturminner og 

kulturmiljø, kulturminnesøk, 

askeladden.  

Friluftsliv  Vurdering om tiltaket kommer i konflikt 

med spesielle friluftsinteresser. 

Kommunal kartlegging og 

registrering. Ishavskysten 

friluftsråd. 

Landbruk og 

reindrift 

Vurdering om utbyggingstiltaket bidrar 

til til hindring for landbruk eller reindrift.  

www.skogoglandskap.no og 

lokal kunnskap. 
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Samfunn 

Næring og 

sysselsetting 

Vurdering om utbyggingen bidrar til å 

generere arbeidsplasser eller er til hinder 

for framtidig næringsutvikling. 

Lokal kunnskap. 

Tradisjonell bruk Vurdering hvorvidt tiltaket kommer i 

konflikt med tradisjonelle fiskeplasser, 

eller andre områder som er blitt høstet.  

 

Trafikksikkerhet  Vurdering om utbyggingstiltaket får 

konsekvenser for trafikksikkerheten.  

Nasjonale normkrav og 

retningslinjer Håndbok 017. 

Barn og unge Vurdering om utbyggingen kommer i 

konflikt med områder som er viktige for 

barn og unge.   

Rikspolitiske retningslinjer 

(RPR), Barnetråkk og direkte 

medvirkning.  

Folkehelse Vurdering om utbygging påvirker 

folkehelsen positivet eller negativt. 

Kartlegging av friluftsom-

råder, lokale innspill.  

Universell 

utforming  

Vurdering av muligheter for universell 

tilrettelegging. 

Plan og bygningsloven § 10.  

Byggeteknisk forskrift.  

Infrastruktur Vurdering om utbyggingen kan utnytte 

eksisterende infrastruktur og behov for 

ny. 

Kommunal kunnskap. 

Kommunal 

økonomi 

Vurdering hvorvidt utbyggingsforslaget 

påvirker kommunal økonomi. 

Kommunal kunnskap. 

 

Fig. 17 – Utredningstemaer konsekvensutredning 

 

 

 

  9.2  Metode - ROS-analyse 

 

Alle planer der det legges til rette for utbygging skal vurderes med hensyn til risiko og 

sårbarhet (plan- og bygningslovens § 4-3). På dette plannivået skal analysen være overordnet. 

Dvs. at det er tilstrekkelig å identifisere i hvilken grad nye tiltak etter planen kan være sårbare 

for ulike farer, eventuelt om slike tiltak kan øke sårbarheten for sine omgivelser. Analysen 

danner grunnlaget for å redusere den identifiserte sårbarheten enten ved endringer i tiltakene 

(formålene) i planen eller gjennom krav om videre utredninger i detaljeringsfasen. Slike grep 

kan først og fremst sikres gjennom hensynssoner og/eller bestemmelser til planen. 

 

ROS-analysen er gjennomført i 3 trinn:  

- hva er relevant – ikke-relevant risiko  

- beskrivelse av risiko, sannsynlighet og konsekvenser 

- beskrivelse av avbøtende tiltak  

 

 

Vurdering av relevante temaer 

 

Vurdering av sannsynlighet tar utgangspunkt i tilgjengelige elektroniske data, historiske data, 

statistikk, klimaendringer mm. For naturbaserte farer har Klimaprosjekt Troms, Klimaprofil 

Troms og Klimahjelperen vært sentrale dokumenter. Øvrig dokumenter framgår i rubrikken 

Tilgjengelig kunnskap.  
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Faretype Vurdering Tilgjengelig kunnskap 
Naturbaserte farer 

Snøskred Flere av tiltakene kan være utsatt for snøskred. 

Temaet vurderes.   

NGIs aktsomhetskart. 

 

Fjellskred De fleste tiltakene vil påvirkes av fjellskred.  

Temaet vurderes.   

Beregnet oppskyllingshøyde 

NGI-rapport (august 2013). 

Kvikkleireskred Kan forekomme i områder med leire. Temaet 

vurderes. 

Løsmassekart og utførte 

grunnundersøkelser. 

Havnivåstigning/ 

stormflo 

Relevant tema for de fleste tiltakene ved sjø. 

Temaet vurderes. 

“Estimater av havnivåstigning i 

norske kystkommuner". 

Flomfare og 

erosjon 

Flom er definert som flom i vassdrag. Vil ikke 

påvirke tiltakene i planen. 

Veileder - Flom og skredfare i 

arealplaner. 

Ekstremnedbør Fare knyttet til ekstremnedbør er definert som 

utfordringer ved overvannshåndtering. 

Påvirker ikke tiltakene i planen. 

Korttidsnedbør og 

ekstremnedbør (Norsk 

klimasenter). 

Sterk vind Flere av tiltakene som vurderes kan være 

utsatt for sterk vind. Temaet vurderes. 

Norsk klimaservicesenter. 

Grunnforhold Vurdering om byggegrunnen er problematisk.  

Temaet vurderes. 

Løsmassekart og utførte 

grunnundersøkelser. 

Radon Ikke aktuelt for noen av tiltakene. Stråleverninfo 14:2012 og 

Statens strålevern. 

Isgang Flere tiltak kan påvirkes av isgang. Temaet 

vurderes. 

Lokal kunnskap. 

Skog- og 

lyngbrann 

Ikke aktuelt for noen av tiltakene. Lokal kunnskap. 

Virksomhetsbaserte farer 
Brann/eksplosjon Ingen av tiltakene vil medføre økt brann- og 

eksplosjonsfare. 

Brann og eksplosjon 

(Arbeidstilsynet) 

Kjemikalieutslipp 

og annen akutt 

forurensning 

Planforslaget legger opp til aktivitet i strand 

og sjøområdet og dermed økt 

forurensningsfare. Temaet vurderes. 

Forurensning. Regjeringen.no. 

Forurensning i 

grunn og sjø 

Vurderes sammen med kjemikalieutslipp. Forurensning. Regjeringen.no. 

Skipshavari Planforslaget legger ikke opp til vesentlig 

større sjøtrafikk. Dersom utskipningshavn i 

Skibotn aktualiseres, må dette vurderes. 

Havne og farvannsloven. 

Transport av farlig 

gods 

Planforslaget legger ikke opp til økt transport 

av farlig gods. Dersom utskipningshavn 

aktualiseres, må dette vurderes.  

Direktiv 2008/68/EF – 

Innlandstransport av farlig 

gods. 

Støy og lys Nye anlegg vil i liten grad medføre støy som 

må vurderes på dette plannivået. 

Retningslinjer for støy i 

arealplanlegging. 

Dambrudd Ikke relevant. ”Forskrift om sikkerhet ved 

vassdragsanlegg” 2010. 

 
Fig. 18 – Relevant og ikke-relevant risiko 
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  10.  SAMLET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

  10.1  Arealbruk for hele planområdet 

 

 

 
 

Fig.19 - Illustrasjon av hele planområdet med inndeling i delområder. 

 

På de neste sidene gis en samlet konsekvensvurdering av hele planområdet. Dvs. at det gis en kort 

beskrivelse om hvordan de ulike temaene blir påvirket av utbyggingstiltakene. I dette inngår også 

vurderinger i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

 

Det er til sammen 52 ny utbyggingsområder/tiltak i planforslaget. For oversiktens skyld presenteres 

fjordbassenget i 4 delområder med oversikt over alle byggetiltakene tilknyttet de ulike delområdene. 

Her gis også en skjematisk framstilling av hvordan utbygginger påvirker hovedtemaene naturmiljø, 

samfunn og samfunnssikkerhet. 

 

I vurderingen av hele området vil kommentarene i noen tilfeller relateres til delområdene. 

 

Se også dokumentet «Konsekvens og sårbarhetsanalyse av enkeltområder». 

 

Ytre sone: 7 nye forslag til 
utbyggingsområder/tiltak, hvor 
2 er oppdrettsanlegg. 

Indre sone: 18 nye forslag til 
utbyggingsområder/tiltak, hvor 
1 er areal til settefiskanlegg. 
 

Midtre sone: 19 nye forslag til 
utbyggingsområder/tiltak, hvor 
6 er oppdrettsanlegg. 

Østre sone: 7 nye  forslag til 
utbyggingsområder/tiltak, 
hvor 1 er oppdrettsanlegg..  
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 10.1.1 Arealbruk i «ytre sone» 

 

 
 

Fig. 20 – Vurdering av tiltakene – ytre sone 

 

ID Formål Stedsnavn Kommune Konsekvensvurdering 
Natur Samfunn ROS 

VA1 Akvakultur (ny) Koppangen Lyngen --- + V 
VA7 Akvakultur (ny) Engenes Kåfjord - + A 
BFT6 

SA9 

Fritids- og turistformål 

Småbåtanlegg 

Strandvoll 

 

Kåfjord 

 
0 + 

 

V 

VS11 Småbåthavn Djupvik Kåfjord - + V 
VS12 

BN4 

Eksist. småbåthavn 

Eksist. industri 

Djupvik 

 

Kåfjord 

 
0 

 

0 

 

V 

 

KU --- Stor konsekvens -- Middels konsekvens - liten konsekvens 0  Ingen konsekvens 

ROS A=Akseptabel risiko V=Tiltak vurderes U=Uakseptabel risiko 

 

Rød markering innebærer at områdene er tatt ut av planforslaget etter 2. gangs høring. 

. 

VA7 

VA1 SA9/BFT6 

VS11 
VS12/BN5 
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 10.1.2 Arealbruk i «midtre sone» 

 

 
 

Fig. 21 – Vurdering av tiltakene - midtre sone 

 

ID Formål Stedsnavn Kommune Konsekvensvurdering 
Natur Samfunn ROS 

VA2 

NFFFA1 

Akvakultur  

Kombinert formål 

Årøybukt Lyngen - + V 

VA3 Akvakultur Stigen Lyngen - + V 
VA4 Akvakultur Nordneslandet Kåfjord -- + V 
VA5 Akvakultur Gourtesjokha Kåfjord - + V 
VA6 Akvakultur Ysteby Kåfjord -- + V 
BFT4 

SA6/-7 

Fritids- og turistformål 

Småbåtanlegg 

Sieidegiedda Kåfjord - + V 

BFT5 Fritids- og turistformål Strandvoll Kåfjord 0 + V 
SHA1 Havn Lyngseidet Lyngen -  + V 
SHA3/-4, 

S/ ST og 

VS10 

Havn 

Sentrum/samferdsel 

Småbåthavn 

Olderdalen Kåfjord - + V 

VS1 Småbåthavn Årøybukt Lyngen 0 0 A 
SA10 Småbåthavn Einarvika Lyngen 0 0 V 
VS3 Småbåthavn Ørnes Lyngen 0 0 V 
SA8 Småbåtanlegg Normannvik Kåfjord 0 + V 

 

KU --- Stor konsekvens -- Middels konsekvens - liten konsekvens 0  Ingen konsekvens 

ROS A=Akseptabel risiko V=Tiltak vurderes U=Uakseptabel risiko 

Rød markering innebærer at områdene er tatt ut av planforslaget etter 2. gangs høring. 

SA6/-7/BFT4 

SA8/BFT5 

VA3 

VS1 

VA5 
SA10 

VA2/NFFFA1 

S/ST/VS10 SHA3/-4 

VA6 

SHA1
1 

VS3 

VA4 
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10.1.3  Tiltaksoversikt i «indre sone» 

 

 
 

Fig. 22 – Vurdering av tiltakene etter Naturmangfoldloven – indre sone 

 

ID Formål Stedsnavn Kommune Konsekvensvurdering 
Natur Samfunn ROS 

VS4 Utvid. småbåthavn Pollen Lyngen - 0 V 
VS5 Småbåthavn Furuflaten Lyngen 0 0 V 
BN1  Industri Furuflaten Lyngen 0 + U 
Kai Nothjell Rasteby Storfjord 0 0 A 
SA1  

N1 

Småbåtanlegg  

Naust 

Storeng Storfjord 0 0 V 

NFFFA

2 BN2 

Kombinert formål  

Eksist. industri 

Elvevoll Storfjord - ++ A 

BFT1 

SA2 

Fritids- og turistformål 

Småbåtanlegg 

Sandørbukta Storfjord - + V 

BFR1 

SA3 

Fritidsboliger 

Småbåtanlegg 

Nygård Storfjord 0 0 V 

N2  

SA4 

Naust 

Småbåtanlegg 

Pederanjarga Storfjord 0 0 V 

SHA2 

BN3 

VS6 

Havn  

Industri  

Småbåthavn 

Skibotn Storfjord - + V 

H710_1 Utskipningshavn Skibotn Storfjord --- +++ V 

 

KU --- Stor konsekvens -- Middels konsekvens - liten konsekvens 0  Ingen konsekvens 

ROS A=Akseptabel risiko V=Tiltak vurderes U=Uakseptabel risiko 

SHA2/BN3/VS6 

H710_1 

VS4 

VS5 

SA1/N1 

BN1 

SA3/BFR1 

SA2/BFT1 
BN2/NFFFA2 

SA4/N2 

Kai 
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 10.1.4 Tiltaksoversikt østre sone (Kåfjorden) 

 

 
 
Fig. 23 – Vurdering av tiltakene – østre sone (Kåfjord) 

 

ID Formål Stedsnavn Kommune Konsekvensvurdering 
Natur Samfunn ROS 

BFT2 Fritids- og turistformål Manndalen Kåfjord 0 + V 
BFT3 Fritids- og turistformål Manndalen Kåfjord -- + V 
VS8 Utvid. småbåthavn Manndalen  Kåfjord - 0 V 
VS9 Utvid. småbåthavn Skardalen  Kåfjord - ++ V 
SA5 

N3 

Eksist. småbåtanlegg 

Eksist. naust 

Birtavarre Kåfjord 0 0 A 

 

KU --- Stor konsekvens -- Middels konsekvens - liten konsekvens 0  Ingen konsekvens 

ROS A=Akseptabel risiko V=Tiltak vurderes U=Uakseptabel risiko 

 

 

Delområdet omfatter sidefjorden Kåfjord. På fjordens østre side (Olderdalen – Birtavarre) finnes 

randbebyggelse langs store deler av E6. På motsatt side av fjorden er fjellene brattere og bosettingen er 

lokalisert til 2 områder; Manndalen og Skardalen. 

Det er til sammen 6 utbyggingsområder/tiltak avsatt i planen. De nye formålene representerer i 

hovedsak utvidelser av eksisterende foretak. 

VS7/-8 

VS9 

SA5/N3 

BFT2/-3 
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  10.2  Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8 - 12 

 
Alle beslutninger som berører naturmangfold skal vurderes etter prinsippene i lovens §§ 8-12. 

Begrunnelse og omfanget av vurderingen etter §§ 8-12 må tilpasses forholdene til den enkelte 

plannivå. Det er relevant å se på om naturmangfoldet som berøres er verneområder, utvalgte 

naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfri natur eller annet naturmangfold som er truet eller verdifullt. 

 

Naturmangfold er i loven definert slik i § 3 bokstav i): "naturmangfold: biologisk mangfold, 

landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det langt vesentlige er et resultat av 

menneskelig påvirkning."  

 

Biologisk mangfold er vurdert under utredningstemaet naturmangfold i konsekvensutredningen. Når 

det gjelder landskapsmessig mangfold er dette vurdert under utredningstema landskap. Kulturminner 

er vurdert under kulturminner /kulturmiljø. 

 

I konsekvensutredningen er 50 forslag til ny arealbruk vurdert. Av disse er det 9 områder akvakultur. 7 

er oppdrettsanlegg og 2 er settefiskanlegg. De øvrige områdene er hovedsakelig tatt med for 

oversiktens skyld (når landarealet har naturlig tilknytning til sjø). De fleste av disse er småbåtanlegg, 

naust og sjøbuer som enten eksisterer eller er med i gjeldende arealplaner. Det betyr at det i realiteten 

vil bli små endringer i arealbruken på land som følge av kystsoneplanen. 

 

NML § 8. Informasjon om naturmangfold er hentet fra naturbase.no og artsdatabank med registreringer 

av verneområder, marine naturtyper, leveområder for arter, korallrev og inngrepsfri natur. Informasjon 

om marine arter er hentet fra Fiskeridirektoratet sin kartinnsynsløsning med informasjon om gyte- og 

oppvekstområder (kystnære fiskeridata) og gytefelt for torsk (verifisert av Havforskningsinstituttet, 

HI). 

 

For landskap er tilgjengelig kunnskap noe mer begrenset. Nasjonalt referansesystem for landskap 

(NIJOS) klassifiserer Lyngenfjorden under «Fjordbygdene i Nordland og Troms», men Kåfjorden er 

klassifisert under «Indre bygder i Troms». Registreringen av inngrepsfri natur (INON) er også benyttet 

som grunnlag i konsekvensutredningen, men denne omfatter registreringer på land. Vannforskriften i 

Troms er benyttet for klassifisering av økologisk tilstand på vann. Dataene fra kartleggingen er hentet 

fra vannportalen og vann-nett.  

 

Det varierer i hvilken grad det foreligger kunnskap om hvordan ny arealbruk påvirker 

naturmangfoldet. Dette gjelder først og fremst hvordan oppdrettsanlegg påvirker gyte- og 

oppvekstområder for villfisk, men også hvilke avstand det bør være mellom lakseførende elver og 

oppdrettsanlegg. I tilfeller med usikkerhet er føre-var prinsippet (§9) kommet sterkere til anvendelse.  

 

Samlet belastning (§10) på økosystemet er vurdert med utgangspunkt i dagens situasjon og den 

merbelastning som planforslaget innebærer. Prinsippet om kostnader ved miljøskade (§11) og 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§12), vil først og fremst vurderes i senere planfaser eller 

ved søknad om byggetillatelse.  

 

For å håndtere vurderingene etter naturmangfoldloven og å se enkeltområder i sammenheng, benyttes 

inndelingen i ytre-, midtre-, indre- og østre sone som vist på foregående sider. Landskap og 

kulturminner er vurdert i egne punkter (se pkt. 10.3.1 og 10.3.2, side 40). 
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 10.2.1 Vurdering ytre sone  

 

NML § 8: Hele strekningen Koppangen-Lyngstuva er definert som gyte- og oppvekstområde. Et 

mindre gyteområde er vist på fjordens østre side (ved Normannvik). Et rekefelt ligger sentralt i fjorden 

og strekker seg sørover i midtre sone. I fjorden finnes israndavsetninger som går på tvers av fjorden 

mellom Djupvik og Vaggas. 

 

På strekningen Koppangen – Lyngstuva ligger Lyngsalpan landskapsvernområde (se fig. 13, side 24). 

Ytre sone grenser inntil Årøya landskapsvernområde i sør (som beskrives nærmere i «midtre sone»). 

 

Begge foreslåtte oppdrettsanlegg i området berører forannevnte naturverdier. VA1 ved Koppangen 

berører oppvekstområde (se også eget punkt for landskap), mens VA7 Engenes berører rekefelt. 

Djupvik småbåthavn grenser inntil israndavsetninger, mens de øvrige tiltakene ikke berører 

naturverdiene. 

 

NML § 9: Kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være godt i forhold til de beslutninger som skal tas i 

kystsoneplanen. 

 

NML § 10: Samlet belastning på fjordsystemet medfører ikke til kritiske overskridelse av bæreevnen 

for området. Oppdrettsanlegget VA7 berører imidlertid rekefelt og vil være skadelig (se fig. 8 side 18 

og dokumentet «Konsekvensvurdering og sårbarhetsanalyse – enkeltområder»). 

 

NML § 11: Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet er utbyggers ansvar. 

Forebyggende og avbøtende tiltak vil utredes nærmere ved eventuell senere detaljplanlegging av 

arealene. 

 

NML § 12: Eventuelle kostnader for bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er utbyggers 

ansvar. Forebyggende og avbøtende tiltak vil utredes nærmere ved eventuell senere detaljplanlegging 

 

Samlet sett er konsekvensen for naturmangfoldet i planområdet middels negativ.  

 

 

 10.2.2 Vurdering midtre sone  

 
NML § 8: Sentralt i midtre sone finnes et større rekefelt som også strekker seg i ytre sone. I området 

finnes 3 mindre gyte- og oppvekstområder; sør for Normannvik, utenfor Lyngseidbukta og rundt 

Nordnesodden. I sonen finnes 2 naturreservater Karnes og Årøya landskapsvernområde. Ytre del av 

øya er statlig sikret friluftsområde. I tillegg finnes 4 viktige naturområder (VN1, -2, -3 og -4). 

 

Alle eksisterende oppdrettsanlegg er lokalisert i midtre sone. 2 av disse (Årøya og Gourtesjohka) 

berører mindre gyte- og oppvekstområder. Det er søkt om 2 nye anlegg i denne sonen, hvor den ene 

(Nordneslandet) berører både gyte- og oppvekstområde og rekefelt.  Ørnes småbåthavn grenser inntil 

naturområdet VN4, mens de øvrige tiltakene ikke berører forannevnte naturverdier. 

 

NML § 9: Kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være godt i forhold til de beslutninger som skal tas i 

kystsoneplanen. 

 

NML § 10: Samlet belastning på fjordsystemet medfører ikke til kritiske overskridelse av bæreevnen 

for området. Oppdrettsanlegget VA4 berører imidlertid både rekefelt og gyte- og oppvekstområde (se 

fig. 8 og 11, henholdsvis side 18 og 22 og dokumentet «Konsekvensvurdering og sårbarhetsanalyse – 

enkeltområder»). 
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NML § 11: Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet er utbyggers ansvar. Fore-

byggende og avbøtende tiltak vil utredes nærmere ved eventuell senere detaljplanlegging av arealene. 

 

NML § 12: Eventuelle kostnader for bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er utbyggers 

ansvar. Forebyggende og avbøtende tiltak vil utredes nærmere ved eventuell senere detaljplanlegging 

av arealene.  

 

Samlet sett er konsekvensen for naturmangfoldet i planområdet satt til liten negativ.  

 

 

 10.2.3 Vurdering indre sone  

 
NML § 8: Hele indre sone er definert som viktig gyte- og oppveksområde. Begge de to største 

lakseførende elvene i planområdet (Skibotn og Signaldalselva) renner ut i denne sonen. Begge 

elvedeltaene er viktige naturområder. Skibotn elvedelta er i tillegg vernet som naturreservat. 

I indre sone finnes 2 israndavsetninger (ved Pollen i Lyngen kommune og ved Elvevoll i Storfjord 

kommune). 

 

Det vises til tidligere vurdering (fig. 11, side 22) hvor fiskere har uttrykt bekymring for at 

lakseoppdrett har negativ påvirkning på torskens gytevandring og gyteadferd. Selv om det ikke finnes 

god dokumentasjon på dette, kan dette heller ikke utelukkes på grunn av manglende konkrete studier.  

Det hersker dermed tvil om kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å tilrå lokalisering av oppdrettsanlegg 

i dette området (§ 9).  

 

Det vises også til tidligere vurdering (fig. 12, side 23) hvor fylkesmannen har reist innsigelse mot 

oppdrett i dette området på grunn av nærhet til vassdrag med anadrom fiskeslag. Lyngenfjorden er 

ikke definert som nasjonal laksefjord og en innsigelse kan etterprøves. I dette tilfellet er imidlertid 

etableringer av oppdrettsanlegg spesielt problematisk fordi det planlegges en stor aksjon for å utrydde 

lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Skibotnvassdraget og Signaldalselva i 2015 og 2016. 

Laksebestanden vil være særlig sårbar for påvirkning av rømt laks (genetisk og økologisk) i hele 

oppbyggingsperioden..  

 

Med dette som bakgrunn har man valgt å ta ut 3 oppdrettsanlegg som var med i forrige høringsrunde 

(tidligere oppdrettsanlegg for torsk).  De øvrige tiltakene er små og knyttet til eksisterende 

byggeområder og berører ikke forannevnte naturverdier. 

 

NML § 10: Samlet belastning på fjordsystemet er vurdert til å være liten som følge av tiltakene og 

medfører derfor ikke til kritiske overskridelse av bæreevnen for området. 

 

NML §§ 11 og 12: Endringene som følge av planen er svær begrenset og § 11 (kostnader ved 

miljøskade) og § 12 (miljøforsvarlige teknikker) kommer derfor ikke til anvendelse.  

 

Samlet sett er konsekvensen for naturmangfoldet i indre sone ubetydelig. 

 

Et større tiltak, utskipningshavn for malm nord for Skibotn, er vist som båndleggingsområde i påvente 

av videre planlegging. Dette tiltaket krever omfattende konsekvensutredninger som vil bli iverksatt 

ved senere planlegging dersom tiltaket aktualiseres.  
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 10.2.4 Vurdering østlig sone (Kåfjorden) 

 

NML § 8: Området fra Olderdalen til Langneset (nord for Trollvik) er definert som gytefelt og 

oppvekstområde.  I elvedeltaet i Olderdalen finnes viktige naturtyper og nær truede arter som 

fiskemåke, hettemåke og storspove. Elvedeltaet antas også å være viktig som oppvekstområde for 

sjøørret.  

 

I Kåfjordbotn er et langgrunt område som er viktig for fugleliv. Det finnes også viktige naturtyper 

(planter) i området. I fjorden finnes 2 israndavsetninger (ved Mandalsklubben og ved Langneset). 

Skardalen er det eneste stedet i Troms som er definert som nasjonal kulturlandskap.  

 

Med unntak av utvidelse av næringsareal og moloutbygging i Manndalen berøres ikke forannevnte 

naturverdier av ny utbygging (se konsekvensutredning om enkeltområder). Eksisterende 

småbåtanlegg/naustområde i Birtavarre grenser inntil naturområdet VN8 og småbåthavn/industriareal i 

Skardalen ligger i nærheten av et kulturminne. 

 

NML § 9: Kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være godt i forhold til de beslutninger som skal tas i 

kystsoneplanen. 

 

NML § 10: Samlet belastning på fjordsystemet er vurdert til å være liten som følge av tiltakene og 

medfører derfor ikke til kritiske overskridelse av bæreevnen for området. 

 

NML §§ 11 og 12: Endringene som følge av planen er svær begrenset og § 11 (kostnader ved 

miljøskade) og § 12 (miljøforsvarlige teknikker) kommer derfor ikke til anvendelse. Unntak kan være 

tiltakene i Skardalen. Her vil forebyggende og avbøtende tiltak i forhold til kulturlandskap og 

kulturminner utredes ved senere detaljplanlegging. 

 

Samlet sett er konsekvensen for naturmangfoldet i Kåfjorden ubetydelig. 

 

 

 10.2.5 Oppsummering naturmangfoldloven 

 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  

Kunnskapen om verdiene i planområdet er vurdert til å være god i forhold beslutningene som skal tas i 

kystsoneplanen. Kunnskapen om virkningen av ny arealbruk på naturverdiene er imidlertid mer 

usikkert. Dette gjelder i særlig grad påvirkningen som akvakultur har på gyte- og oppvekstområder.  
 

Føre-var prinsippet § 9  

For områder hvor det er knyttet usikkerhet til virkningen av ny arealbruk, kommer føre-var prinsippet 

til anvendelse. Dette gjelder først og fremst indre sone hvor både gyte- og oppvekstområder og 

virkninger for villaks er usikker. Men både østlig sone (Kåfjorden) og ytre sone (særlig vestlig del) bør 

bevares oppdrettsfrie.  

For å nå nasjonale mål om vekst i havbruksnæringen, er det nødvendig å vurdere nye areal til 

akvakultur. Det tilrås at eventuell ny akvakultur lokaliseres i området hvor eksisterende anlegg er i dag 

(midtre sone).   

 

Konsentrasjon av oppdrettsanlegg i denne sonen vil være i tråd med mattilsynets anbefalinger om at 

framtidig oppdrettsanlegg bør organiseres i clutser-modell som reduserer negativ miljøpåvirkning fra 

oppdrett, reduserer smittsomme sykdommer i anleggene og bedrer fiskehelse generelt. 

 

En slik organisering vil kunne gi smittehygienisk «branngate» til anleggene rundt Uløya (Nordreisa 

kommune) og til indre deler av fjorden, forutsatt at ny teknologi med tiden vil gi større sikkerhet mot 
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rømming (se illustrasjon fig. 15 side 27). Inntil ny teknologi er utviklet bør imidlertid føre-var 

prinsippet anvendes. 

 

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10  

Samlet belastning må vurderes med utgangspunkt i dagens situasjon og den merbelastning som 

planforslaget innebærer. Det er sannsynlig at økt akvakulturvirksomhet vil føre til ytterligere press på 

de ville laksestammene. I tillegg er det knyttet usikkerhet til oppdrettsanleggs virkninger på 

gytevandring og gyteadferd hos torsk på grunn av mangelfull forskning. Samlet belastning på 

naturmangfoldet er likevel vurdert til å være akseptabelt for hele planområdet.  

 

Kostnader bæres av tiltakshaver § 11 

Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger av eventuell 

utbygging, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. Eventuelle kostnader for å 

begrense skade på naturmangfoldet er utbyggers ansvar.  
 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  

I kystsoneplanen er dette prinsippet relevant i forhold til lokalisering av oppdrettsanlegg. Tiltakene er 

forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende bruk. Lokalisering av tiltakene som er med i planen gir et 

samfunnsmessig godt resultat i forhold til å begrense miljøbelastningen. 
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  10.3   Vurderinger av øvrige virkninger for natur og miljø 

 

 

 10.3.1 Landskap  

 

NIJOS (2005) har laget et referansesystem for landskap i Norge. I dette systemet faller landskapet i 

planområdet i hovedsak under landskapsregion 32 – Fjordbygdene i Nordland og Troms, mens 

sidefjorden Kåfjorden faller inn under landskapsregion 34 - Indre bygder i Troms.  Fjorden er 

omkranset av landskapsregion 36 – Høyfjellet i Nordland og Troms. 
 

Landskapet i Lyngenfjorden er av stor verdi og unikt i nasjonal sammenheng. Dette gjelder særlig 

Lyngsalpene som er vernet som landskapsvernområde. I verneforskriften til landskapsvernområdet 

sies bla. følgende om formål: Formålet med landskapsvernområdet er å ta vare på et av Norges mest 

karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske forekomster med det 

biologiske mangfoldet, de kulturminner og den kulturpåvirkning som preger landskapet. 

 

Samlet sett er de fleste innspillene om utbygging knyttet til eksisterende byggeområder som i liten 

grad påvirker landskapsbildet negativt.  

 

Lokalisering av oppdrettsanlegg vil påvirke landskapet, selv om disse ligger lavt i landskapet og lite 

synlig fra store avstander. I landskap som er uberørt av tekniske inngrep vil likevel konsekvensene 

være store. Dette gjelder spesielt anlegget som er lokalisert inntil Lyngsalpan landskapsvernområde.  

De øvrige anleggene påvirker landskapsbildet i mindre grad. Samlet sett er konsekvensen for 

landskapet i planområdet liten negativ. 

 

 

 10.3.2 Kulturminner og kulturmiljø  

 
Ny tiltak kommer i begrenset grad i direkte konflikt med registrerte kulturminner. To av foreslåtte 

oppdrettsanlegg (Nordneslandet og Ysteby) grenser imidlertid opp til områder med kulturminner (se 

nærmere beskrivelse i dokumentet «Konsekvensvurdering og risiko- og sårbarhetsanalyse»). 

 

Det er gjort begrensede undersøkelser av marinarkeologiske kulturminner i planområdet. Dette må 

vurderes nærmere dersom nye oppdrettsområder aktualiseres. Det tilrås at alle tiltak knyttet tilsjøen  

legges fram for Tromsø museum før tiltak iverksettes. Se planbestemmelser pkt. 2.16, side 5. 

 

Samlet sett har konsekvensen for kulturminner og kulturmiljø satt til ubetydelig. 

 

 

 10.3.3 Friluftsliv 

 

De mest interessante områdene for friluftsliv, rekreasjon, herunder turløyper, tilgjengelighet til 

strandsonen og badeplasser er vist med hensynssone for friluftsliv (Årøyholmen og Kåfjordbergan) og 

Formål friluftsliv i sjøområder (Årøyholmens sjøarealer og Sandvika). Sandvika og Årøyholmen er 

statlig sikra friluftsområder. I tillegg har Einarvika og Karneset hensynssoner for friluftsliv i 

strandområdene på land i Lyngen kommune. 

Kunnskapen om sjørelatert friluftsliv er mangelfull, selv om Storfjord kommune til en viss grad har 

definert viktige områder. Planområdet synes å ha unike kvaliteter knyttet til sjøbasert friluftsliv. Disse 

kvalitetene er også grunnlag for verdiskaping i regionen knyttet til reiseliv.  
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Nye tiltak i planen er ikke spesielt konfliktfylt i forhold til friluftsliv. Foreslått arealbruk kan i noen 

tilfeller ha lokalt negativ påvirkning på områders attraktivitet for friluftsliv (oppdrettsanlegget som er 

lokalisert inntil Lyngsalpan landskapsvernområde), men samlet sett er konsekvensen for friluftsliv i 

planområdet satt til ubetydelig.  
 
 

 10.3.4 Landbruk og reindrift  

 

I alle tre kommunene er landbruk og reindrift sentral, men kommer til liten anvendelse i 

kystsoneplanen. I planforslaget er LNFR-områder knyttet til øyer og holmer og nyttes først og fremst 

til friluftsliv. Landbruksinteressene knytter seg primært til Årøyholmen (nyttes som beite for sauer).  

Se dokumentet Planbestemmelser og retningslinjer pkt. 3.4, side 8.  

 

Reindriftas viktigste områder i kommunen, herunder beiteområder og trekkveier, beskrives nærmere i 

kommuneplanens arealdel. Reindrifta berøres i liten grad av kystsoneplanen. Ved Koppangen er det 

samlingssted med prammingsplass for rein. Nødvendig sikring av sjøareal framgår av arealplankart. 
 

Samlet sett er konsekvensen for landbruk og reindrift satt til liten negativ. 
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 10.4  Virkninger for samfunn 

 

 10.4.1 Næring og sysselsetting  

 

Planområdet har betydelige fiskeinteresser som gjennom konsekvensutredningen er veid opp mot 

andre samfunnsinteresser, i første rekke lokalitetsbehovet til oppdrettsnæringen (se tidligere vurdering 

fig. 8, side 18).  

 

I planforslaget er ca. 40 % av utbyggingsområdene knyttet til næring, hvor halvparten av disse er 

tilknyttet akvakultur. Den andre halvparten er eksisterende industriområder knyttet til havner og 

mindre overnattingssteder (rorbuanlegg). Samlet sett er konsekvensen for næring og sysselsetting satt 

til middels positiv. 

 

  

 10.4.2 Tradisjonell bruk  

 
Tradisjonell bruk omfattes i hovedsak av fiske. Fiskeriressurser er tillagt stor vekt i sjøområdene. 

Kartlagte fiskeområder er avsatt til fiskeområder og kartlagte gytefelt har fått egne hensynsoner.  

Oppdrett fører til tap av fiskeplasser og til påvirkning av fiskebestander. Dette gjelder særlig 

rekefeltene og gyte- og oppvekstområdene. 

 

Planområdet omfatter et tradisjonelt samisk område. Hensynet til tradisjonelt fiske og samiske 

kulturminner er aktuelt for flere av arealene som er vurdert i konsekvensutredningen. Hensynet til 

tradisjonelt fiske er ivaretatt ved at mesteparten av fjorden (ytre sone, indre sone og Kåfjorden) er 

beholdt oppdrettsfri. Samlet sett er konsekvensen for tradisjonell bruk satt til liten negativ. 
 

 

  10.4.3 Samferdsel  

 

Sjøareal er generelt et allment åpent ferdselsområde. Når områder i arealplaner er lagt ut til ferdsel, 

farleder og/eller havn, skal ferdselen som hovedregel kunne skje uhindret av andre tiltak. Kystverket 

har hovedansvaret for farledene, farledsstrukturen og navigasjonsinstallasjoner, også i kommunale 

sjøområder (jf. Havne og farvannsloven).  

 

Med farleder menes nærmere angitt seilingsleder (transportårer) for vann/sjøtransport, inn- og 

utseilingsleder for havner og nødhavner. Farleder er inntegnet på plankartet med stiplet linje.  

 

Kystverket har to nødhavner avsatt i Lyngenfjorden. Nødhavnene vurderes som de mest aktuelle 

stedene å ta fartøy inn for å unngå eller begrense akutt forurensning og skal være en del av 

Kystverkets beredskapsplan mot akutt forurensning. Disse er Kvalvika og Manndalsbukt. I den enkelte 

situasjon er likevel ethvert sted en mulig nødhavn. 

 

Underformål “Havn” er vist på Lyngseidet (SHA1), Skibotn (SH2) og Olderdalen (SHA3). Alle disse 

formålene må ses i sammenheng med planlegging av landarealene (stedsutviklingsprosjekter og/eller 

reguleringsplaner). Havne og farvannsloven har egne bestemmelser om planlegging og drift av havner.  

 

Nye tiltak i kystsoneplanen gir ingen eller ubetydelige konsekvenser for samferdsel. 

 
 

 10.4.4 Trafikksikkerhet  
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I en samlet vurdering påvirkes trafikksikkerheten i liten grad. Trafikksikkerhet er vurdert i noen 

enkeltområder. Samlet sett er konsekvensen for trafikksikkerhet ubetydelig. 

 

 

 10.4.5 Barn og unge  

 

Barn og unges oppvekstsvilkår er vanligvis viktig utredningstema i konsekvensutredninger. I 

kystsoneplanen har temaet vært lite aktualisert. Det er ikke framkommet negative konsekvenser for 

barn og unges oppvekstsvilkår som følge av ny arealbruk. Ingen konsekvens. 

 

 

 10.4.6 Folkehelse 

 

Folkehelse er vanligvis viktig utredningstema i konsekvensutredninger. I kystsoneplanen har temaet 

vært lite aktualisert. Det er imidlertid ikke framkommet negative konsekvenser for folkehelsen som 

følge av ny arealbruk. Ingen konsekvens. 

 

 

 10.4.7 Universell utforming  

 

Universell utforming er vanligvis viktig utredningstema i konsekvensutredninger. I kystsoneplanen har 

temaet vært lite aktualisert. Planforslaget legger ikke opp til universell utforming utover kravene som 

utløses gjennom teknisk forskrift TEK 10, § 12-2. Ingen konsekvens. 

 

 

 10.4.8 Infrastruktur  

 

De fleste tiltakene er mindre tiltak tilknyttet eksisterende bebyggelse og betinger i liten grad 

oppbygging av ny infrastruktur. For noen planlagte oppdrettsanlegg er infrastrukturen mangelfull. Det 

forutsettes at tiltakshaver vurderer dette nærmere under detaljplanlegging. Ingen konsekvens. 

 

 

 10.4.9 Kommunal økonomi  

 

Det skapes betydelige verdier i havbruksnæringen, men kun en liten andel påvirker kommunal 

økonomi. Selskapsskatten går til staten og eiendomsskatt er beskjeden. Dersom lokal arbeidskraft 

benyttes gis noen positive effekter. Liten positiv konsekvens. 
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 10.5   Virkninger for samfunnssikkerhet 

 

 

 10.5.1 Klimaendringer 

 
Ventede klimaendringer er vurdert med grunnlag i Klimaprofil Troms. Dokumentet beskriver 

endringene mot slutten av århundret (2071-2100) i forhold til 1961-1990. Klimaendringer vil påvirke 

planområdet i form av høyere havnivå, høyere havtemperaturer, havforsuring og økt flom og 

skredfare. Dette medfører igjen til at spredningsmønsteret for lakselus og andre sykdomsframkallende 

organismer vil endres og at enkelte sykdommer bli mer vanlige.  

 

Disse utfordringene vil ramme sørlig del av landet før Nord-Norge, og ventelig føre til større press på 

oppdrettsanlegg nord i landet. Klimaendringene gir ingen umiddelbare konsekvenser for planen, men 

nye anlegg må bygges robust for å tåle mere «uvær». De neste punktene spesifiserer klimaendringen 

nærmere. 

 

 

  10.5.2 Snøskred 

NGIs aktsomhetskart som benyttes i dag tar høyde for klimaendringer som er ventet. I planområdet er 

mange potensielle områder for snøskred, men forholdsvis få av foreslåtte tiltak ligger innenfor 

aktsomhetssonene. Samlet sett er konsekvensen for snøskred ubetydelig. Se dokumentet 

«Konsekvensvurdering og risiko- og sårbarhetsanalyse – enkelttiltak».  

 

Det er grunn til økt aktsomhet mot skredtypene jord- flom- og sørpeskred i Troms fordi 

disse skredtypene kan bli både vanligere og mer skadelige enn i dag. Risikodempende tiltak vurderes.  

 

 

  10.5.3 Oppskyllingshøyde fjellskred  

 

Begrepet fjellskred omhandler svært store skred der hundre tusen til flere millioner kubikkmeter 

steinmasser raser ut. Dersom massene raser ut i sjø eller vann kan dette utløse flodbølger som gjør 

store skader. Et nasjonalt kartleggingsarbeid av mulige fjellskred gjennomføres av NVE i samarbeid 

med NGU. 

 

Nordnesfjellet på østsiden av Lyngseidet består av ustabile fjellmasser. Et stort utras kan gå ut i 

fjorden og naturligvis være katastrofalt for eksisterende bebyggelse nedenfor fjellet (Nordnes i  

Kåfjord kommune), men også for store områder på vestsida av fjorden. Oppskyllingshøyden vil 

påvirke hele planområdet. I dag overvåkes fjellet kontinuerlig av NVE med avansert GPS-nettverk.  

Risikodempende tiltak vurderes. Se planbestemmelser, pkt. 2.3, side 2. 

 

Selv om oppvarming og tining av permafrosten kan være en medvirkende faktor for utløsning av 

enkelte store fjellskred, er det foreløpig ikke grunnlag for å si at klimautviklingen fører til økt 

hyppighet av eller størrelse på store fjellskred.  

 

 10.5.4 Grunnforhold  

 
Klimautviklingen gir likevel ikke grunn til å legge til noen ekstra sikkerhetsmargin i forhold 

til kravenesom er beskrevet i TEK 10 og NVEs kvikkleireveileder. 
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Mesteparten av bebyggelsen og dyrkbare områder i kommunene ligger under marin grense (havnivå 

for ca. 10000 år siden). Leiren er i seg selv ikke spesielt farlig byggegrunn, men i enkelte områder 

vaskes saltinnholdet bort av ferskvann. Leiren defineres da som kvikkleir og blir ustabil for 

påkjenninger eller erosjon og kan kollapse (omdannes til flytende masse). 

 

Alle tiltakene i planområdet ligger nært eller i sjøen og i områder lokalisert nært marbakken kreves 

ekstra oppmerksomhet. Dersom ikke utbyggingsområdet ligger på fast fjell bør det foretas en 

geoteknisk vurdering før tiltak iverksettes. Risikodempende tiltak vurderes. Se planbestemmelser, pkt. 

2.6, side 3. 

 

 

 10.5.5 Havnivåstigning/stormflo 

 

Havnivåstigningen kan føre til stormflo og at bølger strekker seg lenger inn på land, enn hva som 

er tilfelle i dag. Dette kan føre til skader på bebyggelse og infrastruktur på grunn av oversvømmelse 

i områder hvor man i dag ikke har registrert skader. I Lyngenfjorden er havnivåstigning beregnet til å 

ligge ca. 60 cm høyere i 2100 enn i dag. Stormflo er beregnet til å kunne nå ca. 3,0 m høyere enn 

nullpunkt i norske landkart (NN1954). Risikodempende tiltak vurderes. Se planbestemmelser, pkt. 2.5, 

side 3. 

 

 

 10.5.6 Sterk vind 

 

Klimamodellene gir liten eller ingen endring i midlere vindforhold i dette århundret, men en 

del modeller gir en tendens til økt hyppighet av sterk vind. Oppdrettsanlegg/tiltak i sjø må derfor 

bygges robust da kombinasjon av havnivåstigning og økt bølgepåvirkning vil øke faren for rømming. 

Det er forholdsvis stor usikkerhet om framtidig vindforhold og det er viktig at kunnskap om lokale 

vindforhold tas med i planleggingen. Risikodempende tiltak vurderes. Se planbestemmelser, pkt. 2.2, 

side 2. 

 

 

 10.4.7 Isgang 

Klimaendringer med økt temperatur gir kortere sesong for isgang og vil sannsynligvis føre til at 

isganger etter hvert vil skje høyere opp i vassdragene enn i dag. Indre deler av fjordområdet 

(Storfjorden og Kåfjorden) kan i noen tilfeller være utsatt for isgang.  

 

 10.5.8 Forurensning/kjemikalieutslipp 

 

Hav og fjorder er i utgangspunktet lite påvirket av forurensning. I nord er tidevannsforskjellene større 

enn i sør og sikrer betydelig bedre utskifting av vann i fjordsystemene. Lyngenfjorden antas å ha 

kapasitet til betydelige flere oppdrettsanlegg sett fra et forurensningsperspektiv. Erfaringer fra 

Hardangerfjorden (som har stor tetthet av oppdrettsanlegg) og en årsproduksjon på ca. 57 000 tonn 

fisk, viser at oppdrettet står for bare 3-6 % av den totale tilførsel av næringssalter til fjorden.  

 

Erfaringer som finnes i dag viser imidlertid at utslippene vil være ødeleggende på visse typer habitat i 

umiddelbar nærhet til anlegget som korallrev og rekefelt. Dette gjelder i all hovedsak lokaliteter der 

det er liten strømgjennomgang. 2 av de foreslåtte oppdrettsanleggene berører rekefelt. 
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Oppdrettsanlegg kan også tilføre miljøet miljøgifter via fiskefôret. Det er imidlertid ikke dokumentert 

at miljøgifter tilført gjennom fiskefôr resulterer i skadelige mengder av miljøgifter i villfisk.  
 

Enkelte virksomhet i sjø innebærer fare for akutt forurensing, enten ved uønskede utslipp fra båter som 

ligger i havn, men også ved grunnstøting. Slike situasjoner kan føre til utslipp av bunkersolje eller 

andre skadelige stoffer for miljøet. Konkrete vurderinger knyttet til beredskapen må utarbeides i 

senere planfaser.  

 

I planområdet er det til sammen foreslått 21 småbåthavner/småbåtanlegg. Selv om disse representerer 

mindre tiltak, kan vedlikehold av båter (olje, lakk, bunnsmurning, batterier mm) føre til lokal 

forurensning. Risikodempende tiltak vurderes. Se planbestemmelser, pkt. 3.5.6, side 11. 

 

Forsvaret har ett aktivt skyte-/øvingsfelt i planområdet. Øvingsfeltet “Lyngen» går fra Spåkenes i rett 

linje over fjorden og nord til Lyngstuva, derfra linje til nordvestlig punkt Uløya. Signalene mottatt fra 

Forsvaret er at det aktive øvingsfeltet må opprettholdes. Det antas at øvelser med torpedoer påvirker 

naturmangfoldet i sjøen, uten at det foreligger sikre datamateriale på dette. 
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  11. PRESENTASJON AV NY AREALBRUK 
 
 

 11.1  Arealformål 

 
 

 11.1.1 Sentrum og samferdselsanlegg S og ST 

 
Formålene sentrum (S) og oppstillingsplasser for biler (ST) er tatt med i planen for å se sammenheng 

med havneområdet. Arealene er overført uendret fra reguleringsplaner i Olderdalen, Kåfjord 

kommune. 

 
 

 11.1.2 Næringsbebyggelse BN 

 
Formålene er BN1, BN3 og BN4 er industriområder. Formålet BN2 er settefiskanlegg. Områdene er 

overført uendret fra areal- og reguleringsplaner.  
 
ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

BN1 Industri Furuflaten Lyngen Arealplan 2014 

BN2 Industri Elvevoll Storfjord Arealplan 2007 

BN3 Industri Skibotn Storfjord Arealplan 2007 

BN4 Industri Djupvik Kåfjord  Arealplan 2007 

 

 

 11.1.3 Fritids- og turistformål BFT 

 
Det er satt av seks områder til fritids- og turistformål. BFT1 er overført uendret fra arealdelen i 

Storfjord kommune, mens det foreligger reguleringsplaner for de øvrige områdene. 
 

ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

BFT1 Fritids- og turistformål Sandørbukta Storfjord Arealplan 2007 

BFT2 Fritids- og turistformål Manndalen Kåfjord Utvidelse (under regulering) 

BFT3 Fritids- og turistformål Manndalen Kåfjord Utvidelse (under regulering) 

BFT4 Fritids- og turistformål Sieidegiedda Kåfjord Reguleringsplan 

BFT5 Fritids- og turistformål Normannvik Kåfjord Eksisterende 

BFT6 Fritids- og turistformål Strandvoll Kåfjord Planlagt 

 
 

 11.1.4  Fritidsbebyggelse BFR 

 
Formålet fritidsbebyggelse BFR1 er overført uendret fra kommuneplanens arealdel (Nygård) , 

Storfjord kommune. 
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 11.1.5  Naust N 

 
N1 og N2 er overført uendret fra arealplaner, mens N3 er et utbygd naustområde og oppdatert til 

gjeldende bruk. 

 
ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

N1 Naust Storeng Storfjord Arealplan 2007 

N2 Naust Pederanjarga Storfjord Arealplan 2007 

N3 Naust Birtavarre Kåfjord Eksisterende 

 
 

 11.1.6  Havn SHA 

 
SHA1 og SHA2 er overført uendret fra arealplaner, mens SHA3 er eksisterende havn (landareal). 

SHA4 er sjøarealet til havna og avgrensningen er hentet fra pågående reguleringsarbeid. 
 

ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

SHA1 Havn Lyngseidet Lyngen Arealplan 2014 

SHA2 Havn Skibotn Storfjord Arealplan 2007 

SHA3 Havn Olderdalen Kåfjord Under regulering 

SHA4 Havn Olderdalen Kåfjord Under regulering 

 
 

 11.1.7  Kai og hensynssone 

 
Området «Kai» er en restaurert nothjell i Rasteby, Storfjord kommune. Området er også vist med 

hensynssone H570 – Bevaring kulturmiljø 

 

 

 11.1.8  Småbåthavn SA 

 
VS1, VS3, VS7, VS10 og VS 12 er eksisterende småbåthavner. Det samme er VS4, VS5, VS6, VS8, 

VS9, men disse er planlagt utvidet. SA2 er ikke bygd, men overført fra arealdel. VS11 er en planlagt 

småbåthavn ved siden eksisterende VS12 i Djupvik. 

 
ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

VS1 Småbåthavn Årøybukt Lyngen Eksisterende 

VS3 Småbåthavn Ørnes Lyngen Eksisterende 

VS4 Småbåthavn Pollen Lyngen Utvidelse (arealplan) 

VS5 Småbåthavn Furuflaten Lyngen Utvidelse arealplan 2014 

VS6 Småbåthavn Skibotn Storfjord Utvidelse (arealplan) 

VS7 Småbåthavn Manndalen  Kåfjord Eksisterende 

VS8 Småbåthavn Manndalen  Kåfjord Utvidelse (reg) 

VS9 Småbåthavn Skardalen  Kåfjord Utvidelse (reg) 

VS10 Småbåthavn Olderdalen Kåfjord Reguleringsplan 

VS11 Småbåthavn Djupvik  Kåfjord Nytt forslag 

VS12 Småbåthavn Djupvik  Kåfjord Eksisterende 

 
VS2 er utgått som småbåthavn og definert som småbåtanlegg (SA10). 
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 11.1.9  Småbåtanlegg VS 

 
Småbåtanlegg skiller seg ut fra småbåthavn ved at de er mindre (flytebrygger mm) og som regel i 

privat eie. Formålet kommer innunder kategorien Andre typer bebyggelse og anlegg, mens 

småbåtanlegg kommer inn under Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.  

 
ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

SA1 Småbåtanlegg Storeng Storfjord Arealplan 2007 

SA2 Småbåtanlegg Sandørbukta Storfjord Arealplan 2007 

SA3 Småbåtanlegg Nygård Storfjord Reguleringsplan 

SA4 Småbåtanlegg Pederanjarga Storfjord Arealplan 2007 

SA5 Småbåtanlegg Birtavarre Kåfjord Eksisterende 

SA6 Småbåtanlegg Sieidegiedda Kåfjord Reguleringsplan 

SA7 Småbåtanlegg Sieidegiedda Kåfjord Reguleringsplan 

SA8 Småbåtanlegg Normannvik Kåfjord Eksisterende 

SA9 Småbåtanlegg Strandvoll Kåfjord Eksisterende 

SA10 Småbåtanlegg Einarvika Lyngen Arealplan 2014 (Småbåthavn) 

 

 

 

 11.1.10 Landbruks- natur og friluftsområder 

 
LNF-områder omfatter bare Årøyholmen som benyttes til beiting.  Årøyholmen er for øvrig vist som 

naturreservat og statelig sikret friluftsområde.  

 
 

 11.1.11 Flerbruksområder sjø V 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (flerbruksområder) er betegnelsen på sjøområder uten nærmere 

spesifisering. Virksomhet i disse områdene kjennetegnes av at ulike aktiviteter fungerer side om side 

(sambruk), eller i samme område til ulike tider (flerbruk). Disse er på plankartet kodet med «V». 

 
 

 11.1.12 Farleder 

 

Med farleder menes nærmere angitt seilingsleder (transportårer) for vann/sjøtransport, inn- og 

utseilingsleder for havner og nødhavner. Havne- og farvannsloven har fastsatt egen forskrift som 

inndeler farleder i hovedled og biled, eller eventuelt annet farledskategori. Farleder er inntegnet på 

plankartet med stiplet linje. 

 

 11.1.13  Nødhavn 

 
Kystverket har to nødhavner avsatt i Lyngenfjorden. Nødhavnene vurderes som de mest aktuelle 

stedene å ta fartøy inn for å unngå eller begrense akutt forurensning og skal være en del av 

Kystverkets beredskapsplan mot akutt forurensning. Disse er Kvalvika og Manndalsbukt. I den enkelte 

situasjon er likevel ethvert sted en mulig nødhavn.  
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 11.1.14  Fiske A/P 

 

I “planlagte” områder har tiltenkte aktivitet/ arealbruk forrang framfor annen aktivitet. Fiskeområdene 

er oppdatert i samsvar med Fiskeridirektoratets kystnære fiskeridata. Dette omfatter områder for aktive 

og passive redskap, låssettingsplasser og regionalt viktige gytefelt for torsk. Sambruk og flerbruk kan 

generelt fortsette som før, når dette ikke er til vesentlig ulempe for gjennomføring av planen.   

 

 11.1.15  Akvakultur VA 

 
Etter første gangs høring innkom 4 nye innspill om oppdrettsanlegg fra 2 aktører. Områdene har 

dermed ikke vært ute til offentlig høring tidligere. Innspillene behandles som innspill til egnede/ikke 

egnede områder til oppdrettsanlegg og ikke som søknader. Dersom disse nedfelles i planforslaget er 

det åpent for å fremme søknad i disse områdene.  

 

Da 3 områder er tatt ut etter 1. gangs høring, er total mengde oppdrettsanlegg omtrent det samme som 

ved 1. gangs høring (1 mer enn i nåværende forslag). Styringsgruppa har avventet realitetsbehandling 

av de nye områdene til etter andre gangs høring. 

 

Med bakgrunn i andre gangs høring (med blant annet innsigelser fra Fiskeridirektoratet og Sametinget) 

besluttet den interkommunale styringsgruppa at de nye akvakulturområdene (VA1, VA4, VA6 og 

VA7) ble tatt ut av planforslaget (markert med rødt på skjemaet nedenfor). 

 
ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

VA1 Akvakultur Koppangen Lyngen Nytt område 

VA2 Akvakultur Årøybukt Lyngen Eksisterende m/flytting 

VA3 Akvakultur Stigen Lyngen Eksisterende 

VA4 Akvakultur Nordneslandet Kåfjord Nytt område 

VA5 Akvakultur Gourtesjokha Kåfjord Eksisterende 

VA6 Akvakultur Ysteby Kåfjord Nytt område 

VA7 Akvakultur Engenes Kåfjord Nytt område 

 
 

 11.1.16  Kombinert formål NFFFA 

 

I planforslaget er 2 områder avsatt til kombinerte formål.  

NFFFA1 Årøyholmen: Det er søkt om flytting av anlegget mot vest. Innenfor regulerte kombinerte 

formål tillates anlegg for lakseoppdrett og fortøyninger. 

NFFFA5 Elvevoll settefiskanlegg: Sjøarealet er regulert til kombinerte formål og sikrer at nødvendig 

infrastruktur kan knyttes til landanlegget. 

 

 11.1.17   Friluftsområde VFR og hensynssone H530 

 

Bruk av naturområder er viktig for livskvaliteten for mange som bor i kommunen, og sikring av disse 

områdene er et ledd i langsiktig forebyggende helseperspektiv 

I kystsoneplanen er de mest interessante områdene for friluftsliv, rekreasjon, herunder turløyper, 

tilgjengelighet til strandsonen og badeplasser gitt en hensynsone for friluftsliv eller formål friluftsliv i 

sjøområder. Tabellen på neste side viser områdene som inngår i planforslaget. 
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ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

VFR 1 Friluftsområde Årøyholmen - sjø Lyngen Statlig sikra friluftsområde 

VFR 2 Friluftsområde Sandvika Lyngen Statlig sikra friluftsområde 

H 530 -1 Friluftsområde Årøyholmen - land Lyngen Statlig sikra friluftsområde 

H 530 - 2 Friluftsområde Kåfjordbergan  Kåfjordbergan Ingen plan 

 

I tillegg har Einarvika og Karneset hensynssoner for friluftsliv i Lyngen kommune. 
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 11.2  Hensynssoner 

 
 

 11.2.1  Skredfare H310 

 

NGI sine aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang ligger til grunn for avgrensingen av disse 

sonene.  

 
 

 11.2.2  Fjellskred - oppskyllingshøyde H320 

 
Områdene omfatter byggeområder som berøres av oppskyllingshøyder av fjellskred. 

 
 

 11.2.3  Annen fare H390 

 
Området omfatter usikker grunnforhold ved Solhov, Lyngen kommune. 

 
 

 11.2.4 Bevaring naturmiljø H560 

 
Det er til sammen 8 naturområder i sjø som er nedfelt i planforslaget med grunnlag i Miljødirektoratets 

naturbase. Naturverdiene dekker et stort spekter som viktige trekk- og rasteområde for vade- og 

våtmarksfugler, elvedeltaer med sandstrandvegetasjon og strandeng,  

 

Gyteområder og israndavsetninger er vist som hensynssoner på plankartet.  

Skjemaet beskriver de ulike lokalitetene nærmere og er vist som hensynssoner og naturområder i sjø 

på plankartet. 

 

 
ID Formål Navn Kommune 

VN1 Naturområder Karnesfjæra (Solvang) Lyngen 

VN2 Naturområder Karneset Lyngen 

VN3 Naturområder Oksvik Lyngen 

VN4 Naturområder Kvalvikfjæra Lyngen 

VN5 Naturområder Oteren Storfjord 

VN6 Naturområder Skibotn Storfjord 

VN7 Naturområder Manndalsvassdrag utløp Kåfjord 

VN8 Naturområder Kåfjordbotn Kåfjord 

VN9 Naturområder Olderdalen Kåfkord 

H 560  Israndavsetninger 2 i Lyngen, 1 i Storfjord og 3 i Kåfjord  Alle 

H 560  Gyteområder I alle kommunene Alle 

 

 

 11.2.5  Båndlegging etter lov om naturvern H720 

 

Innenfor planområdet er det 5 områder som er vernet i medhold av naturmangfoldloven. 
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ID Formål Navn Kommune 

VA1 Landskapsvernområde Lyngsalpan landskapsvernområde/ 

Ittugàissàid suodjemeahcci.  

Lyngen 

VA2 Landskapsvernområde Årøybukt landskapsvernområde Lyngen 

VA3 Naturreservat Karnes naturreservat Lyngen 

VA4 Naturreservat Skibotnutløpet naturreservat Kåfjord 

VA5 Naturreservat Røykeneselva naturreservat Kåfjord 

  
 

11.2.6  Sone for militær virksomhet H380 

 
H380 omfatter områder der Forsvarets virksomhet er hovedformål. Området er et skyte-/øvingsfelt og 

ligger nord i planområdet. I den sørlige delen av Lyngenfjorden er et utrangert øvingsfelt (N21) som 

formelt ikke er avhendet. Anmodningen om avhending bør komme fra lokal planmyndighet og sendes 

til Forsvarsdepartementet. 
 
 

11.2.7  Båndlegging for regulering etter PBL H710 

 
Området omfatter utskipningshavn i Skibotn. 
 
 

11.2.8  Detaljeringssone etter PBL H910 

 
H910 omfatter områder hvor det foreligger gjeldende reguleringsplaner. 
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1. RETTSVIRKNING 

Interkommunal plan for Lyngenfjorden er utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 9. 
Planen er utarbeidet som kommunedelplan, og har juridisk status som arealdel av kommuneplan, 
jamfør plan- og bygningsloven kapittel 11-5. Bestemmelsene er sammen med plankartet juridisk 
bindende for framtidig arealbruk jf. Plan – og bygningsloven § 11-6.  

Planen består av:  

 7 plankart i målestokk: 1:25 000, datert 20.mai 2015, revidert 30. september 2015. 
 Bestemmelser og retningslinjer, datert 20.mai 2015, revidert 30. september 2015. 
 Planbeskrivelse, datert 20.mai 2015, revidert 30. september 2015. 
 Konsekvensutredning, datert 20. mai 2015, revidert 30. september 2015. 
 

Bestemmelsene er rettslig bindende. Retningslinjene forklarer og utdyper bestemmelsene og gir en 
bedre og mer helhetlig grunnlag for avveiing og beslutning som skal gjøres i videre planarbeid og ved 
behandling av enkeltsaker. Retningslinjer er imidlertid ikke juridisk bindende og kan dermed ikke 
benyttes som hjemmelsgrunnlag ved behandling av enkeltsaker. 
 
Planarbeidet har blitt ledet av et styre med likt antall representanter fra hver kommune. Hvert 
kommunestyre treffer endelig planvedtak for sin kommune.  
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2. GENERELLE BESTEMMELSER (PBL § 11-9)  

 
Bestemmelser Retningslinjer 
 
2.1 Plankrav (nr. 1) 
 
a) I områder med krav om reguleringsplan kan 
arbeid og tiltak som nevnt i lovens § 20-1, samt 
fradeling til slike formål, ikke finne sted før det 
foreligger godkjent reguleringsplan. 
 

 

Krav om område- eller detaljregulering er 
spesifisert i bestemmelsene for det enkelte 
arealformål (pkt. 3).  

 

 
2.2 Klimahensyn (nr. 3 og 8) 
 
a) Det ventes mer ekstremvær med høyere 
vannstand og vind. Arealbruken må tilpasses 
høyere havnivå og økt hyppighet av sterk vind, 
nedbør og bølgebelastning. 
 
b) Det skal vises aktsomhet ved alle typer 
bebyggelse og terrenginngrep, da endring til 
våtere og varmere klima vil gi økt fare for 
samfunnssikkerhet.  
 

 
 
 
Den som utfører tiltaket har ansvar for å påse at 
sikkerheten for seg selv og andre er ivaretatt. 
Dette gjelder også for små tiltak som er unntatt 
fra formell behandling etter plan- og 
bygningsloven eller andre lover og forskrifter.  
 
Alle detaljplaner skal utarbeides med mål om og  
legge til rette for fremtidsrettede miljø- og 
klimaløsninger.  
 

 
2.3. – Fjellskred (nr. 8) 
 
a) Bygninger og tiltak som ligger innenfor 
gjeldende beregninger for oppskyllingshøyder, 
kan bare tillates bygd når vilkårene i 
Byggeteknisk forskrift § 7-4 er oppfylt. 
 

 

 
2.4 Flomfare (nr. 8) 
 
a) Flomfaren skal vurderes i forarbeidet til alle 
reguleringsplaner som omfatter vassdrag. Ved 
prosjektering av alle nye tiltak etter pbl. § 20-1, 
skal det tas hensyn til mulig flom. 
 

 
 
 
Nye byggeområder skal som hovedregel 
plasseres slik at de er sikre i forhold til 200-
årsflom. 
 
 

 
2.5 Havnivåstigning/stormflo (nr. 8) 
 
a) Nye bygge- og anleggstiltak skal ta hensyn til 
framtidig havnivåstigning og stormflo. 
 

 
Rapporten Estimater av framtidig 
havnivåstigning i norske kystkommuner skal 
legges til grunn for vurdering av planarbeid og 
tiltak i strandsonen. 
 

 
2.6 Kvikkleir og annen skredfare (nr. 3, 4, 8) 
 
a) Ved planlegging og realisering av nye bygge- 
og anleggstiltak skal skredfare og stabilitet i 
grunnen utredes særskilt. Stabilitet er spesielt              
 

 
 
 
Skred kan omfatte snøskred, steinsprang, 
sørpeskred, jordskred, kvikkleireskred med mer. 
Oppdaterte data, geotekniske rapporter mm.  
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Generelle bestemmelser forts.. 

Bestemmelser Retningslinjer 
 
viktig å dokumentere under marin grense. 

 
finnes bla på - www.skrednett.no og  
www.nve.no 
Geoteknisk vurdering skal foretas før 
reguleringsplaner sendes ut på høring. 
Se NVEs retningslinjer nr. 2/2011 «Flaum og 
skredfare i arealplanar», samt veileder 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred». 
 

 
2.7 Støy (nr. 3 og 8) 
 
a) Miljøverndepartementets retningslinje T-
1442/2012 skal ligge til grunn for all planlegging 
og saksbehandling i kommunen. Ved planlegging 
av ny virksomhet eller ny støyfølsom bebyggelse 
skal støygrenser i T-1442/2012, tabell 3 søkes 
overholdt.  
 

 
 
 
Eventuelle avvik skal dokumenteres med en 
støyfaglig utredning og begrunnes. 
 

 
2.8 Estetikk og byggeskikk (nr. 6) 
 
a) Det skal i alle plan- og byggesaker stilles krav 
til at tiltak har en god estetisk utforming som tar 
hensyn til omgivelsens karakter, naturgitte forhold 
og tilstøtende bebyggelse.  
 

 
 
 
Utelagring av materialer skal fortrinnsvis 
skjermes mot innsyn (vegetasjon, gjerde e.l). 
Skjermingstiltak skal godkjennes av kommunen 
og gjennomføres samtidig med bebyggelsen. 
 

 
2.9 Naturmangfold (nr. 6) 
 
a) Biologisk mangfold skal ivaretas med grunnlag 
i prinsippene i Naturmangfoldsloven. 
 
b) I arealsaker der kunnskap om det biologiske 
mangfoldet ikke er tilfredsstillende, gjelder føre- 
var prinsippet. 
 
c) Dersom kommunen krever det, skal tiltakshaver 
gjennomføre undersøkelser med sikte på å 
forbedre kunnskapsgrunnlaget. 
 
d) Kunnskapskravet skal stå i rimelig forhold til 
sakens karakter og risikoen for at det planlagte 
tiltaket kan skade naturmangfoldet.  
 

 
 
 
Det skal tas hensyn til marine naturtyper og 
leveområder for arter registrert i Naturbase og 
Artsdatabanken ved all planlegging og i den 
enkelte byggesak.  
 
Det skal tas hensyn til gyte- og 
oppvekstområder som er verifisert av  
Havforskningsinstituttet ved all planlegging og i 
den enkelte byggesak. 

 
2.10 Landskap (nr. 6) 
 
a) Områder med natur- og kulturverdier som er 
vurdert som verdifulle landskap skal ivaretas og 
forvaltes slik at kvalitetene i landskapet styrkes. 
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Generelle bestemmelser forts.. 

Bestemmelser Retningslinjer 
 
b) Tiltak skal underordne seg landskapet på en 
slik måte at de ikke bryter horisontlinjer 
(åsprofiler, bakkekanter med mer) eller kommer i 
konflikt med andre markerte landskapstrekk.  
 

 

2.11 Samiske interesser  
 
a) Hensynet til lokal samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv skal sikres. 

 
Veiledningsmateriale  
- Sametingets planveileder for sikring av 
naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv. 
 

2.12 Kulturmiljø og kulturminner (nr. 7) 

 
a) I forbindelse med tiltak/utbygging skal det 
søkes å bevare verdien av kulturminner og 
bygninger med antikvarisk og kulturhistorisk 
betydning.  
 
b) Ved tiltak nærmere kulturminner enn 50 meter, 
skal saken legges frem for 
kulturminnemyndighetene før tiltaket 
gjennomføres.   
 
c) Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 
straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jf. 
Kulturminneloven § 8.2. 
 
d) Ved utarbeidelse av nye regulerings- og 
detaljplaner, endringer av eksisterende planer eller 
kommuneplanens arealdel - skal det foreligge 
samtykke fra kulturminnemyndighetene (Troms 
fylkeskommune og Sametinget) før endelig 
vedtak av reguleringsplan. 
 
e) Ved tiltak som ikke omfattes av krav om 
regulerings- eller detaljplan, skal det foreligge 
uttalelse fra kulturminnemyndighetene (Troms 
fylkeskommune og Sametinget) før tiltak kan 
settes i verk. Jf. Kulturminneloven §§ 3, 8 og 9. 
 

 

 
2.13 Utbyggingsavtaler (nr. 2) 
 
a) Utbyggingsavtaler skal utformes i samsvar med 
til en hver tid gjeldende retningslinjer for 
utbyggingsavtaler i kommunen.  
 

 
 
 
Behov for, og innhold i eventuell utbyggings-
avtale med den enkelte kommune, skal avklares 
på oppstartsmøtet for planarbeidet. 
 

 
2.14 Rekkefølgekrav - infrastruktur (nr. 4) 
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Bestemmelser til arealformål forts.. 
Bestemmelser Retningslinjer 
 
a) Utbygging skal ikke finne sted før 
vannforsyning, avløpshåndtering, energiforsyning 
og veinett er tilfredsstillende etablert.  
 
b) Før det gis byggetillatelse skal det godkjennes  
sikker atkomst i henhold til Statens vegvesens til 
enhver tid gjeldende vegnormal. 
 

 

 
2.15 Midlertidige og flyttbare konstruksjoner  
 
a) Midlertidige og flyttbare konstruksjoner kan 
ikke plasseres uten søknad og godkjennelse i 
henhold til pbl. § 20-1. (nr. 1)  
 
b) Det er ikke tillatt å ankre opp flytende 
konstruksjoner som husbåter og lektere lenger enn 
2 måneder uten tillatelse fra kommunen. nr. 6. 
 

 
 
 
Bestemmelsen gir hjemmel til å fastsette forbud 
mot, eller vilkår for plassering av midlertidige 
og flyttbare bygninger, konstruksjoner og 
anlegg. 

 
2.16 Marinarkeologiske kulturminner 
 
a) Dersom det skal gjøres tiltak under vann, skal 
det innhentes uttalelse fra Tromsø museum, før 
tiltak iverksettes. 
 

 
 
 
Tromsø museum gjør oppmerksom på at det er 
gjenført begrenset marinarkeologisk 
undersøkelser i Lyngen og Kåfjord. 
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3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL, PBL § 11-9, 11-10 
OG § 11-11. 
 
3.1 - Bebyggelse og anlegg 
 

Bestemmelser Retningslinjer 
 
3.1.1 Næringsbebyggelse BN 
 
a) Områdene merket BN skal nyttes til 
næringsformål.  
 
b) Området merket BN1 er overført uten 
endringer fra kommuneplanens arealdel for 
Lyngen kommune. Bestemmelser og 
retningslinjer for disse arealene gjelder som angitt 
i tilsvarende kommuneplaner. 
 
c) Områdene BN2 og BN3 inngår i 
kommuneplanens arealdel for Storfjord kommune. 
Bestemmelser og retningslinjer for disse arealene 
gjelder som angitt i tilsvarende kommuneplaner. 
 
d) I området BN4 i Kåfjord kommune kan arbeid 
og tiltak som nevnt i lovens § 20-1, samt fradeling 
til slike formål, ikke finne sted før det foreligger 
godkjent reguleringsplan.  
 

 
 
 
Området BN4 og VS12 inngår i eksisterende 
reguleringsplan for Djupvik. 
 

 

 
3.1.2 Fritids- og turistformål BFT 
 
a) Områdene merket BFT skal nyttes til fritids- og 
turistformål. 
 
b) Områdene merket BFT1 (Sandørbukta) inngår i 
kommuneplanens arealdel for Storfjord kommune. 
Bestemmelser og retningslinjer for disse arealene 
gjelder som angitt i tilsvarende kommuneplaner. 
 
c) I området BFT2 og -3 i Manndalen, kan arbeid 
og tiltak som nevnt i lovens § 20-1, samt fradeling 
til slike formål, ikke finne sted før det foreligger 
godkjent reguleringsplan. 
 
d) Området merket BFT3 skal reguleres sammen 
med området VS8.  
 
e) Området BFT5 skal ses i sammenheng med   
SA8. Her stilles ikke krav om reguleringsplan, 
men det skal foreligge en illustrasjonsplan for 
begge områder før byggetillatelser behandles. 
(§ 12-7, nr. 11) 
 

 
 
 
Formålet omfatter rorbuer, utleiehytter og andre 
typer overnattingsanlegg som drives i 
kommersiell virksomhet. 
 
I området BFT 4 foreligger eksisterende 
reguleringsplan. I planen inngår også 
småbåtanleggene SA5 og SA6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjonsplanen skal være retningsgivende 
for avkjørsler, bygningens plassering, størrelse, 
høyde, møneretning og utendørslagring.  
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Bestemmelser til arealformål forts.. 
Bestemmelser Retningslinjer 
 
3.1.3 Sentrumsformål S 
 
a) I området merket S (Olderdalen) kan arbeid og 
tiltak som nevnt i lovens § 20-1, samt fradeling til 
slike formål, ikke finne sted før det foreligger 
godkjent reguleringsplan.  
 

 

 
3.1.4 Andre typer formål – Kai1 
 
a) I området som på plankartet er merket Kai1, 
kan tiltak tillates uten godkjent reguleringsplan. 
Tiltaket tillates ikke godkjent kombinert med 
andre formål. 
 

 
 
 
Kaianlegget på Rasteby i Storfjord er en nothjell 
som er restaurert. Disse bryggeanleggene finnes  
det få igjen av og representerer tidligere 
levemåte/kulturmiljø. 

 
3.1.5 Andre typer formål – Naust N 
 
a) Områdene merket N skal nyttes til oppbevaring 
av båt, utstyr og fiskeredskaper. 
 
b) Bygningene skal oppføres i 1 etasje med saltak, 
være uisolerte og ikke overstige 35 m2. 
 
c) Naust kan ikke kombineres med andre formål. 
 
d) Naustene må lokaliseres på en måte som ikke 
sperrer allmenn ferdsel langs strandsonen. 
 
e) Området N1 skal ses i sammenheng med SA1 
(Storeng) og N2 skal ses i sammenheng med SA4 
(Pederanjarga). I disse områdene stilles det ikke 
krav om reguleringsplan, men det skal foreligge 
en illustrasjonsplan som er retningsgivende for 
bygningens plassering, størrelse, høyde og 
møneretning før byggetillatelse gis. (§ 12-7, nr. 
11) 

 
 
 
Området N3 ligger i Birtavarre i Kåfjord 
kommune og er utbygd (se bestemmelser om 
småbåtanlegg SA). 

 
3.1.6 Andre typer anlegg – småbåtanlegg SA 
a) Områder merket SA skal nyttes til 
småbåtanlegg. 
 
b) I småbåtanlegg tillates maksimum 8 båter. 
 

 
Småbåtanlegg defineres som mindre enn 
småbåthavn. Småbåtanlegg er ofte private uten 
driftsselskap og genererer mindre trafikk (både 
på land og sjø). 
 

 

 
3.2 - Samferdsel og infrastruktur  
 
 
3.2.1 Havn SHA (11-9, nr. 1) 
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 Samferdsel og infrastruktur fortsetter.. 
Bestemmelser Retningslinjer 
 
a) I områder som på plankartet er merket SHA 
skal nyttes som havn. 
 
b) Det kan gjennomføres følgende tiltak innenfor 
formålet uten reguleringsplan; mindre utvidelse av 
eksisterende kaier og moloer, bygging av mindre 
kaier, utlegging av flytebrygger, mindre 
utfyllinger. § 11-10 nr.1. 
 
c) Nye og større utvidelser av større kaier, moloer 
og utfyllinger krever godkjent reguleringsplan. § 
11-10 nr.1. 
 

 
Havn omfatter arealer som brukes til 
skipshavner med kaier, havneterminaler og 
havnelager og vil bli nærmere belyst i 
arealdelen til de ulike kommunene.  
 
Havne og farvannsloven har egne bestemmelser 
om planlegging og drift av havner.  
 
Se også «Småbåthavn», beskrevet i pkt. 3.5.6  
(fiskerihavner beskrives nærmere under samme 
punkt). 

 
3.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur (biloppstillingsplasser fergekai)  
 
a) Området merket ST skal nyttes som 
oppstillingsplasser for biler i forbindelse med 
fergekai. 
 

 

Fergene danner en viktig rolle for kollektiv-
trafikken i kommunene Kåfjord og Lyngen.  

Kollektivtrafikk som omfatter landareal 
beskrives nærmere i kommuneplanens arealdel i 
de ulike kommunene. 
«Farleder» er beskrevet i pkt. 3.5.2, side 9 

 
3.3 - Forsvaret 
 
Bestemmelser  Retningslinjer 
 
3.3.1 Skytefelt (§11-9, nr. 8) 
 
a) Området som på plankartet merket H380-1, 
skal nyttes som øvingsfelt for forsvaret.  
 

 
Bestemmelsen er normalt ikke til hinder for fiske, 
ferdsel og annen bruk av sjøområdene. Forsvaret 
varsler aktuelle interessenter når de båndlegger 
sjøarealene for øvelser.  
 

 
3.4 - Landbruks- natur- og friluftsområder 
 
Bestemmelser Retningslinjer 

3.4.1 LNFR-områder (11-7, nr. 5) 
 
a) I områder som på plankartet er kodet som 
LNFR-områder skal nyttes som landbruks-, 
natur- og friluftsområder, med hovedvekt på 
natur- og friluftsbruk. 
 

 
LNFR-områder omfatter områder som skal 
brukes og sikres for landbruksproduksjon, 
herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller 
som skal bli liggende som naturområder og 
områder for friluftsliv.  
I dette tilfellet er LNFR-områder knyttet til øyer 
og holmer og nyttes først og fremst til friluftsliv.  
(Årøyholmen nyttes også til beite for sauer). 
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3.5 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 
Bestemmelser Retningslinjer 
 
3.5.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone V. 
 
a) Områder som på plankartet er merket med V, 
er flerbruksområder for sjø og vassdrag uten 
spesifisert underformål.  Tiltak eller inngrep som 
er i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller 
fiske er ikke tillatt.  
 
b) Dette er likevel ikke til hinder for nødvendig 
utlegging av sjøledninger for vann, avløp, strøm- 
og telenett med mer, som ikke er til ulempe for 
formålet.  

c) Det er tillatt å etablere nødvendige sjømerker 
og navigasjonsinnretninger for å ivareta sikkerhet 
og framkommelighet på sjø. Dette er uavhengig 
av underformål ( §11-11 nr. 3). 
 

 
Alle tiltak / byggearbeider langs land og ut i 
sjøen (kaier, molo, ledninger med mer), må i 
tillegg til behandling etter plan og bygningsloven 
behandles etter Havne- og farvannsloven.  
 
Kommunen er myndighet i kommunens farvann, 
Kystverket er myndighet i hoved- og bileder, 
samt i statlige fiskerihavner. 
 
Sjøkabler omfatter elektrisitetsforsyning og 
vannforsyning. Disse er vist i sjøkartene til 
Statens kartverk og i kartgrunnlaget til plankartet. 

 
3.5.2 Farleder (11-11, pkt. 6) 
 
a) Tiltak som kan være til ulempe for sjøtrafikk i 
hoved- og biledene er ikke tillatt. 
 
b) Farledene kan benyttes til annen ferdsel, fiske 
og friluftsliv når det ikke er til vesentlig ulempe 
for sjøtrafikken.  
 
c) Formålet farled er ikke til hinder for 
nødvendig fortøyning av anlegg for akvakultur 
eller utlegging av sjøledninger for vatn, avløp, 
varmepumper, strøm og telenett samt 
rørledninger for olje og gass.  
 
d) Mindre utdypinger av farleder kan tillates uten 
reguleringsplan dersom virkninger for 
naturmangfold, kulturminner og strømforhold er 
tilstrekkelig utredet. § 11-11 nr. 3. 
 
e) Det er ikke tillatt å etablere bygg eller 
installasjoner som skjermer for lyset fra fyrlykter. 
Det er heller ikke tillatt å etablere bygg, 
installasjoner eller fortøyninger høyere enn -25 m 
i vannsøylen innenfor hvit lyktesektor. § 11-11 
nr. 3. 
 

 
 
 
Havne- og farvannsloven har fastsatt egen 
forskrift som inndeler farleder i hovedled og 
biled, eller eventuelt annet farledskategori.  
 
De viktigste farledene og innseilingen til viktige  
havner, inkludert fergekaier, er satt av til farled. 

 
3.5.3 Fiske – FP / FA (§ 11-11 nr. 3) 
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Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone forts... 

Bestemmelser Retningslinjer 
 
a) I området merket FP/FA på plankartet er 
hovedformålet fiskeområde, under dette trålfelt 
for rekefiske, passive redskap, kaste- og 
låssettingsplasser. 

b) Området merket FA på plankartet er 
fiskeområder for aktive redskap.  

c) Område merket FP på plankartet er 
fiskeområde for passive redskap  

d) Tiltak som kan hindre fisket, skal ikke tillates 
på eller i nærheten av områdene.  

e) Fiskeområdene kan benyttes til ferdsel og 
friluftsliv når det ikke er til vesentlig ulempe for 
fiskerivirksomheten.. 
 

 
Fiskeområdene omfatter arealer i samsvar med 
Fiskeridirektoratets kystnære fiskeridata, 
herunder gyte- og oppvekstområder, 
låssettingsplasser, områder for aktive og passive 
redskap, samt gytefelt for torsk verifisert av 
Havforskningsinstituttet. 
 
Data om områdene er samlet inn av 
Fiskeridirektoratet basert på intervju med i 
hovedsak fiskere. I fiskeområder og gyteområder 
har fiske prioritet.  
 
Søknader om tiltak/inngrep på eller i nærheten av 
områdene skal legges fram for fiskeridirektøren 
for uttalelse før vedtak blir fattet. 
 

 
3.5.4 Områder avsatt til akvakultur (11-7, nr. 6) 
 
a) Akvakultur tillates bare innenfor områdene 
merket VA på plankartet. 
 
b) I disse områdene tillates ikke tiltak som kan 
hindre eller forstyrre akvakulturvirksomhet. 
 
c) Hele anlegget, med fortøyninger, fôrflåte og 
evt. boliger på sjø skal ligge innenfor områdene 
hvor det tillates akvakultur. § 11-11 nr. 3. 
 
d) I områder innenfor hvit lyktesektor er det ikke 
tiltatt med installasjoner høyere i vannsøylen enn 
– 25 m. Hensynet til farleden har forrang i hvit 
lyktesektor, selv om arealet er satt av til 
akvakultur. § 11-11 nr. 3. 
 
e) Anlegg må ikke plasseres slik at det hindrer 
signal fra rød eller grønn lyktesektor. § 11-11 nr. 
3. 
 
f) Anlegg må plasseres utenfor områder med 
skredfare. § 11-11 nr. 3. 
 

 
 
 
Akvakultur er alle typer av oppdrettsanlegg, 
skjellfarmer og liknende, Jf. Akvakulturloven.  
Søknader om tiltak/inngrep på områdene skal 
legges fram for fylkeskommunen for uttalelse før 
vedtak fattes.  
 
Akvakultur kan etableres i områder avsatt til 
dette formålet i kystsoneplanen, så fremt det er 
gitt konsesjon etter akvakulturloven, tillatelse  
etter forurensingsloven og tillatelse etter havne- 
og farvannsloven. 
 
Ved endring av eksisterende, eller ved etablering  
av nye akvakulturanlegg skal arealet som blir 
benyttet til fortøyninger dokumenteres med 
koordinater og rapporteres til kommunen og 
Kystverket. 
 
Allmenn ferdsel er forbudt 20 meter fra anleggets 
nærmeste overflatedel, men anleggslokalisering 
må samtidig sikre at allmenn ferdsel kan skje i en 
sone fra land. 
 
Dersom fortøyninger legges utenfor avsatt 
akvakulturområde over eller under vannflaten, 
skal dette dokumenteres i søknad. 
 

 
3.5.5 Kombinerte formål NFFFA 
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Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone forts... 

Bestemmelser Retningslinjer 
 
a) I området merket NFFFA1 på plankartet, 
tillates fortøyninger til oppdrettsanlegg i 
vannsøyle og bunn. 
 
b) I området merket NFFFA2 på plankartet,  
tillates etablering av infrastruktur til 
settefiskanlegg i overflate, vannsøyle og bunn. 
Dette omfatter, ankringsplass,  
fortøyningssystem, kabler, ledninger, mv.  
 

 

3.5.6 Småbåthavn VS (11-11, nr.4) 
 
a) Områdene merket VS skal nyttes til 
småbåthavn. 
 
b) Havna VS12 skal nyttes som fiskerihavn. I 
disse havnene prioriteres fiskeriformål og ethvert 
tiltak krever tillatelse fra Kystverket etter Havne- 
og farvannsloven § 28. 
 
c) Havnene VS1, -3, -4, og -5 er overført uten 
endringer fra kommuneplanens arealdel for 
Lyngen kommune. Bestemmelser og 
retningslinjer for disse arealene gjelder som 
angitt i tilsvarende kommuneplaner. 
 
d) I områdene VS6 (Skibotn), VS8 (Manndalen), 
VS9 (Skardalen), VS10 (Olderdalen) og VS11 
(Djupvik) kan arbeid og tiltak som nevnt i lovens  
§ 20-1, samt fradeling til slike formål, ikke finne 
sted før det foreligger godkjent reguleringsplan 
 
e) Det skal tilrettelegges for kildesortering av 
avfall og miljøfarlig avfall skal tas hånd om etter 
gjeldende regelverk (§ 11-11 nr. 3). 
 
f) Båthavner med servicebrygge/slipp og sjønære 
opplagsområder skal være utstyrt med oljeskiller 
og oppsamlingsanordning med fast dekke for 
avvirket materiale fra vedlikehold av båter  
(§ 11-11 nr. 3). 
 

 
 
 
Dersom mudring eller utfylling planlegges, må 
sjøbunnen undersøkes om den er forurenset, før 
tiltak iverksettes. 
 
Småbåthavn (herunder gjestehavn) benyttes 
gjerne der det skal etableres anlegg for småbåter 
av mer allmenn karakter. 
 
VS2 (småbåthavn) utgår og er erstattet av SA10 
(småbåtanlegg). 
 
Bryggeanlegg og bølgebrytere bør utformes og 
plasseres med tanke på å opprettholde 
tilstrekkelig vanngjennomstrømming. 
 
Havnene VS7 (småbåthavn/havn i Manndalen), 
VS10 (småbåthavn Olderdalen) og VS12 
(småbåthavn/fiskerihavn i Djupvik) er utbygde 
havner. 

 
3.5.7 Naturområde VFN  
 
a) Innenfor områdene merket VFN på plankartet, 
tillates ikke tiltak som kan redusere naturverdier.  
(11-11, nr. 3) 
 

 
 
 
Naturverdier har prioritet innenfor disse 
områdene. Områdene er viktige naturtyper for det 
biologiske mangfoldet. 
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Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone forts... 

Bestemmelser Retningslinjer 
 
b) Dette er likevel ikke til hinder for tradisjonelt  
utlegging av sjøledninger for vann, avløp, 
friluftsliv, ferdsel eller fiske og for nødvendig 
varmepumper, strøm- og telenett (11-11 nr. 6). 
 

 

 
3.5.8 Friluftsområde i sjø VFR  
  
a) Innenfor områdene merket VFR på plankartet, 
er tiltak eller inngrep som er i konflikt med natur- 
eller friluftsinteressene ikke tillatt.  
(11-11, nr. 3) 
 
b) Organiserte friluftsaktiviteter som krever enkle 
installasjoner (for eksempel gapahuk) er tillatt 
innenfor området. 

c) All aktivitet i friluftslivsområdene skal ta 
hensyn til friluftslivsaktiviteter som fisking, 
seiling, padling, bading og dykking (11-11 nr. 3). 
 

 
 
 
I friområdet tillates oppført toalett og tursti til 
bruk for allmennheten.  
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4. BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER, PBL § 11-8 
 

Bestemmelser  Retningslinjer  
Sikrings- støy- og faresoner (§ 11-8, bokstav a)  

4.1 Hensyn til snøskred, steinsprang, 
steinskred og jordskred (H310)  
 
a) I områder som på plankartet er vist med 
fareområder merket H310 (rød skravur), tillates 
ikke etablering av nye tiltak/ bebyggelse før det 
foreligger en fagkyndig utredning og 
dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet. 
Sone med risiko for skred - H310 
 
b) Skredfaren skal vurderes i henhold til kravene 
i TEK 10 § 7-3 ved forarbeidet til alle 
byggesaker og reguleringsplaner og eventuelle 
sikringstiltak skal være beskrevet. 
 

 
 
 
 
Det er NGI´s aktsomhetskart som danner 
grunnlaget for skredfaresonene i plankartet.  
Aktsomhetskart for snøskred dekker som 
hovedregel andre skredtyper i bratt terreng, 
(steinsprang/steinskred og jordskred) fordi det er 
snøskredet som normalt har størst utstrekning.  
 
Sonene angir potensiell skredfare. Reell skredfare 
må avklares før gjennomføring av tiltak innenfor 
sonen. 

 
4.2 Hensyn til fjellskred (H320) 
 
a) I området som på plankartet er vist som 
oppskyllingshøyde, merket H320 (rød skravur), 
tillates ikke etablering av ny bebyggelse, før 
kravene i TEK 10 § 7-4 er oppfylt. 
 
 

 
 
 
Oppskyllingshøyden av mulig fjellskred er 
opptegnet av NVE og danner grunnlaget for 
hensynssonen som er inntegnet på plankartet. 
 
Fysiske tiltak skal alltid vurderes, selv om det i 
enkelte områder er vanskelig å oppnå effekt. I 
noen områder kan bølgebrytere, terreng- 
utforming e.l., redusere fareområdet og 
skadepotensialet. 
 

4.3 Sone for militær virksomhet (H380)  
 
a) Området som på plankartet er merket H380-1, 
benyttes som øvingsfelt for forsvaret. 
 
b) Det tillates ikke ny bebyggelse eller anlegg 
innenfor hensynssonen. Forbudet gjelder ikke 
militære tiltak. 

 
 

 
 
 
Bestemmelsen er normalt ikke til hinder for fiske, 
ferdsel og annen bruk av sjøområdene. Forsvaret 
varsler aktuelle interessenter når de båndlegger 
sjøarealene for øvelser.  
 

4.4 Sone for annen fare (kvikkleir) 
 
a) I området som på plankartet er vist som annen  
fare (ustabil byggegrunn), merket H390_1, 
tillates ingen nye tiltak før ny geoteknisk 
vurdering er gjennomført. 
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Bestemmelser til hensynssoner forts.. 

Bestemmelser  Retningslinjer  
Soner med særlige hensyn (11-8, bokstav c) – Utformes bare som retningslinjer.  
 
4.5 Friluftsliv  
 

 
a) I områder som på plankartet er merket med  
hensynssone H530 nr.1 og 2, har friluftsliv 
prioritet.  
 
b) Ny bebyggelse og anlegg bør etableres utenfor 
hensynssonen. 
 
c) Tiltak for å bedre tilgjengelighet eller 
tilrettelegging for friluftsliv er tillatt. 
 

 
4.6 Naturmiljø   
 

 
a) Viktige gyteområder. Sonene merket H560 - 1, 
4,5,6,7,8,9,10, 13, 14 og 15 er viktige 
gyteområder for marin fisk. 
Tiltak eller utslipp som kan være til hinder for 
gytesuksess og/eller redusere områdenes kvalitet 
som gyte- og oppvekstområde, bør så langt som 
mulig unngås. Søknader om tiltak/inngrep/utslipp 
på eller i nærheten av feltene, skal legges fram 
for fiskeridirektøren for uttalelse før vedtak blir 
fattet. 
 
b) Israndavsetninger. Sonene merket H560 
2,3,11, 12, 16 og 17 er israndavsetninger fra 
forrige istid. Tiltak/inngrep på eller i nærheten av 
disse områdene bør unngås.   
 

Soner med båndlegging (pbl § 11-8d) 
 
4.7 Båndlagte områder – naturvern (H720)  
 
a) Områdene merket H720 på plankartet er vernet 
etter «Lov om forvaltning av naturmangfold». 
Forvaltning skjer etter gjeldende verneforskrift.  
 

 
 
 
Områder som er vernet med hjemmel i 
naturvernloven: 

1. Årøyholmen landskapsvernområde 
2. Lyngsalpan landskapsvernområde 
3. Karnes naturreservat 
4. Skibotn naturreservat 
5. Røykeneselva naturreservat 

 
 
4.8 Båndlagte områder – kulturmiljø H530 
a) Området merket H530_1 er vernet etter «Lov 
om kulturminner». Innenfor sonen gjelder 
fredningsbestemmelsene i kulturminneloven. 
 

 

 
4.9 Båndlagt i påvente av reguleringplan H710 
a) Området er båndlagt i påvente av utarbeidelse 
av reguleringsplan. 
 

 
 
Området er avsatt til utskipningsområde for 
malm. Konsekvensvurderinger nødvendig. 
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Bestemmelser til hensynssoner forts.. 

Bestemmelser  Retningslinjer  
Detaljeringssoner (pbl § 11-8f) 
 
4.10 Planer som fortsetter å gjelde  
a) Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er 
på plankartet merket med H910 
(detaljeringssone).  
 
 

 
 
Tidligere vedtatte reguleringsplaner som 
fortsetter å gjelde, er markert med horisontale 
svarte striper på plankartet. 
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

 Kåfjord kommunestyre  

 

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 

 

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.   
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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 

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.    
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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. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 

KÅFJORD KOMMUNE 

KAIVUONON KOMUUNI 

Rådmannen 

 

 

    

Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 

Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 

    

E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  

postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 
 

Troms Fylkeskommune 

Postboks 6600 

9296  TROMSØ 

 

 

 

 

Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 
 

 
Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 

 2015/493-26 143 10.05.2016 

 

SÆRUTSKRIFT: Omgjøre del av planvedtak som omfatter område VA5 

Guortesjohka 

Vedlagt følger særutskrift fra Kåfjord kommunestyrets behandling av denne saken, i møte 

19.04.16. 

 

 

 

 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 

 

 

 

Greta Larsen 

Avdelingsleder Service/IT 

Tlf.: 77719201  

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ 

 

Intern kopi: 

Andreas Einevoll  

Gunn Andersen  

Svein Oddvar Leiros  

Einar Pedersen  

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/493/ 26 
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GÁIVUONA SUOHKAN 

KÅFJORD KOMMUNE 

Arkivsaknr: 2015/493 -24 

Arkiv: 143 

Saksbehandler:  Andreas Einevoll 

 Dato:                 12.04.2016 

 

 

 

Særutskrift 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

16/16 Kåfjord kommunestyre 19.04.2016 

 

Omgjøre del av planvedtak som omfatter område VA5 Guortesjohka 

Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.04.2016  

Behandling: 

Ordfører Svein Leiros redegjorde for saken. 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Kåfjord kommunestyre opprettholder vedtak fra 30.10.2015 med unntak av den delen 

av planvedtaket som omfatter VA5. 

2. Kåfjord kommunestyre omgjør den delen av planvedtaket som gjelder VA5 slik at det 

er det området som ved 1. gangs høring ble benevnt VA3 som er gjeldende og 

plankartet blir oppdatert i forhold til det. 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kåfjord kommunestyre opprettholder vedtak fra 30.10.2015 med unntak av den delen 

av planvedtaket som omfatter VA5. 

2. Kåfjord kommunestyre omgjør den delen av planvedtaket som gjelder VA5 slik at det 

er det området som ved 1. gangs høring ble benevnt VA3 som er gjeldende og 

plankartet blir oppdatert i forhold til det. 
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Saksopplysninger og vurdering 

Interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord ble vedtatt av kommunestyret i 

Kåfjord i sak 2015/493 den 30.10.15. Kåfjord kommune har i ettertid kommet i erfaring med at 

det er en feil i  kystsoneplanen. Feilen består i at område VA5 avsatt til akvakultur ved 

Guortesjohka i Kåfjord, er utvidet uten at kravene til konsekvensutredning er tilfredsstilt, 

utvidelsen er ikke beskrevet i planbeskrivelsen, utvidelsen er kun tatt med i plankartet og ikke 

beskrevet noe annet sted. 

 

Bakgrunn: 

Første gangs høring av kystsoneplanen var i perioden 04.07.14 - 01.10.14. Da var området for 

akvakultur (den gang VA3) betydelig mindre (ca. 40 % mindre?) enn i vedtatt plan. Område VA3 

fikk i første gangs høring ingen innsigelser, men flere lokale lag og foreninger, samt 

næringsinteresser og private interesser var negative til området. Administrasjonen etterkom ikke 

dette, da styringsgruppa hadde som intensjon å beholde oppdrett på samme nivå som tidligere. 

Ved andre gangs høring (24.06.15- 21.08.15) var området (nå VA5) betydelig utvidet. Dette har 

skjedd på grunnlag av ønsker fra Lerøy Aurora, og på et tidspunkt er forslaget tegnet inn i 

plankartet. Problemet er at dette ikke er nevnt skriftlig i hverken planbeskrivelse eller 

konsekvensutredning. Plankartene er laget av ekstern kartkonsulent, og her har ikke 

kommunikasjonen mellom kommune og konsulent vært god nok. 

 

Til tross for at det er snakk om en endring av areal etter 1. gangs høring, står VA5 ikke nevnt i 

kapittel «Endringer etter 1. gangs høring» i planbeskrivelsen. Anlegget i Guortesjohka står her i 

fig 2 s. 4, oppført som et eksisterende anlegg. I tabellen på s. 82 står anlegget også benevnt som 

eksisterende. 

 

I konsekvensutredningen s. 14 står følgende «Området VA5 er et eksisterende anlegg for 

lakseoppdrett» og videre litt lengre ned «Eksisterende anlegg, uten forslag til endringer, 

benevnes i utgangspunkt som 0 – alternativet. Det gis derfor ingen konsekvensutredning av 

dette området.» 
 

I plankart B4 som var lagt ved 2. gangs høring står VA5 benevnt som Akvakultur, framtidig. Det 

eksisterende området har ikke fått egen avgrensning. Det har heller ikke fått lysere farge for 

eksisterende akvakulturanlegg. Kartet som var lagt ved politisk behandling, er tilsvarende. I 

planbeskrivelse og konsekvensutredning står altså området VA5 benevnt som eksisterende, mens 

det på plankart kun er benevnt som framtidig. Området VA3 står på plankart benevnt som 

eksisterende. 

Kåfjord kommune mener det er åpenbart at det her har skjedd en feil underveis i behandlingen av 

område VA5. En slik utvidelse skulle helt klart vært benevnt skriftlig slik at brukere, 

sektormyndigheter og lokale interesser kunne uttalt seg til området. Slik det ble gjennomført, ved 

at utvidelsen kun er tegnet på plankartet, har dette vært vanskelig for de fleste å oppdage. Ikke 

noen av høringsuttalelsene har nevnt denne utvidelsen konkret. (Ved lignende utvidelse/flytting 

av anlegget i 2007 og 2010 kom det mange høringsuttalelser.) Administrasjonen i Kåfjord 

komme har også fått tilbakemeldinger fra flere politikere som var med på å vedta planen, om at 

de ikke var klar over denne feilen i saksbehandlingen. 

 

Kåfjord kommunes holdning er ut fra dette at det er den opprinnelige utstrekningen av 

akvakulturområdet ved Guortesjohka som er gjeldende. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

LERØY AURORA AS 
Postboks 2123 
9267  TROMSØ 
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/1664-21 U43 15.05.2018 

 

SÆRUTSKRIFT: Svar på - Søknad om dispensasjon Gourtesjohka 

Deres søknad ble behandlet i formannskapet 20.04.2018, vedlagt følger vedtaket i denne saken. 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 
uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 
innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service/IT 
Tlf.: 777 19 201/ 91573468  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1664-21 
 

Intern kopi: 
Jens Kristian Nilsen  
Einar Pedersen  
Gunn Andersen  
Svein Oddvar Leiros  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1664 -19 

Arkiv: U43 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 20.03.2018 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/18 Formannskap 20.04.2018 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Svar på - Søknad om dispensasjon Gourtesjohka 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
Plan- og bygniongslovens kap 19. 
Plan og bygningslovens formålsparagraf 2, 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon Gourtesjohka 
2 Miljøvudering- Søknad om dispensasjon Gourtesjohka 
3 Mer informasjon til - Søknad om dispensasjon Gourtesjohka 
4 Forespørsel om mer informasjon i forbindelse med - Søknad om dispensasjon Gourtesjohka 

 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.04.2018  

Behandling: 
Ordfører Svein Leiros og rådmann Einar Pedersen redegjorde for saken. 
 
Det er feil i innstilling, rådmann foreslår følgende ny innstilling: 
Søknaden sendes ut på høring. 
Evt endringer innarbeides i sak og sendes til kommunestyret for endelig behandling. 
 
Formannskapet kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord Formannskap setter som krav at Lerøy Aurora AS gjennomfører en 
konsekvensutredning (KU) for utvidelsen.  

2. Når KUen foreligger sendes saken ut på høring fra administrasjon, og høringsfristen 
settes til 4 uker.  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Kåfjord Formannskap setter som krav at Lerøy Aurora AS gjennomfører en 
konsekvensutredning (KU) for utvidelsen.  

2. Når KUen foreligger sendes saken ut på høring fra administrasjon, og høringsfristen 
settes til 4 uker.  

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Søknaden innvilges 
2. Endringer i driften ut over det som er beskrevet i denne søknaden må omsøkes. 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Lerøy Aurora AS søker dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan for endring av etablert anlegg på 
Gourttesjhka i brev av 02.02.2018 (vedlagt). 
 
Saksbehandler har bedt om å få tilsendt mer informasjon i forbindelse med søknaden (vedlagt), 
og dette ble mottatt i kommunen 07.03.2018 (vedlagt) 
 
Dagens anlegg har 10 bur med 2 x 5 bur i rammefortøyning. Utvidelsen består i å øke antall bur 
fra 10 til 14 med en midtkorridor i anlegget. Flåten er plassert ved midten av anlegget (se skisse i 
vedlagte søknad). Søknaden gjelder også en dreining av anlegget slik at det ligger bedre plassert i 
med hensyn til strømforholdene i området.  
 
Selskapet argumenter i søknaden med at måten det nye anlegget skal drives på vil føre til mindre 
miljøbelastning enn med nåværende drift. Hovedargumentet for dette er at anlegget kun skal fore 
smolten opp i 10 måneder, og at det skal ligge brakk i 2 måneder før ny smolt settes ut. Anlegget 
skal ikke produsere slakteferdig laks, men overføre smålaks til andre anlegg for videre oppforing. 
Dette skal ifølge selskapet føre til mindre fórbelastning enn konvensjonell drift med oppforing på 
samme lokasjon i 18-22 måneder. 
 
Biomassen i anlegget er angitt til å bli 4000 tonn ved flytting av fisk på 1,5 kilo. 
I søknaden skriver Lerøy at omlegging av anlegget kan føre til flere arbeidsplasser, til trygging 
av eksisterende arbeidsplasser, og at det vil utløse planer om å erstatte en trekai med en 
betongkai. 
 
Fra søknaden (sitat): 
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Lokaliteten er i dag for liten til å kunne levere nok antall fisk til 2 nye lokaliteter. En utvidelse av 
lokaliteten som omsøkt gjør at vi klarer å levere optimalt til 2 lokaliteter og sikrer at dette blir en 
av våre lokaliteter som hvert år skal kunne levere lusefri fisk til storfisklokaliteter. Dette 
innebærer at Gourtesjohka ikke vil ha permitteringer i perioder, det vil være en stabil og 
attraktiv arbeidsplass for lokalsamfunnet og blir en av grunnpilarene i vår produksjon. En 
utvidelse av lokaliteten vil gjøre det nødvendig med flere ansatte enn det er i dag (sitat slutt). 
 
Med søknaden følger en miljøvurdering fra selskapet iAkva (se mer om selskapet i vedlegg). 
iAkva vurderer tiltaket med å spre burene over en større flate, og å redusere utforingen i anlegget 
som positive for miljøet i fjorden rundt anlegget: 
 
(Sitat)Vår erfaring og forhåndsvurdering tilsier at lokaliteten vil respondere positivt på en 
økning av arealet og nytt produksjonsregime. Denne vurderingen skyldes faktorene hyppigere 
brakklegging i optimalt tidsrom, utvidet areal, bedre gjennomstrømning og en jevn og relativt lav 
utfôring. En ytterligere positiv effekt er at utnyttelse av lokalitetene som fisken splittes etter til vil 
optimalisere (Sitat slutt). 
 
Tilleggsinformasjonen som er sendt inn i forbindelse med søknaden beskriver at utvidelsen vil 
trygge arbeidsplasser: 
 
(Sitat) Lokaliteten er i dag for liten til å kunne levere nok antall fisk til 2 nye lokaliteter. En 
utvidelse av lokaliteten som omsøkt gjør at vi klarer å levere optimalt til 2 lokaliteter og sikrer at 
dette blir en av våre lokaliteter som hvert år skal kunne levere lusefri fisk til storfisklokaliteter. 
Dette innebærer at Gourtesjouka ikke vil ha permitteringer i perioder, det vil være en stabil og 
attraktiv arbeidsplass for lokalsamfunnet og blir en av grunnpilarene i vår produksjon. En 
utvidelse av lokaliteten vil gjøre det nødvendig med flere ansatte enn det er i dag (sitat slutt). 

Vurdering 
Vurderingen av om utvikling av oppdrett i Kåfjord må gjøres på flere plan. Det handler om å se 
det store og det lille bildet av effektene av utviklingen sammen. Drift av et oppdrettsanlegg må 
være bærekraftig. De store linjene er lagt av staten og fylket gjennom lovgivningen og 
reguleringer. Det er Kåfjord kommune som til syvende og sist avgjør dette konkrete tilfellet, som 
handler om en endring av en tillatelse som er gitt gjennom kystsoneplanen som er vedtatt på 
Lyngenfjordsystemet. 
 
Plan og bygningsloven sier noe om hva som kan ligge til grunn for et avslag på søknad om 
dispensasjon. 
 
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket  
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold 
av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
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Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. (Sitat slutt) 
 
Plan og bygningslovens formålsparagraf tar høyde for at en skal ta hensyn til større 
sammenhenger enn det som er nevnt i 19-2. 
 
Plan og bygningslovens formålsparagraf 2, lyder som følger (sitat):  
§ 1-1.Lovens formål  
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner. 
 
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og 
gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 
 
Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 
 
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for 
miljø og samfunn skal beskrives (sitats slutt). 
 
Selv på det lokale planet er det flere dimensjoner å ta hensyn til. Frykten er at oppdrett skal være 
mest negativt samlet sett. På den annen side er mulighetene til bedre samfunnsutvikling noe som 
ligger som en mulighet i å nyttiggjøre seg ressursene i forbindelse med oppdrett.  
 
Bærekraft er et begrep som kan sies å være nyttig å ta i bruk ved vurdering av å legge til rette for 
fiskeoppdrett.  FN sier at det er sammenhengen mellom miljø, økonomi og sosial utvikling som 
avgjør om noe er bærekraftig.  
 
Det er ikke påvist miljøskader etter oppdrettsanlegget i Gourtesjohka, eller fra andre installasjon i 
vårt område. Miljøvurderingen som er gjort av iAkva forteller at den løsningen som er omsøkt 
her er en som vil gi miljøet bedre forhold enn den tidligere driften av anlegget. Kåfjord kommune 
har ikke muligheter til å overprøve de vurderinger som dette selskapet har gjort. 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) gir grunnlag for vurderinger i 
hvor langt en skal gå for å sikre bevaring av naturen.  
 
(Sitat)§ 4.(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer) 
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. 
Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses 
rimelig (sitat slutt). 
Naturtyper og økosystemer skal ivaretas i rimelig grad. Matproduksjon er viktig i et globalt 
perspektiv, og bærekraften kan vurderes som større enn flere andre måter å produsere mat på.  
 
Oppdrettsanlegg er underlagt kontroll- og styringsregimer som ikke kan ta hensyn til alt som kan 
oppstå. Nye sykdommer, ny spredning av eksisterende sykdommer, rømninger og ulike forhold 
påvirket av natur i endring og menneskelig svikt -  det er en rekke ting som kan oppstå i et 
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oppdrettsanlegg. Systemer kan ikke ta hensyn til alle disse, og vurderinger må gjøres i hvert 
enket tilfelle.  
 
Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et Havbruksfond. Fra og med 2016 skal  
80 % av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til 
kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner). Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) 
for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel. 
Det utbetales i 2 runder, først 2% vedtatt i 2017, og så i forbindelse med 4% vekst i MTB etter 
vedtak våren 2018. 
 
For Kåfjord sin del ligger det an til utbetalinger på kr. 750.000 etter 2% regelen. Skjervøy, til 
sammenlikning vil få 11, 2 millioner over samme ordning. Dette er fire midler til kommunene 
kan benytte til å drive samfunnsutvikling.  
 
Kåfjord kommune går mot store utfordringer i tiden som kommer. Folketallet går ned, men 
reduksjonen i antallet innbyggere er ikke den faktoren som burde skape bekymringer for 
innbyggerne. Befolkningen blir i gjennomsnitt eldre og eldre – og endringen er dramatisk. Det 
blir færre og færre yrkesaktive innbyggere som skal produsere for flere og flere eldre.  
Kommunen må ta i bruk de løsninger som er tilgjengelige for å bidra til å motvirke denne 
utviklingen. Trygging av helårs arbeidsplasser innen oppdrett er en mulighet til å avhjelpe 
situasjonen. 
 
Folk i arbeid er en av de viktigste forutsetningene for god sosial utvikling. Kåfjord har flere 
fortrinn innen både landbruk, fiske og turisme – og potensialet for utvikling er til stede. For å få 
gode effekter av sysselsetting er det selvfølgelig viktig for Kåfjord at de som skal jobbe innen de 
bransjene en satser på bor her. Med en løsning slik som det legges opp til ved anlegget ved 
Gourtesjohka vil arbeidsplassene forbli helårs, og folk kan bo- og jobbe i Kåfjord. 
 
Lovverket gir Kåfjord kommune mulighet til å gi dispensasjon fra Kystsoneplanen til endring av 
oppdrettsanlegget. Trygging av lokale arbeidsplasser og muligheter for økonomiske fordeler sees 
som viktigste argumenter i saksbehandlers vurderinger av søknaden. Hensyn til økosystemer og 
naturmangfold er selvfølgelig også viktig, men endringene som ligger til grunn for denne 
søknaden kan ikke sies å være tungtveiende grunner til avslag.  
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1 INNLEDNING 
 

Området er et eksisterende anlegg for lakseoppdrett lokalisert mellom Manndalen og Nordnesodden i 

Kåfjord kommune som drives av Lerøy Aurora AS. Samme selskap produserer laks ved Årøyholmen i 

nabokommunen Lyngen. 

 

Den 02.02.2018 søkte Lerøy Aurora AS dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan for utvidelse av 

etablert anlegg i Gourtesjohka. 

 

Kåfjord formannskap behandlet søknaden i møte 15.05.18, og ba om konsekvensvurdering. 

 

 

1.1 Bakgrunn 
 

Storfjord, Lyngen og Kåfjord kommune har utarbeidet felles kystsoneplan for Lyngenfjorden. 

Arbeidet har vært ledet av et styre sammensatt av 3 politiske represententanter fra hver kommune. 

 

Planen ble godkjent i styringsgruppa den 30.09.15 og Kåfjord kommunestyre vedtok kystsoneplanen 

den 30/10 2015. 

 

I ettertid (19.04.16) opphevet kommunestyret i Kåfjord sitt tidligere vedtak for oppdrettsanlegget i 

Gourtesjohka og vedtok at denne skulle reduseres i størrelse slik den ble framstilt under 1. gangs 

høring av planforslaget (VA3). Se illustrasjon under. 

 

 

  
 

Fig. 1 – Gourtesjohka oppdrettsanlegg godkjent i kommunestyret 30.10.15 (VA5) og nytt vedtak 

godkjent 19.04.15 (VA3). Området VA3 er dermed gjeldende område for akvakulturanlegg. 

 

 

 

 

 Fiskeområde 

 Gyte- og oppvekstområde 

N 
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1.2 Dispensasjonssøknad 
 

I dag er 7 lokale årsverk tilknyttet bedriften. En utvidelse av anlegget vil sikre og gi mulighet for 

økning i antall ansatte i framtiden.  

 

I dispensasjonssøknaden 02.02.2018 ga Lerøy Aurora AS følgende beskrivelse av den fysiske 

endringen: 

 

Eksisterende anlegg har 2 x 5 m bur i rammefortøyning. Endringen omfatter å øke antall bur til 14 

med midtkorridor i anlegget, samtidig som denne flyttes/dreies noe for å oppnå gode strømforhold. 

Anlegget vil fortsatt bli liggende innenfor avsatt areal til akvakulturanlegg, merket VA3, men deler av  

fortøyninger vil bli liggende utenfor avsatt område (se illustrasjon nedenfor).  

 

 
 

Fig. 2 Illustrasjon av eksisterende anlegg (grå skravur) og endringsforslag (rød markering) 

 

Dispensasjonssøknaden ble behandlet i Kåfjord formannskap den 20.04.18 med følgende vedtak 

(enstemmig):  

 

1. Kåfjord Formannskap setter som krav at Lerøy Aurora AS gjennomfører en  

konsekvensutredning (KU) for utvidelsen.  

 

2. Når KUen foreligger sendes saken ut på høring fra administrasjon, og høringsfristen settes til 4  

uker.  

 

VA5 

 Fiskeområde 

 Gyte- og oppvekstområde 
N 
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2 VIRKNINGER AV UTVIDELSEN - KONSEKVENSVURDERING 
 

Selv om oppdrettsanlegget er utvidet i størrelse vil den bli liggende innenfor godkjent 

akvakulturområde i gjeldende plan (VA3). Volum av fisk behandles ikke etter plan og bygningsloven, 

men etter akvakulturloven. Konsekvensvurderingen i medhold av plan og bygningsloven omfatter 

endret arealbruk, som igjen innebærer beskrivelse av konsekvensene av utvidet areal for 

fortøyningene.   

 

 

2.1  Konsekvensutredning - metode  
 

I konsekvensutredningen skal virkningen av utvidelsen beskrives. Det skal gjøres rede for hvilke 

miljø- og samfunnsverdier som finnes i de aktuelle områdene, virkninger av foreslåtte tiltak og tiltak 

for å avbøte eventuelle negative virkninger av utvidelsen.  

For å få frem virkningene av utvidelsen, må de måles eller beskrives ut fra en referanse. Dagens 

situasjon er en slik referanse og benevnes som 0 – alternativet. I konsekvensutredningen gjøres en 

sammenligning av forventet tilstand etter tiltaket, mot forventet tilstand uten tiltak. To parameterer – 

tiltakets omfang og verdien på tema som berøres – påvirker grad av konsekvens.  

 

 

Vurdering av omfang 

Vurdering av omfang er et uttrykk for tiltakets påvirkning på den enkelte delområde. Omfanget 

vurderes etter en skala fra stort negativt til stort positivt. 

 

 
 
 

   Ingen 
endring 

   

 
 

      

 
Fig. 3 – Skala for vurdering av omfang (Håndbok V712, Statens vegvesen) 

 
 
Vurdering av verdi 

På bakgrunn av tilgjengelig data gjøres en verdivurdering av en lokalitet eller område. Verdien på 

området angis på en skala inndelt i liten – middels – og stor verdi. 

 
 

Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
   
 
 
Fig. 4 – Skala for verdi for utredningsområdet 

 
 
Konsekvens 

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et tiltak vil medføre i forhold til 0-alternativet. 

Konsekvensen for hvert delområde framkommer med å sammenholde verdivurderingen med 

omfangsverdien. Stort positivt er markert med «+++», middels positivt med «++» og liten positivt med 

«+». Negativt er markert med «-» på tilsvarende måte. Ingen konsekvens er markert med «0». 

 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite 
Negativt 

Lite 
Positivt 

Middels 
Positivt 

Stort 
Positivt 
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2.2 Konsekvensvurdering – natur og miljø 

 

TEMAER +/- TILGJENGELIG KUNNSKAP OG VURDERING 

 

Naturvern 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: Naturbasen og kommuneplanens arealdel. 

Vurdering: Nærmeste naturvernobjekt er Manndalselva (vernet vassdrag) 

og elveutløpet ligger ca. 5 km sør for oppdrettsanlegget.  

Konsekvens: Ingen 

 

Naturmangfold 

 

- 

 

Tilgjengelig kunnskap: Fiskeridirektoratets kartverktøy, naturbasen, 

naturtypekartlegginger, artsdatabank, Miljøvurdering av «iAKVA», 

lokale innspill. 

 

Vurdering:  

NML § 8 - Kunnskapsgrunnlaget: I sjøområdet er det ikke registrert trua, 

sårbare eller utvalgte naturtyper eller rødlista arter som berøres av 

planlagte tiltak. I fjellsiden ovenfor VA5 er det gjort 3 observasjoner av 

gaupe (sårbar art). En liten del av fortøyningene (i nord og nærmest land) 

vil berøre fiskeområde, oppvekst- og gyteområde for kysttorsk. 

 

NML §9: Føre-var prinsippet: I planbeskrivelsen i kystsoneplanen 

påpekes det at det i dag ikke finnes forskning som underbygger at 

oppdrettsanlegg virker negativt på villaks og gyte-/oppvekstområder for 

kysttorsk. Men det påpekes at forskningen er mangelfull og at eventuell 

ny akvakultur lokaliseres i områder hvor eksisterende anlegg er i dag. 

 

NML §10 - Samlet belastning på økosystemet: Miljøtilstanden på 

lokaliteten har historisk sett vært god med beste tilstand på fem av sju 

miljøundersøkelser, og to undersøkelser med nest beste tilstand. Firmaet 

iAKVA har foretatt en miljøvurdering av hva utvidelsen av areal og 

produksjon ved Gourtesjohka innebærer. Rapporten påpeker positive 

faktorer med omleggingen som hyppigere brakklegging i optimalt 

tidsrom, utvidet areal, bedre gjennomstrømming og jevn og relativt lav 

fóring. Se vedlagt rapport «Miljøvurdering av omsøkt endret 

produksjonsregime og utvidet areal ved Lerøy Auroras lokalitet 10734 

Gourtesjohka i Kåfjord».  

Utvidelsen av akvakulturområdet medfører ikke til kritiske overskridelse 

av bæreevnen for området. 

 

NML §11 – Kostnader for miljøforringelse: Tiltakshaveren skal dekke 

kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder. 

 

NML §12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Eventuelle 

kostnader for bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er 

utbyggers ansvar.  

 

Konsekvens: Liten negativ  

 

Kulturminner/ 

kulturmiljø 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: Veileder kulturminner og kulturmiljø, 

kulturminnesøk, askeladden. 

Vurdering: det er ikke registrert kulturminner/kulturmiljø i området. 

 

Konsekvens: Ingen 

109



6 

 

Konsekvenser natur og miljø forts.. 

TEMAER +/- TILGJENGELIG KUNNSKAP OG VURDERING 

 

Bebyggelse og 

landskap 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: Lokal kunnskap om bebyggelse og 

referansesystem for landskap i Norge. NIJOS 2005. 

Vurdering: Utvidelsen vil i ubetydelig grad påvirke landskapsbildet. Det 

er ikke bebyggelse i nærliggende landområder. 

 

Konsekvens: Ingen 

 

Friluftsliv 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: Kommunale kartlegging og registrering.  

Vurdering: Utvidelsen av akvakulturanlegget vil ikke ha konsekvenser 

for friluftsliv. 

 

Konsekvens: Ingen 

 

Landbruk  

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: www.skogoglandskap.no og lokal 

landbruksmyndighet. 

Vurdering: Utvidelsen av akvakulturanlegget vil ikke ha konsekvenser 

for landbruk. 

 

Konsekvens: Ingen 

 

Reindrift 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: www.skogoglandskap.no og lokal kunnskap. 

Vurdering: Utvidelsen av akvakulturanlegget vil ikke ha konsekvenser 

for reindrift. 

 

Konsekvens: Ingen 

 

Fiske 

 

- 

 

Tilgjengelig kunnskap: Tilgjengelig kunnskap: Fiskeridirektoratets 

kartverktøy, kystsoneplan. 

Vurdering: Fortøyninger tilknyttet akvakulturanlegget vil berøre utkanten 

av et fiskeområde. 

 

Konsekvens: Liten negativ 

 

 

 

Oppsummering – 

konsekvenser for 

natur og miljø 

 

 

Miljøvurdering fra «iAKVA» belyser ikke negative konsekvenser for miljøet 

ved omsøkt utvidelse. 3 fortøyninger (30 totalt) vil berøre utkanten av et 

større område for fiske, oppvekst- og gyteområde for kysttorsk (definert med 

rød farge som «liten negativ» konsekvens). 
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2.3 Konsekvensvurdering – samfunn 

 

TEMAER +/- TILGJENGELIG KUNNSKAP OG VURDERING 

 

Næring og 

sysselsetting 

 

+ 

 

Tilgjengelig kunnskap: Tiltakshaver og lokale kunnskap. 

Vurdering: Utvidelsen sikrere eksisterende arbeidsplasser med mulighet 

til økning av antall ansatte. 

Konsekvens: Liten positiv 

 

Tradisjonell bruk 

 

- 

 

Tilgjengelig kunnskap: Lokal kunnskap og sametingets veileder. 

Vurdering: Tradisjonell bruk er tilknyttet fiske og får samme vurdering 

som «Fiske» i tidligere vurdering. 

Konsekvens: Liten negativ 

 

Trafikksikkerhet 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: Nasjonale normkrav og Håndbok N-100. 

Vurdering: Utvidelsen av akvakulturanlegget vil ikke ha betydning for 

trafikksikkerheten i området. 

Konsekvens: Ingen  

 

Samiske interesser 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: Lokal kunnskap og sametingets veileder 

Vurdering: Samiske interesser blir ikke berørt utover vurdering som er 

gitt under «tradisjonell bruk» ovenfor. 

Konsekvens: Ingen 

 

Barn og unge 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: Rikspolitiske retningslinjer (RPR), Barnetråkk og 

direkte medvirkning. 

Vurdering: Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for barn og unge. 

Konsekvens: Ingen 

 

Folkehelse 

0  

Tilgjengelig kunnskap: Kartlegging av friluftsområder, lokale innspill. 

Vurdering: Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for folkehelse. 

Konsekvens: Ingen 

 

Universell 

utforming 

0  

Tilgjengelig kunnskap: PBL § 10. Byggeteknisk forskrift. 

Vurdering: Tiltaket vil ikke ha konsekvenser universell utforming. 

Konsekvens: Ingen 

 

Infrastruktur 

 

+ 

 

Tilgjengelig kunnskap: Kommunal kunnskap. 

Vurdering: Årlig drift kan utløse planer om oppgradering av kaier. 

Konsekvens: Liten positiv 

 

Kommunal 

økonomi 

 

 

 

+ 

 

Tilgjengelig kunnskap: Kommunal kunnskap. 

Vurdering: Tiltaket kan ha betydning for kommunal økonomi i form av 

skatteinntekter. 

Konsekvens: Liten positiv 

 

 
 

Oppsummering – 

konsekvenser for 

samfunn 

 

 

 

Tradisjonell bruk er synonymt med «fiske» og defineres som «liten negativ» 

konsekvens. Utvidelsen av akvakulturanlegget vurderes til å gi «liten positiv» 

konsekvens for kommunal økonomi, infrastruktur og næring/sysselsetting. 
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3 VIRKNINGER AV UTVIDELSEN - SAMFUNNSSIKKERHET 
 

3.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse - metode 
 

Alle planer der det legges til rette for utbygging/tiltak skal vurderes med hensyn til risiko og sårbarhet 

(plan- og bygningslovens § 4-3).  

 

                 Konsekvens 

Sannsynlighet 

1. 

Svært liten 

2. 

Liten 

3. 

Middels 

4. 

Stor 

5. 

Meget stor 

5. Svært sannsynlig      

4. Meget sannsynlig       

3. Sannsynlig      

2. Moderat sannsynlig      

1. Lite sannsynlig      

 

Fig. 5 – Risikomatrise 

 

- Rødt felt indikerer uakseptabel risiko – ikke bygging eller krav til risikodempende tiltak 

- Gult felt indikerer akseptabel risiko - men risikodempende tiltak må vurderes 

- Grønt felt indikerer akseptabel risiko – risikodempende tiltak ikke nødvendig 

 

Sannsynlighets-

kategori 

Frekvens 

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr. 1000 år 

2. Moderat sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr. 100 – 1000 år 

3. Sannsynlig  I gjennomsnitt en hendelse pr. 10 – 100 år 

4. Meget sannsynlig  I gjennomsnitt en hendelse pr. 1 – 10 år 

5. Svært sannsynlig Oftere enn 1 hendelse pr. år 

 

Fig 6 – Sannsynlighetskategorier  

 

 

Konsekvens-

kategori 

Beskrivelse 

1. Svært liten Ingen person – eller miljøskader. Materielle skader mindre enn kr. 100.000. 

Ingen skade på eller tap av samfunnsverdier.  

2. Liten Personskade - lokale miljøskader. Materielle skader mellom kr. 100.000 – 1 

million. Ubetydelig skade på samfunnsverdier. 

3. Middels  Alvorlig personskade – Regional miljøskade (restitusjonstid 1 år). Materielle 

skader mellom 1-10 mill. Kortvarig skade/tap av samfunnsverdier. 

4. Stor  Dødelig skade, en person – Regional miljøskade (restitusjonstid 10 år). 

Materielle skader mellom 10-100 mill. Skade på/tap av samfunnsverdier med 

noe varighet. 

5. Meget stor Dødelig skade, flere personer – Irreversibel miljøskade. Materielle skader 

større enn 100 mill. Varig skade på eller tap av samfunnsverdier. 

 

Fig. 7 – Konsekvenskategorier  
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3.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse – naturbaserte farer 
 

TEMAER +/- TILGJENGELIG KUNNSKAP OG VURDERING 

 

Snøskred 

  

Tilgjengelig kunnskap: NGIs aktsomhetskart 

Vurdering: Tilstøtende landområde er skredutsatt fjellparti og snøskred 

kan nå sjøen. Akvakulturanlegget vil ikke bli direkte påvirket av 

snøskred, men bør bygges så robust at sekundærvirkninger 

(lufttrykk/bølger) ikke skader anlegget. Det gjøres oppmerksom på at det 

i dag er bygd snøskjermer oppå fjellet som reduserer skredfaren. Det er 

ikke avgjort om disse skal fjernes når E6 legges om (når 

Nordnestunnelen åpnes). 

 

Risikodempende tiltak vurderes.   

 

Fjellskred 

  

Tilgjengelig kunnskap: Beregnet bølgehøyde og stømpåvirkning ved 

Gourtesjokka ved utras (NGI -rappport 2014) og beregnet 

oppskyllingshøyde i fjordbassenget (NGI-rapport (2018). 

Vurdering: Tiltaket vil bli berørt av oppskyllingshøyde for fjellskred. 

Anlegget ligger på sjøen og vil dermed ikke være spesielt sårbar for 

skredgenererte bølger. Nye tiltak må imidlertid bygges så robust at 

skader unngås. 

 

Risikodempende tiltak vurderes. 

 

Grunnforhold 

  

Tilgjengelig kunnskap: Løsmassekart for landområder. 

Vurdering: Landområdene består hovedsakelig av fjell i dagen og 

elveavsetninger på begge sider av Gourtesjohka. Det tilrås likevel at det 

foretas en geoteknisk vurdering av fortøyningsområdene. 

 

Risikodempende tiltak vurderes. 

 

Havnivåstigning/ 

stormflo 

  

Tilgjengelig kunnskap: “Estimater av havnivåstigning i norske 

kystkommuner». 

Vurdering: Området vil bli berørt av havnivåstigning/stormflo, men 

neppe utgjøre fare. 

 

Akseptabel risiko. 

 

Flomfare og 

erosjon 

  

Tilgjengelig kunnskap: Veileder - Flom og skredfare i arealplaner. 

Vurdering: Vurdert som ikke relevant.  

 

Akseptabel risiko. 

 

Ekstremnedbør 

  

Tilgjengelig kunnskap: Korttidsnedbør og ekstremnedbør (Norsk 

klimasenter). 

Vurdering: Ekstremnedbør ventes ikke å ha konsekvenser for tiltaket. 

 

Akseptabel risiko.  

 

Sterk vind 

  

Tilgjengelig kunnskap: Norsk klimasenter, lokal kunnskap. 

Vurdering: Området kan være utsatt for sterk vind. Det må tas hensyn til 

dette ved beregning av konstruksjoner og fortøyninger. 

Risikodempende tiltak vurderes. 
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Naturbaserte farer forts.. 

Temaer +/- Tilgjengelig kunnskap og vurdering 

 

Radon 

  

Tilgjengelig kunnskap: Stråleverninfo 14:2012 Statens strålevern. 

Vurdering: Vurdert som ikke relevant.  

 

Akseptabel risiko. 

 

Isgang 

  

Tilgjengelig kunnskap: Lokal kunnskap. 

Vurdering: Oppdrettsanlegget kan være utsatt for drivis som blåser ut 

Kåfjorden. Det må tas hensyn til dette ved isbryting, beregning av 

konstruksjoner og fortøyninger. 

 

Risikodempende tiltak vurderes. 

 

Skog- og 

lyngbrann 

  

Tilgjengelig kunnskap: Lokal kunnskap. 

Vurdering: Vurdert som ikke relevant.  

 

Akseptabel risiko. 

 

 

 

 

 

Oppsummering – 

naturbaserte farer 

 

 

 

Ingen av de naturbaserte temaene er vurdert til «uakseptabel» risiko (jfr. fig 3 

på side 8). 

 

Konstruksjonene i anlegget må imidlertid bygges så robust at de tåler 

sekundærvirkninger fra snø- og fjellskred, sterk vind og isgang. Det bør 

foretas en geoteknisk vurdering av områdene der fortøyningene skal festes.  
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3.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse – virksomhetsbaserte farer 
 

TEMAER +/- TILGJENGELIG KUNNSKAP OG VURDERING 

 

Brann/eksplosjon 

  

Tilgjengelig kunnskap: Brann og eksplosjon (Arbeidstilsynet). 

Vurdering: Tiltaket vil ikke medføre til økt brann og eksplosjonsfare. 

 

Akseptabel risiko. 

 

Forurensning i 

grunn og sjø 

  

Tilgjengelig kunnskap: Forurensning. Regjeringen.no og iAKVA-rapport 

2017. 

Vurdering: Endringene ventes ikke å medføre økt forurensning. Se 

tidligere beskrivelse pkt. 2.2 Naturmangfold, side 5 og «Miljøvurdering» 

utarbeidet av iAKVA». Anlegget må imidlertid overvåkers i tråd med 

gjeldende forskrifter. 

 

Risikodempende tiltak vurderes. 

 

Kjemikalieutslipp 

og annen akutt 

forurensning 

  

Tilgjengelig kunnskap: Forurensning. Regjeringen.no. 

Vurdering: Kjemikaler er lagret på land og er i dag sikret mot avrenning. 

Utvidelsen vil ikke medføre til endringer eller annen akutt forurensning.   

 

Risikodempende tiltak vurderes. 

 

Skipshavari 

  

Tilgjengelig kunnskap: Havne og farvannsloven. 

Vurdering: Tiltaket vil ikke medføre til økt fare for skipshavari. 

 

Akseptabel risiko. 

 

Transport av farlig 

gods 

  

Tilgjengelig kunnskap: Direktiv 2008/68/EF – Innlandstransport av farlig 

gods. 

Vurdering: Tiltaket vil ikke medføre til økt transport av farlig gods. 

 

Akseptabel risiko. 

 

Støy og lys 

  

Tilgjengelig kunnskap: Retningslinjer for støy i arealplanlegging. 

Vurdering: Tiltaket vil ikke medføre til økt lys og støyforurensning. 

 

Akseptabel risiko. 

 

Dambrudd 

  

Tilgjengelig kunnskap: «Forskrift om sikkerhet ved vassdrag 2010». 

Vurdering: Vurdert som ikke relevant. 

 

Akseptabel risiko. 

 

 

Oppsummering – 

virksomhetsbaserte 

farer 

 

 

 

Ingen av de virksomhetsbaserte temaene er vurdert til «uakseptabel» risiko 

(jfr. fig 3 på side 8). 

 

Konstruksjonene i anlegget må imidlertid bygges så robust at de tåler 

sekundærvirkninger fra snø- og fjellskred, sterk vind og isgang. Kjemikalier 

må lagres på forsvarlig måte og det tilrås en geoteknisk vurdering av 

områdene der fortøyningene skal festes.  
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4 SAMLET OVERSIKT - KONSEKVENSVURDERING OG ROS 
 

 

4.1 Oversikt konsekvensvurdering 

I konsekvensvurderingen ble utvidelsen av akvakulturanlegget vurdert opp mot 17 ulike 

temaer. Disse ble kategorisert i 7 ulike grader og konsekvensene fordeler seg på følgende 

måte: 

 

Stort 

negativt 

 

Middels 

negativt 

Lite 

negativt 

Ingen 

endring 

Lite 

positivt 

Middels 

positivt 

Stort 

positivt 

 

0 

 

0 

 

3 

 

11 

 

3 

 

0 

 

0 

 

 
Fig. 8 – Antall temaer og grad av konsekvens 

 

 

4.2 Oversikt risiko- og sårbarhetsanalyser 
I ROS-analysen ble utvidelsen av akvakulturanlegget vurdert opp mot 17 ulike faretyper. Disse ble 

kategorisert i 3 ulike kategorier: Uakseptabel risiko (rød farge) – Risikodempende tiltak vurderes (gul 

farge) – Akseptabel risiko (grønn farge). Risikovurderingen fordeler seg på følgende måte: 

  

 

Uakseptabel risiko 

 

Risikodempende tiltak må 

vurderes 

 

 

Akseptabel risiko 

 

0 

 

 

7 

 

10 

 

Fig. 9 – Antall farer i ulike risikoklasser 

116
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Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
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«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
«REF» 2015/1664-25 U43 25.02.2019 

 

Høringsbrev - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - 
Endring av anleggsplassering på lokalitet Guortesjohka 

Lerøy Aurora søkte den 02.02.2018 Kåfjord kommune om tillatelse til å endre sitt 
oppdrettsanlegg ved Guorttesjohka. Anlegget ligger i sjøen utenfor elva med samme navn 
mellom Nordnes og Samuelsberg. 
 
Søknaden gjelder dispensasjon fra kystsoneplanen. En dispensasjon kan bli gitt i henhold til 
Plan- og bygningsloven. Se mer om dette i vedlegget som inneholder særutskriften fra 
1.gangsbehandling. Kommunens vedtak om dispensasjon må videre begrunnes i henhold til 
forvaltningslovens regler §§ 24 og 25. 
 
Det er fylkeskommunen, og ikke kommunen som har myndighet til å behandle søknader om økt 
biomasse etter akvakulturloven.  
 
Søknaden (vedlagt) går kort fortalt ut på å dreie anlegget rundt sin egen akse, øke antallet bur 
(merder) fra 10 til 14 og å øke avstanden mellom burene. Anlegget vil fortsatt ligge innenfor 
areal avsatt til akvakultur. Det er det at 3 av 30 fortøyninger kommer utenfor arealet som tilsier 
en søknad om dispensasjon.  
 
Saken ble lagt fram til politisk behandling og den 20.04.2018 gjorde formannskapet i Kåfjord 
følgende vedtak i to punkter i sak 2015/1664 (særutskrift vedlagt): 
 
1. Kåfjord Formannskap setter som krav at Lerøy Aurora AS gjennomfører en 

konsekvensutredning (KU) for utvidelsen.  
2. Når KUen foreligger sendes saken ut på høring fra administrasjon, og høringsfristen settes til 

4 uker.  
 
En konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven gjelder endret arealbruk. I dette tilfellet vil 
det si bur og fortøyninger spredt over et større område enn nå. 
 
Nå foreligger Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse, utarbeidet av Høgtuns 
plankontor, 9143 Skibotn (vedlagt). 
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Oppsummeringen viser at det ikke er påvist elementer i utvidelsen av areal som innebærer 
uakseptabel risiko. Det er 7 elementer som krever vurdering av risikodempende tiltak og 10 
elementer som innebærer akseptabel risiko.  
 
Det er ingen konsekvens som vurderes som «Stort negativt» eller «Middels negativt», «Stort 
positivt» eller «Middels positivt». 3 vurderes til «Lite negativ», 3 til «Lite positiv» og 11 
konsekvenser vurderes til «Ingen endring». 
 
Miljøvurdering fra «iAKVA» (vedlagt) viser ingen negative konsekvenser for miljøet ved 
omsøkt utvidelse.  
 
Vedtaket fra formannskapet sier en høringsfrist på 4 uker, men plan og bygningsloven § 11-14 
setter krav om 6 ukers høringsfrist. Høringsfristen settes til 6 uker, til den 9.april 2019. Innspill 
sendes til postmottak@kafjord.kommune.no, til Kåfjord kommune, pb 74, 9146 Olderdalen eller 
via kommunens Planportal på nettsiden www.kafjord.kommune.no  
 
 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Jens Kristian Nilsen 
Næringskonsulent / Ealáhuskonsuleanta 
Tlf.:  777 19258/463 15000 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1664-25 

 
Vedlegg 
1 Interkommunal kystsoneplan 2015 
2 SÆRUTSKRIFT: Svar på - Søknad om dispensasjon Gourtesjohka 
3 Søknad dispensasjon Guorttesjohka 
4 Miljøvudering- Søknad om dispensasjon Guorttesjohka 
5 Mer informasjon til - Søknad om dispensasjon Guorttesjohka 
6 Forespørsel om mer informasjon i forbindelse med - Søknad om dispensasjon 

Gourttesjohka 
7 Konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse 
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         VEDLEGG C: KONSEKVENSUTREDNING   DATO:17.10. 2013 
 
 
 

Interkommunal kystsoneplan for: 
 

Gaivouna / Kåfjord, Lyngen og Storfjord 
kommune 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTE REVISJON: 24.06.14 
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1 INNLEDNING 
 
Kommuneplanens arealdel omfattes alltid av kravet om konsekvensutredning. Utredningen skal 
synliggjøre mulige konsekvenser av utbygging for miljø og samfunn, samt avdekke potensielle risiko- 
og sårbarhetsfaktorer. Både utbyggingsområder og LNFR-områder med spredt bebyggelse inngår i 
konsekvensvurderingene. 
 

1.1 Temaer 
 
Det er laget en tabell hvor hvert nytt utbyggingsområde vurderes opp mot et gitt sett med 
utredningstemaer. De ulike utredningstemaene er valgt på bakgrunn av Forskrift om 
konsekvensutredninger, § 4 og vedlegg III. Utbygging vurderes opp mot følgende temae: 
 

 Landbruk / Reindrift 
 Havbruk/ fiskeri 
 Biologisk mangfold 
 Friluftsliv 
 Tradisjonelt bruk 
 Infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 
 ROS 

o Havnivåstigning 
o Skred 
o Grunnforhold 
o Fjellskred 

 
Konsekvensutredningen baseres i hovedsak på digitale data som er tilgjengelige på internett og på 
rapporter og temaplaner som er utarbeidet i forbindelse med annet kommunalt planarbeid.   
 

1.2 Datamateriale 
Tabellen under er en sjekkliste for hvilke tema som skal vurderes og hvilke datamaterialer som er 
kjent og har vært brukt i utredningen.  
 
Utredningstema Grunnlagsdata 

 
Havbruk  / fiskeri 
Det vurderes hvorvidt tiltak kommer i konflikt 
med fiskeri eller havbruksaktivitet og viktige 
områder for fiskestammene. 

 
 Kartlagte fiske-, gyte, beite og 

oppvekstområder. 
 Innspill 
 Akvakulturområder 

 

Naturmangfold 

Det vurderes om utbyggingsområdet kommer i 
konflikt med viktige naturtyper, verneområder 
eller andre viktige naturområder  

 

 Naturbasen 
 Naturtypekartlegginger 
 Info kommuner 
 Innspill 

Kulturminner og kulturmiljø  
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Det vurderes hvorvidt tiltak kommer i konflikt 
med kulturminner eller kulturmiljø 

 Registrerte kulturminner i Askeladden 
og Sefrak register 

 Informasjon fra  NFK, sametinget 
 Temakart 

Friluftsliv 

Det vurderes hvorvidt tiltak kommer i konflikt 
for utøvelse av friluftsliv og aktivitet i 
nærmiljøet. 

 

 Friluftskartlegging 
 Innspill 

 

Landbruk og Reindrift 

Det vurderes hvorvidt tiltak kommer i konflikt 
dagens bruk og framtidig behov. Jord og 
skogressurser, beite og flyttleier 

 
 

 Reindriftskart 
 Gårdskart 
 Innspill 

Tradisjonell bruk 

Det vurderes hvorvidt tiltak kommer i konflikt 
med tradisjonell som tradisjonelle 
fjordfiskeplasser områder for jakt, fiske, 
vedhugst, sanking av bær og urter. 

 
 Innspill 

 

 
Teknisk infrastruktur 
Vurderes ut fra dagens situasjon med hensyn 
på kapasitet på nødvendig infrastruktur som 
vei, parkering, vann, avløp, kloakk, elektrisitet. 

 
 
Digitale kartdata for bl.a. eksisterende 
bygninger, veier, anlegg, strøm, vann og avløp. 

 
Trafikksikkerhet 
Det vurderes trafikale konsekvenser av 
utbygging.  

 
 
Statens vegvesens register av ulykker. 
 

 
ROS / Samfunnssikkerhet 
Risiko- og sårbarhetsanalyse fremstilles som 
en del av konsekvensvurderingen 
Beskrivelse av dagens risikobilde 
(sannsynlighetsgrad) mht. skade og 
Ødeleggelse. 

- konsekvensene av fjellskred for 
utbyggingen i Lyngenfjorden. 

- Skredfare vurderes 
- Havnivåstigning/stormflo 
- Grunnforhold 

 
Nordnorsk fjellovervåkning, NGU rapport 2009 
 
Rapporten «Estimat av havnivåstigning i 
norske kommuner». 
 
NGU skredkart og eksisterende skredrapporter 
i kommunene. 
 
Kvartærgeologisk undersøkelser (NGU-rapport 
fra 2005). 
 

 
Andre tema som kan bli vurdert 
 
Barn og unges interesser 
Det vurderes hvorvidt tiltak kommer i konflikt 
med Barn og unges interesser 
 
Landskap 
Det vurderes i forhold til områdets rolle i 
overordna landskap, fjernvirkning, lokale 
topografiske forhold, og virkning på viktige 
landskapselementer / landskapssymboler. 

I 

 
Fig. 1 – Temaer som er vurdert 
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1.3 Metodikk 
Konsekvensvurderingen beskriver virkningen av foreslåtte arealbruk i forhold til temaene som er 
nevnt i pkt. 6.2. Detaljeringsgraden i konsekvensvurderingen avhenger av tiltakets omfang og antatte 
virkninger av utbyggingen. Med «antatte virkninger» menes hvilken konflikt en kan forvente seg 
mellom utbygging og berørte verdier og interesser.  
 
Det vil framgå av beskrivelsen at flesteparten av foreslåtte utbyggingstiltak har liten konfliktnivå. 
Dette skyldes at utbyggingsområder i strandsonen i stor grad enten er tatt i bruk eller allerede er 
avsatt i tidligere planer. 
 
Tabellforklaring 
I tabellen som følger beskrives alle nye utbyggingstiltak som er vist på plankartet med formålsnavn 
og arealformål i gjeldene plan beskrives. 
 
I tabellframstillingen er det brukt trafikklys-fargene grønt, gul og rødt for å vise grad av 
«viktighet/betydning» av ulike interesser. Grønt betyr lite betydning, oransje middels betydning, rødt 
stor betydning. Hvite felter betyr «ingen betydning». 
 
Tegnforklaring:  

Farge Grad av viktighet/ betydning for ulike interesser 

 Ingen betydning 

 Liten betydning 

 Middels betydning 

 Stor betydning 

 

1.4 Forutsetninger / avbøtende tiltak 
Utredningen skal si noe om hvilke planmessige grep i form av retningslinjer og bestemmelser, valg av 
arealbruksformål og avgrensningen av dette som, kan være aktuelle for å redusere eventuelle 
negative konsekvenser/øke positive konsekvenser av utbyggingsformålet for å oppnå tilfredsstillende 
løsninger. 
 

1.5 Skjematisk vurdering av de planlagte områdene. 
På de neste sidene vises skjematisk vurdering av alle nye utbyggingsområder. Da planforslaget er 
avgrenset til og bare gjelde sjøarealer, vil noen tidligere vurderte områder ikke bli vurdert i 
denne omgang.  
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ID Sted Formål Naturre. Miljø Samfunn Merknader 
   Havbruk/fiskeri 

Annet 

Biologisk m
angfold 

Friluftsliv 

Tradisjonelt bruk 

Infrastruktur 

Havnivåstigning 

Trafikksikkerhet 

Skred 

Annet 

 

NFFFA1 
og VA1 
Kart 3 

Årøybukt Bruk og 
vern i sjø 

          Kombinert akvakultur med 
annen bruk av sjøen.  
VA1 eksisterer 

NFFFA2 
Kart 6 

 
Bergneset Bruk og 

vern i sjø 

          Kombinert akvakultur med 
annen bruk av sjøen, tillatt for 
oppdrett. 

NFFFA3 
Kart 6 

 
Larsberg Bruk og 

vern i sjø 

          Kombinert akvakultur med 
annen bruk av sjøen. 

NFFFA4 
Kart 7 

 

Falsnes/ 
Berntsjord 

Bruk og 
vern i sjø 

          Kombinert akvakultur med 
annen bruk av sjøen. 

NFFFA 5 
Kart 7 

Elvevoll 
Bruk og 

vern i sjø 
          Settefiskanlegg. Området skal 

sikre landanleggets 
infrastruktur  

VA3 
Kart 5 Gourtesjouk Bruk og 

vern i sjø 
          Eksisterende 

lakseoppdrettsanlegg 
SHA1 
Kart4 

Lyngseidet Havn           Eksisterende havneområde 
som må reguleres 

SHA2 
Kart6 

Skibotn Havn           Eksisterende havneområde 

SHA3 
Kart6 

Olderdalen Havn           Eksisterende havneområde 

BN1 
Kart6 

Furuflaten Næring           Utfylling i sjø. Utvidelse av 
kommunal kai.  

BN2 
Kart6 

Skibotn Næring           Industrivirksomhet på utfylt 
område 

VS1 
Kart 6 Årøybukt,  Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavner.  

VS2 
Kart 6 Einarvika,  Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavner.  

VS3 
Kart 6 Ørnes Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavner.  

VS4 
Kart 6 

 
Pollen 

Bruk og 
vern i sjø 

          Utvidelse av småbåthavna i 
Pollen.  

VS5 
Kart 6 

 
Furuflaten 

Bruk og 
vern i sjø 

          Utvidelse av småbåthavna i 
Pollen.  

VS6 
Kart 7 

Rasteby 
Bruk og 

vern i sjø 
          Restaurering nothjell 

VS7 
Kart 7 

Storeng 
Bruk og 

vern i sjø 
          Ønsker å bygge flytebrygge på 

eiendommen  64/2 på 
Storeng. 

VS8 Sandørbukta 
Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavn 

VS9 Kileng-nord 
Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavn 

VS10 
Kart 5 

Samuelsberg 
Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavn som utgår. 

Lokaliseres i eksisterende 
havneområde. 

VS11 og 
12 

Kart 5 
Manndalen 

Bruk og 
vern i sjø 

          Eksisterende- og ny 
Småbåthavn.  
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Skjematisk framstilling forts.. 
ID Sted Formål Naturre. Miljø Samfunn Merknader 
   Havbruk/fiskeri 

Annet 

Biologisk m
angfold 

Friluftsliv 

Tradisjonelt bruk 

Infrastruktur 

Havnivåstigning 

Trafikksikkerhet 

Skred 

Annet 

 

VS 12 Skardalen 
Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavn. Mulig etablering 

i forb. med settefiskanleggene 

VS13 Birtavarre 
Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavn 

VS14-15 
Kart 5 

 
Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavner som inngår i 

godkjent reguleringsplan. 
Utredes ikke. 

VS16 
Vikebukta 

(Normannvik) 

Bruk og 
vern i sjø 

          Utvidelse av eksisterende 
småbåthavn 

VS 17 
og 18 
Kart 3 

Djupvik 
Bruk og 

vern i sjø 

           
Utvidelse av eksisterende 
båthavn. 

S 19 
Kart 3 

Nordmannvik 
nord 

Bruk og 
vern i sjø 

          Eksisterende. Liten båthavn i 
forbindelse med turisthytter 

 Nygård 
Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavn som inngår i 

reguleringsplan. Utredes ikke. 

Fig. 2 – Skjematisk fremstilling av utbyggingsområder og “konfliktnivå” 

1.6 Samlet vurdering  
 
Planavgrensningen er endret til bare å gjelde sjøarealer.  Dette innebærer at stort sett alt av 
utbyggingsområder på land faller utenfor planområdet. Disse skal vurderes i kommuneplanens 
arealdel. Alle tre kommunene ventes å ha arealplanene godkjent i løpet av 2014 og 2015. 
Planarbeidet har økt kunnskapsnivået om fjorden og gyteområder er vist som hensynssoner på 
plankartet. Mye av sjøarealene blir liggende i naturlig tilstand, vist som fiskeområder for passive og 
aktive redskap.  
 
En del områder er vernet i medhold av naturvernloven og en del områder er registrert som viktige for 
biologisk mangfold. Dette gjelder i særlig grad grunnvannsområder, holmer og elvedeltaer. Disse er 
inntegnet på plankartet. Områdene som er inntegnet som småbåthavn er i stor grad eksisterende 
anlegg. 
 
Planforslaget gir samlet sett lite kontroversiell endringer.  Mest konfliktfylt er formål som legger til 
rette for oppdrett. Det er en del kunnskapshuller som gjør at det er vanskelig å forutse alle 
konsekvenser av oppdrett. Men planen legger opp til en konservativ utvikling av oppdrett og 
benytter føre-var prinsippet der en ønsker å se utviklingen an før det eventuelt i fremtiden legges 
opp til større vekst. 
 
Andre negative konsekvenser handler i stor grad om skred og havnivåstigning/stormflo. Sonen for 
fjellskred er ikke ferdig digitalisert i alle kommunene, men tenkt oppskyllingshøyde vil opptegnes på 
plankartet. Bygging nedenfor oppskyllingshøyde kan bare tillates når vilkårene i Byggeteknisk 
forskrift (TEK10, § 10-4) er oppfylt. 
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2 Konsekvensvurdering av enkeltområder 
 
2.1 Kåfjord kommune 
 
VA3 – Oppdrettsanlegg Gourtesjouka 
 
VA3 er et eksisterende oppdrettsanlegg for laks ved Gourtesjouka.   
 
Det er laget en egen utredning om akvakultur i Lyngenfjorden, se vedlegg B. 
I dokumentet beskrives flere temaer. Følgende nevnes:  
 

 Oppdrettsnæringens arealbehov 
 Oppdrettsnæringens betydning for andre næringer 
 Lokal verdiskapning 
 Lyngenfjordens beskaffenhet og kapasitet 
 Forurensning 
 Miljøundersøkelser 
 Effekter på gyteatferd og gytevandring for torsk 
 Økologiske påvirkninger 
 Sykdom og parasitter 
 Arealplanlegging i sjø og oppdrett 
 Mulige egnede arealer for oppdrett i Lyngenfjorden 

 
 
Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Sjøarealet avsatt i planforslaget eksisterer i dag og har landskapsmessig konsekvens i form av 
anretninger i sjøen. Tiltaket påvirker ikke kulturminner eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper som berøres av tiltaket. Jf. Naturbase 
(24.06.14) 
 
§9 Føre var prinsippet 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
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§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
 

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Friluftsliv 
 Landbruk og reindrift 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

 
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo.  Ved eventuelle ny tiltak må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det må foretas geoteknisk vurdering dersom tiltak i sjøgrunn aktualiseres. 
 
Konklusjon: 
Lakseoppdrettet VA3 Gourtesjouka tilrås opprettholdt. 
 
 
SHA3 – Havn Olderdalen 
 
Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Havneområdet omfatter eksisterende havneområde i Olderdalen. Avsetting av sjøareal har ingen 
landskapsmessig konsekvens, men detaljplanlegging må ses i sammenheng med stedsutviklingsarbeid 
i strandsonen og senere reguleringsarbeid, herunder vurdere landskap, kulturminner og 
bygningsmiljøer. Det er ikke registrert sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskap, 
som berøres av nåværende tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9 Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til omfanget av 
tiltakene og på et overordna plannivå. Det må imidlertid gjøres vurderinger av sjøbunnen (miljø) før 
eventuell utfylling i sjø kan iverksettes. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Havn kan gi samlet belastning på økosystemet pga. miljøfarlig avfall, olje, lakk mm. Miljøfarlig avfall 
skal tas hånd om etter gjeldende regelverk. Havneområdet må utstyres med oppsamlingsanordning 
med fast dekke for å avvirke materiale for vedlikehold av båter. 
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§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
  
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Styringsgruppa mener 
havneområdet videreføres som i dag, men det må iverksettes anordninger som begrenser 
miljøbelastningen. 
 
Fiskeri og havbruk. Ved detaljplanleggingen av havna må det tas hensyn til fiskeri og havbruk. 
  

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Friluftsliv 
 Strandsone  
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart eller farekart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje. 
 
Grunnforhold. Det er gjort noen grunnundersøkelser i sjø ved bygging av tidligere kommunal kai og 
fergekai. Disse må suppleres ved eventuelle ny tiltak. 
 
Konklusjon: 
Området SHA3 brukes som havn i dag, men behovet for regulering av sjøarealene er økende. 
Regulering av området til Havn tilrås. Detaljplanlegging bør ses i nært smmenheng med 
planlegging av landarealene, hvor det må tas hensyn til både framtidig havnivåstigning og 
oppskyllingshøyde fra fjellskred.  
 
 
VS10 – Småbåthavn Samuelsberg  
Innspillet utgår, da småbåthavn i området tilknyttes eksisterende småbåthavn i Manndalen. 
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VS11 og 12 - Småbåthavn Manndalen.  
 
Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
VS12 er en utvidelse av eksisterende småbåthavn (VS11) i Manndalen. Utvidelsen vil ikke ha liten  
konsekvens  for landskapet. Tiltaket vil heller ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø i området. 
Det er gjort vurderinger av landskap, kulturminner, marinbiologi og naturmiljø i forbindelse med 
reguleringsplan for E6 i 2012.  
 
Disse er supplert med mere konkrete undersøkelser av selve havneområdet som omfatter biologisk 
mangfold (det ble ikke funnet sårbare eller utvalgte naturtyper i området). Fylkesmannen er 
imidlertid i tvil om utfyllingen, da området kan vær oppvekstområde sjøørret.  Det ble videre gjort 
målinger av miljøgifter i sjøsedimenter (uten å finne noe) og grunnboringer i sjø (grunnforholdene er 
tilfredsstillende med tanke på utfylling). 
 
§9  Føre var prinsippet 
Det er ikke foretatt konkrete undersøkelser om området er oppvekstområde for sjøørret, men de 
grunne sjøområdene er potensielle oppvekstområder.  Av den grunn velger man å bruke føre-var 
prinsippet og avgrenser utfyllingen mot eksisterende havn og infrastruktur (vestre del av bukta). 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Med å redusere området i størrelse vil tiltaket trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og 
dermed ingen kritiske overskridelser av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil kunne utredes ytterlig ved senere detaljplanlegging. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og anlegg. Styringsgruppa mener etter en 
samlet vurdering at lokaliseringen av tiltaket gir et samfunnsmessig godt resultat, men at man ved 
vurderingen av landarealer iverksettes anordninger som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig 
avfall, maling, lakk mm).  
 
Fiskeri og havbruk. Eksisterende havn er en fiskerihavn. Ved detaljplanleggingen av havna må det tas 
hensyn til fiskeri og havbruk. 
  
Strandsone. Strandområdet vil reduseres i størrelse. Som avbøtende tiltak kan massene fra dagens 
strandområde lagres og brukes på nytt på deler av nytt fyllingsområde som grenser mot sjø. 
Utvidelsen av småbåthavna vil ikke innskrenke allmenhetens adgang til området med hensiktsmessig 
detaljplanlegging. 
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende: 
 

 Friluftsliv.  
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
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 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje. Det stilles ingen vilkår i for bygninger i sikkerhetsklasse 1 (brygger, naust 
mm). 
 
Grunnforhold.  
Det er foretatt grunnboringer i sjø som viser tilfredsstillende grunnforhold. Det må uansett gjøres 
grundigere vurdering av nøyaktig lokalisering av utfylling og molo ved senere detaljplanlegging. 
 
Konklusjon: 
Området VS11 ekisterer i dag og tilrås videreført. Utvidelse (VS12) tilrås, men det må tas hensyn til 
havnivåstigning og oppskyllingshøyde ved nye tiltak. 
 
 
VS12 – Småbåthavn Skardalen  
 
Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8-12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Området ligger tilknyttet et utfylt område i dag og brukes som havn for småbåter på stedet. 
Sjøarealet er vist som havn på plankartet. Regulering av sjøarealet har ingen landskapsmessig 
konsekvens. I strandområdet finnes kulturminner og det må tas hensyn til disse ved regulering av 
landareal.  
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper som berøres av planlagte tiltak.  Jf. 
Naturbase (24.06.14) 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltakene er forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og anlegg.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og kritiske overskridelser av 
bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
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§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er tilknyttet eksisterende bruk. Ved regulering av landarealer bør det avsettes anordninger 
som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  
 
Trafikksikkerhet  
Området ligger i et lite område mellom E6 og strandlinja. Eksisterende atkomst i nordlig del tilrås 
benyttet. 
 
Fiskeri og havbruk 
Ved detaljplanleggingen av havna må det tas hensyn til fiskeri og havbruk. 
 
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 

 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje. Det stilles ingen vilkår i for bygninger i sikkerhetsklasse 1 (brygger, naust 
mm). 
 
Grunnforhold.  
Det må foretas geoteknisk vurdering før eventuelle nye tiltak iverksettes. 
 
Konklusjon: 
Området VS12 tilrås, men det må hensyn til havnivåstigning, grunnforhold  og oppskyllingshøyde 
fra fjellskred i videre planlegging. 
 
 
VS13   Småbåthavn Birtavarre  

Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket er en småbåthavn med opplagringsplass, molo og brygger.  Det ønskes tilrettelegging for at 
området også kan brukes til reiseliv/turisme. Det er bare sjøareal et som er definert i nåværende 
forslag, øvrig arealbruk må vurderes i arealdelen. Tiltaket har liten negativ konsekvens for landskapet 
og påvirker heller ikke kulturminner eller kulturmiljø. 
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Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskap, som 
berøres direkte av planlagte tiltak. Lengre inn i fjorden (Kåfjordbotn) er det botaniske verdier som er 
nær truet (moskussurtrust og finnmarksbalderblå). Jf. Naturbase (24.06.14). 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået.  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og dermed ingen kritiske overskridelser 
av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Styringsgruppa mener etter en samlet vurdering at lokaliseringen av tiltaket gir et samfunnsmessig 
godt resultat, men at man ved vurderingen av landarealer iverksettes anordninger som begrenser 
miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Fiskeri og havbruk 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo. 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje. Det stilles ingen vilkår for bygninger i sikkerhetsklasse 1 (brygger, naust 
mm). 
 
Grunnforhold. Ved eventuell utfylling/tiltak i sjø stilles krav om geoteknisk vurdering. 
 
Ising.  Området kan bli islagt om vinteren. 
 
Konklusjon: 
Tiltaket VS13 tilrås, men det må tas hensyn til isforhold, havnivåstigning og oppskyllingshøyde ved 
nye tiltak.  
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VS14 og VS15 - Småbåthavn Sieidegiedde.  
Begge områdene inngår i eksisterende reguleringsplan og gis dermed ikke konsekvensutredning på 
dette plannivået. 
 
 
VS16 - Småbåthavn Vikebukta (Normannvik) 

Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
 
Tiltaket VS16 omfatter en utvidelse av eksisternde småbåthavn. Utvidelsen har ingen 
landskapsmessig konsekvens og påvirker ikke kulturminner eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskap som berøres 
av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14). 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået.  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og dermed ingen kritiske overskridelser 
av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar.  
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Styringsgruppa mener etter en samlet vurdering at lokaliseringen av tiltaket gir et samfunnsmessig 
godt resultat, men at man ved vurderingen av landarealer iverksettes anordninger som begrenser 
miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Fiskeri og havbruk 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
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Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje. Det stilles ingen vilkår for bygninger i sikkerhetsklasse 1 (brygger, naust 
mm). 
 
Grunnforhold. Ved eventuell utfylling/tiltak i sjø stilles krav om geoteknisk vurdering. 
 
Konklusjon: Området VN16 ekisterer i dag og tilrås videreført. Ved utvidelse må det tas hensyn til 
havnivåstigning, grunnforhold  og oppskyllingshøyde. 
 
 
VS17 og VS18 - Småbåthavn Djupvik  
 
Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8-12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
VS17 er en utvidelse av eksisterende småbåthavn (VS18) i Djupvik.  Dette vil ikke ha negativ 
konsekvens  for landskapet. Tiltaket vil heller ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø i området. 
Fra eksisterende havn og nordover til Spåkenes består sjøgrunnen av tidligere israndavsetninger. 
Utover dette er det ikke registrert sårbare eller utvalgte naturtyper som berøres av nåværende tiltak. 
jf. Naturbase (30.06.14). 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltakene er forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og anlegg.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og dermed ingen kritiske 
overskridelser av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og anlegg. Styringsgruppa mener etter en 
samlet vurdering at lokaliseringen av tiltaket gir et samfunnsmessig godt resultat, men at man ved 
vurderingen av landarealer iverksettes anordninger som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig 
avfall, maling, lakk mm).  
 
Fiskeri og havbruk. Ved detaljplanleggingen av havna må det tas hensyn til fiskeri og havbruk. 
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Friluftsliv. Ved realisering av småbåthavna vil friluftslivet i området styrkes.  

Strandsone. Tiltaket vil ikke innskrenke allmenhetens adgang til området 

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende: 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10 § 7-
4) før utbygging kan skje. Det stilles ingen vilkår i for bygninger i sikkerhetsklasse 1 (brygger, naust 
mm). 
 
Grunnforhold.  
Det må foretas geoteknisk vurdering før tiltak iverksettes. 
 
Konklusjon: 
Området VN18 ekisterer i dag og tilrås videreført. Utvidelse ( BN17) tilrås, men det må tas hensyn 
til havnivåstigning, grunnforhold  og oppskyllingshøyde ved nye tiltak. 
 
 
VS19 - Småbåthavn Normannvik nord 
 
Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8-12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket VS19 fastsetter sjøarealene til et lite eksisterende reiselivsanlegg (brygge pluss utleiehytter). 
Regulering av sjøarealet har ingen landskapsmessig konsekvens og påvirker heller ikke kulturminner 
eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskap, som 
berøres av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltakene er forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og anlegg.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og kritiske overskridelser av 
bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
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Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er tilknyttet eksisterende infrastruktur og anlegg. Selv om tiltaket er lite bør det avsettes 
anordninger som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 

 Fiskeri og havbruk 
 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje. Det stilles ingen vilkår i for bygninger i sikkerhetsklasse 1 (brygger, naust 
mm). 
 
Grunnforhold.  
Det må foretas geoteknisk vurdering før eventuelle nye tiltak i sjø iverksettes. 
 
Konklusjon: 
Området VS19 eksisterer i dag og tilrås videreført. Ved eventuell utvidelse  må tas hensyn til 
havnivåstigning, grunnforhold  og oppskyllingshøyde. 
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2.1.2 Lyngen kommune 
 
VA1 og NFFFA1 - Kombinert formål Årøybukt 
 
VA1 er eksisterende oppdrettsanlegg for laks ved Årøyholmen.  Anlegget er tenkt flyttet noe lengre 
mot vest og området rundt anlegget er vist som kombinert formål. Dette innebærer at 
oppdrettsanlegget, fortøyninger mm., kan legges i området som er vist som kombinert formål. 
 
Det er laget en egen utredning om akvakultur i Lyngenfjorden, se vedlegg B. 
I dokumentet beskrives flere temaer. Følgende nevnes:  
 

 Oppdrettsnæringens arealbehov 
 Oppdrettsnæringens betydning for andre næringer 
 Lokal verdiskapning 
 Lyngenfjordens beskaffenhet og kapasitet 
 Forurensning 
 Miljøundersøkelser 
 Effekter på gyteatferd og gytevandring for torsk 
 Økologiske påvirkninger 
 Sykdom og parasitter 
 Arealplanlegging i sjø og oppdrett 
 Mulige egnede arealer for oppdrett i Lyngenfjorden 

 
 
Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Sjøarealet avsatt i planforslaget eksisterer i dag og har landskapsmessig konsekvens i form av 
anretninger i sjøen. Flytting av anlegget vil imidlertid ikke gi vesentlig konsekvenser utover dagens 
situasjon og heller ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø. 
Av sårbare arter er det registrert krykkje i området. Utover dette er det ikke registrert trua, sårbare 
eller utvalgte naturtyper som berøres av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9 Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet er ikke knyttet til den enkelte formål, men til utviklingen av alt av akvakultur. 
Planen legger derfor opp til en forsiktig utvikling, basert på dagens nivå. Med å gi kystsoneplanen en 
systematisk rullering (hvert 4. år) vil man kontinuerlig kunne vurdere virkninger av eksisterende 
utbygginger og ha et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere om nye anlegg skal tillates eler ikke.  
 
Se også dokumentet “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver. 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
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miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 

Friluftsliv 
Området benyttes til friluftsliv tilknyttet sjø og flytting av anlegget vil forverre ferdselen noe. Båter vil 
likevel kunne passere uten store problemer. 
 
Fiskeri og havbruk 
Området inngår i et område hvor man tradisjonelt har drevet fiske. Anlegget beslaglegger imidlertid 
et ganske begrenset område i forhold til tradisjonell fiske i hele området (rundt Årøya). 
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Landbruk og reindrift 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

 
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo.  Ved eventuelle ny tiltak må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det må foretas geoteknisk vurdering dersom tiltak i sjø aktualiseres. 
 
Konklusjon: 
Eksisterend anlegg for lakseoppdrett (VA1) videreføres som i dag med tillatelse til å flytte/justere 
anlegget innenfor grensene av kombinertformål merket NFFFA1. 
 
 
SHA1 – Havn Lyngseidet 
 
Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Havneområdet omfatter Lyngseidbukta og det er behov for å regulere sjøarealene på en tydeligere 
måte. Avsetting av sjøareal har ingen landskapsmessig konsekvens, men detaljplanlegging må ses i 
sammenheng med stedsutviklingsarbeid på land og senere reguleringsarbeid. Da må både landskap, 
kulturminner og bygningsmiljøer vurderes nærmere. 
I selve havneområdet er det registrert krykkje og ærfugl, men ikke andre sårbare fuglearter. Sør for 
bukta er det i tillegg registret både fiskemåke og lomvi. I områdene mellom vegen og sjøen er det 
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registrert planten hagelupin på tre ulike steder. Utenom dette er det ikke registrert sårbare eller 
utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskapsom berøres av planlagte tiltak. Jf. Naturbase 
(30.06.14)- 
 
§9 Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til omfanget av 
tiltakene og på et overordna plannivå. Det må imidlertid gjøres vurderinger av sjøbunnen (miljø) før 
utfylling kan skje. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Havn kan gi samlet belastning på økosystemet pga. miljøfarlig avfall, olje, lakk mm. Miljøfarlig avfall 
skal tas hånd om etter gjeldende regelverk. Havneområdet må utstyres med oppsamlingsanordning 
med fast dekke for å avvirke materiale for vedlikehold av båter. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
  
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Styringsgruppa mener 
etter en samlet vurdering at lokaliseringen av tiltaket et samfunnsmessig godt resultat, men det må 
iverksettes anordninger som begrenser miljøbelastningen. 

Friluftsliv 
Strandområdet i nordlig del (Kalveparken) benyttes til nærfriluftsområde for barnehager. 
 
Strandsone  
Store deler av havneområdet på Lyngseidet er bebygd med brygger og kaier. Det finnes 2 områder 
med opprinnelig strand (sør i området ved småbåthavna og nord i området ved Kalveparken). Disse 
må vurderes nøye ved detaljplanleggingen. 
 
Fiskeri og havbruk. 
Ved detaljplanleggingen av havna må det tas hensyn til fiskeri og havbruk. 
  
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  I nordlig av planområdet kan snøskred nå sjøen. Skredsikringstiltak må vurderes før tiltak 
iverksettes i dette området. 
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Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det er gjort noen grunnundersøkelser i sjø ved bygging av fergekai og 
forretningsvirksomhet. Disse må suppleres ved eventuelle ny tiltak. 
 
Konklusjon: 
Lyngseidbukta SHA1 er brukt som havn i dag, men behov for regulering av sjøarealene er økende. 
Regulering av området til Havn tilrås. Detaljplanlegging bør ses i nært smmenheng med 
planlegging av landarealene, hvor det må tas hensyn til både framtidig havnivåstigning og 
oppskyllingshøyde fra fjellskred.  
 
 
BN1 - Utvidelse av kommunal kai, Furuflaten 

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Industriområdet N3 ligger inntil kommunal kai og fylling i sjø vil være en “forlengelse” av kaiområdet 
mot nord. Utvidelsen har liten landskapsmessig konsekvens.  
Tiltaket vil ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskap som berøres 
av planlagte tiltaket. Jf. Naturbase (24.06.14). 
 
§9 Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til omfanget av 
tiltakene og på et overordna plannivå. Det må imidlertid gjøres vurderinger av sjøbunnen (miljø) før 
utfylling kan skje. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil trolig ikke utøve noen stor samlet effekt på økosystemene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
  
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Forslaget er i tråd med kommunens mål om befolkningsvekst og målet om å styrke satsingen på 
næringsutvikling. Tiltaket er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. 
Styringsgruppa mener etter en samlet vurdering at lokaliseringen av tiltaket gir et samfunnsmessig 
godt resultat i forhold til å begrense miljøbelastningen. 
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Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Friluftsliv 
 Strandsone (fyllingsfot fra fylkesveg i dag). 
 Fiskeri og havbruk. 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det må foretas grunnundersøkelser i sjø før utbygging kan skje. Landarealet er av 
fjellgrunn. 
 
Konklusjon: 
Den komunale kaia har i dag lite landareal og eksisterende industribedrift trenger mere landareal. 
Utvidelsen BN1 tilrås. Krav til geoteknisk vurdering av grunnforhold i sjø før tiltak iverksettes. 
 
 
VS1 – Småbåthavn Årøybukt  

Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket er et lite eksisterende molo, hvor sjøareal er definert i nåværende forslag. Dette vil ikke ha 
negativ konsekvens  for landskapet. 
Tiltaket vil ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskapsom berøres 
direkte av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltaket er forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og dermed ingen kritiske 
overskridelser av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
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Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltakene er rettet mot sjø for friluftsliv og fiske. Selv om tiltaket er lite bør det avsettes anordninger 
som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Fiskeri og havbruk 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo. 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Ved eventuell utfylling i sjø vil det stilles krav om geoteknisk vurdering. 
 
Konklusjon: 
Småbåthavna VS1 med molo eksisterer i dag. Tiltaket tilrås opprettholdt, men det må tas hensyn til 
havnivåstigning og oppskyllingshøyde ved eventuelle nye tiltak.  
 
 
VS2 – Småbåthavn Einarvika  

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket omfatter et sjøområde og ønskes tilgjengelig for flere båter enn i dag. Området er forholdsvis 
skjermet og tiltaket vil ikke påvirke landskapsbildet vesentlig. 
Tiltaket vil ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø. 
Tiltaket vil ikke komme i direkte konflikt med de observerte artene av lomvi, krykkje, teist, lunde, 
alke, fiskemåke, hettemåke (artsdatabanken 30.06.14).  
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§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltakene er forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og dermed ingen kritiske 
overskridelser av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltakene er rettet mot sjø for friluftsliv og fiske. Selv om tiltaket er lite bør det avsettes anordninger 
som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  
 
 
Friluftsliv. Ved realisering av småbåthavna må det tas hensyn til tilstøtende landområde som 
benyttes til friluftsliv. Ingen kjent konsekvens utover dette.  
 
Strandsone. Tiltaket vil ikke innskrenke allmenhetens adgang til området. Ingen kjent konsekvens 
utover dette. 
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende: 

 Fiskeri og havbruk 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo 
omfatter småbåthavna.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Geoteknisk vurdering er nødvendig med eventuelle tiltak i sjø. 
 
Nødhavn: Området er definert som nødhavn av kystverket. 
 
Konklusjon: 
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Eksisterende småbåthavn VS2  tilrås opprettholdt med anledning til utvidelse av molo. Det må tas 
hensyn til havnivåstigning og oppskyllingshøyde ved nye tiltak. 
 
 
VS3 - Småbåthavn Ørnes  

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket et lite eksisterende molo, hvor sjøareal er definert i nåværende forslag. Dette vil ikke ha 
negativ konsekvens  for landskapet. 
Tiltaket vil ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø. 
I Kvalvik/Ørnes er det bløtbunnsområder i strandsonen. Dette er områder som er viktige 
leveområder for blant annet bløtdyr, vadefugl og ender. Av rødlistearter er fiskemåke registrert, det 
er sannsynlig at andre rødlista arter finnes i området (www.artsdatabanken.no 30.06.14, 
www.naturbase.no 30.06.14).  
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltakene er forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og dermed ingen kritiske 
overskridelser av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltakene er rettet mot sjø for friluftsliv og fiske. Selv om tiltaket er lite bør det avsettes anordninger 
som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  
 
Friluftsliv. Ved realisering av småbåthavna vil friluftslivet i området styrkes. Ingen kjent konsekvens 
utover dette.  
 
Strandsone. Tiltaket vil ikke innskrenke allmenhetens adgang til området. Ingen kjent konsekvens 
utover dette.  

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende: 

 Fiskeri og havbruk 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
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 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det foreligger grunnundersøkelser i sjø for området. Grunnforholdene er 
tilfredsstillende. 
 
Konklusjon: 
Området VS3 brukes til båter i dag og det er søkt om at området skal brukes som småbåthavn. 
Tiltaket tilrås men det må tas hensyn til havnivåstigning og oppskyllingshøyde ved nye tiltak . 
 
 
VS4 - Småbåthavn Pollen  

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket VS4 omfatter utvidelse av eksisternde småbåthavn og ligger dermed i et område som er 
berørt fra før. Utvidelsen har liten landskapsmessig konsekvens. 
Tiltaket vil ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø. 
Pollen er viktig beite- og oppvekstområder både for fugler og fisk. Tett forekomst av sjøørret og 
sjørøye gjør området til et viktig område for sportsfiskere og friluftsfolk forøvrig.  
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskapsom berøres 
av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltakene er forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse.   
 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Det er lagt opp til få nye tiltak i Pollen. En utvidelse av småbåthavna vil kunne medføre økt aktivitet i 
sjøen og etableringen av tiltaket med utfylling i sjø må konsekvensutredes med tanke på fisk og fugl.  
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
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§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltakene er rettet mot sjø for friluftsliv og fiske. Selv om tiltaket er lite bør det avsettes anordninger 
som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  

Strandsone. Strandsonen er i dag påvirket av fyllingsfot av fylkesveg.  

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 Friluftsliv  
 Fiskeri og havbruk 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo 
omfatter småbåthavna.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10) før 
utbygging kan skje. Det stilles ingen vilkår for bygninger i sikkerhetsklasse 1 (brygger, naust mm). 
 
Grunnforhold. Det foreligger ikke undersøkelser i sjø for småbåthavna, men tilstøtende 
strandområdet består av holmer (bart fjell) og utfyllingsmasser. Ved eventuell utfylling i sjø vil det 
stilles krav om geoteknisk vurdering. 
 
Konklusjon: 
Eksisterende småbåthavn med behov for utvidelse. Tiltaket VS4 tilrås opprettholdt med anledning 
til utvidelse av molo og landanlegg. Det må tas hensyn til havnivåstigning og oppskyllingshøyde 
ved nye tiltak. 
 
 
VS5 - Småbåthavn Furuflaten  

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket VS5 omfatter en liten utvidelse av eksisternde småbåthavn. Utvidelsen har ingen 
landskapsmessig konsekvens og påvirker ikke kulturminner eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskapsom berøres 
av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14). 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltakene er tilknyttet eksisterende småbåthavn.   
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§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil ikke utøve noen stor samlet effekt på økosystemene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar.  
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltakene er rettet mot sjø for friluftsliv og fiske. Selv om tiltaket er lite bør det avsettes anordninger 
som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  

Strandsone. Tiltaket er en utvidelse i sjøen og berører ikke strandsonen. 

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 Friluftsliv  
 Fiskeri og havbruk 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved eventuelle tiltak må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det foreligger ikke undersøkelser i sjø for småbåthavna og det må foretas geoteknisk 
vurdering før tiltak iverksettes. 
 
Konklusjon: 
Eksisterende småbåthavn med liten utvidelse av sjøarealet (VS5). Tiltaket tilrås opprettholdt med 
anledning til utvidelse som vist på kartet. Det må tas hensyn til havnivåstigning, grunnforhold og 
oppskyllingshøyde ved eventuelle nye tiltak. 
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6.7.3 Storfjord kommune 
 
NFFFA2 - Kombinert formål Rasteby 
NFFFA3 - Kombinert formål Larsberg 
NFFFA4 - Kombinert formål Bentsjordsbukta 
 
Alle de tre nevnte lokalitetene har vært oppdrettsanlegg for torsk. Det er laget en egen utredning om 
akvakultur i Lyngenfjorden, se vedlegg B. 
 
I dokumentet beskrives flere temaer. Følgende nevnes:  

 Oppdrettsnæringens arealbehov 
 Oppdrettsnæringens betydning for andre næringer 
 Lokal verdiskapning 
 Lyngenfjordens beskaffenhet og kapasitet 
 Forurensning 
 Miljøundersøkelser 
 Effekter på gyteatferd og gytevandring for torsk 
 Økologiske påvirkninger 
 Sykdom og parasitter 
 Arealplanlegging i sjø og oppdretet 
 Mulige egnede arealer for oppdrett i Lyngenfjorden 

 

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Sjøarealet avsatt i planforslaget eksisterer i dag og har landskapsmessig konsekvens i form av 
anretninger i sjøen. Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte 
kulturlandskapsom berøres av tiltakene. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9 Føre var prinsippet 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
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Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo.  Ved eventuelle ny tiltak må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det må foretas geoteknisk vurdering dersom tiltak i sjø aktualiseres. 
 
 
Konklusjon: 
Tidligere lokaliseringssteder for torskeoppdrett opprettholdes. Det gis tillatelse til å drive oppdrett 
av laks, ørret og regnbueørret i disse områdene (NFFFA2, NFFFA3 og NFFFA4). 
 
 
NFFFA5 - Kombinert formål Elvevoll 
NFFFA5 er avsatt sjøområde for å sikre nødvendig areal for infrastruktur til eksisterende settefisk 
anlegg på Elvevoll. Dette omfatter varetransport, vann og avløp mm.   

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Sjøarealet avsatt i planforslaget har liten landskapsmessig konsekvens, da flere av anretningen blir 
liggende under vann. Øst for settefiskanlegget, i forlengelse av Sandørneset, finnes israndavsetninger. 
Det er registrert Polarsnipe (sårbar) like vest for anlegget. Utover dette er det ikke registrert trua, 
sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskap) som berøres av tiltaket. Jf. Naturbase 
(24.06.14). 
 
§9 Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til omfanget av 
tiltakene og på et overordna plannivå.  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og dermed ingen kritiske overskridelser 
av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
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Tiltakene er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Styringsgruppa mener 
etter en samlet vurdering at lokaliseringen av tiltakene er et samfunnsmessig godt resultat, men 
anordninger som begrenser miljøbelastningen må vurderes. 
 
Teknisk infrastruktur. Fortransport og avløpsanlegg må være godkjent etter gjeldende forskrifter. 
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Friluftsliv 
 Strandsone  
 Fiskeri og havbruk. 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Trafikksikkerhet 

 
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo.  Ved eventuelle ny tiltak må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det må foretas geoteknisk vurdering dersom tiltak i sjø aktualiseres. 
 
Se også dokumentet Utredning akvakultur i Lyngenfjorden. 
 
Konklusjon: 
Eksisterende settefiskanlegg videreføres som i dag. Det gis tillatelse til å anlegge nødvendig 
infrastruktur i sjøområdet som vist på plankartet (NFFFA5). 
 
 
 
BN2 – Industri på utfylt område i Skibotn 
SHA2 – Havn Skibotn 
VS9 – Skibotn småbåthavn  
 
Områdene er sammenhengende med utfylt industriområde i nord og eksisterende havn/småbåthavn 
i sør. Småbåthavna ønskes utvidet i sørøstlig retning. Det gis en samlet vurdering av disse formålene.  

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Industriområdet og havn/småbåthavn eksisterer og utvidelsen av småbåthavna vil ikke påvirke 
landskapsbildet eller berøre kulturminner. Utvidelse av småbåthavna berører ytterkant av elvedeltaet 
fra Skibotnelva som er et bløtbunnsområde i strandsonen.  Av sårbare arter er det registret krykkje i 
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småbåthavna, ellers er det ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper som berøres av de 
planlagte tiltakene. Jf. Naturbase (24.06.14). 
 
§9 Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til omfanget av 
tiltakene og på et overordna plannivå. Det må imidlertid gjøres vurderinger av sjøbunnen (miljø) før 
utfylling kan skje. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Havn kan gi samlet belastning på økosystemet pga. miljøfarlig avfall, olje, lakk mm. Miljøfarlig avfall 
skal tas hånd om etter gjeldende regelverk. Havneområdet må utstyres med oppsamlingsanordning 
med fast dekke for å avvirke materiale for vedlikehold av båter. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltakene er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Styringsgruppa mener 
etter en samlet vurdering at lokaliseringen av tiltakene er et samfunnsmessig godt resultat, men det 
må iverksettes anordninger som begrenser miljøbelastningen. 
 
 
Friluftsliv  
Utvidelse av småbåthavna vil virke positivt for rekreasjon og friluftsliv. 
 
Strandsone.  
Strandsonen berøres, men er tilknyttet bebyggelse og infrastruktur som eksisterer i dag.  
 
Fiskeri og havbruk.  
Utvidelsen av småbåthavna vil være gunstig for yrkesfiskere. 
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo.  Ved eventuelle ny tiltak må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
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Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det må foretas grunnundersøkelser før eventuell ny utbygging kan skje.  
 
Konklusjon: 
Eksisterende anlegg BN2 og SHA2 (industriområde og havn/småthavn) videreføres som i dag. 
Utvidelse av småbåthavna VS9 tilrås, men det må tas hensyn til havnivåstigning og 
oppskyllingshøyde ved nye tiltak. 
 
 
VS6 – Nothjell Rasteby (vist som hensynssone på kart - bevaring av kulturmiljø) 

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Kai m/nothjell eksisterer og er restaurert.  Sjøarealet avsatt i planforslaget har ingen landskapsmessig 
konsekvens. Tiltaket dokumenterer tidligere levemåte og påvirker kulturmiljøet positivt. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtypersom berøres av planlagte tiltak. Jf. 
Naturbase (24.06.14). 
 
§9 Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til omfanget av 
tiltakene og på et overordna plannivå.  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil ikke utøve noen stor samlet effekt på økosystemene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar.  
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Tiltaket gir ikke 
miljøbelastning. 
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Friluftsliv 
 Strandsone  
 Fiskeri og havbruk. 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
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Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo.  Ved eventuelle ny tiltak må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det må foretas grunnundersøkelser før eventuell  ny utbygging kan skje.  
 
Konklusjon: 
Kaia med nothjell VS6 er restaurert og inngår som en god dokumentasjon på tidligere næringstype 
og levesett. Eventuell nye bygg/tiltak kan bare oppføres dersom de forsterker kulturmiljøet 
positivt. 
 
 
VS7 - Storeng småbåthavn 
 
Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket VS7 er et lite tiltak som omfatter bygging av flytebrygge.  Tiltaket har ingen landskapsmessig 
konsekvens og påvirker heller ikke kulturminner eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskapsom berøres 
av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået.  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og kritiske overskridelser av 
bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar.  
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Selv om tiltaket er lite bør det avsettes anordninger som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig 
avfall, maling, lakk mm).  
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 

 Fiskeri og havbruk 
 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
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 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold.  
Det må foretas geoteknisk vurdering før eventuelle nye tiltak iverksettes. 
 
Konklusjon: 
Området VS7 tilrås. Det må tas hensyn til havnivåstigning, grunnforhold  og oppskyllingshøyde. 
 
 
VS8 – Småbåthavn Sandørbukta  
 
Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8-12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
I området eksisterer 2 små brygger med tilhørende naust. I planforslaget er sjøarealet i tilknytning 
disse, vist som småbåthavn. Regulering av sjøarealet har ingen landskapsmessig konsekvens og 
påvirker heller ikke kulturminner eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskapsom berøres 
av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltaket er tilknyttet eksisterende infrastruktur og anlegg.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil ikke føre til påvirkning av naturmiljøet og kritiske overskridelser av bæreevnen 
for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er tilknyttet eksisterende infrastruktur og anlegg. Selv om tiltaket er lite bør det avsettes 
anordninger som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 

 Fiskeri og havbruk 
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 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold.  
Det må foretas geoteknisk vurdering før eventuelle nye tiltak iverksettes. 
 
Konklusjon: 
Området VS8 er tilknyttet  eksisterende anlegg i dag og tilrås videreført. Ved eventuell utvidelse  
må tas hensyn til havnivåstigning, grunnforhold  og oppskyllingshøyde. 
 
 
VS9 – Småbåthavn Kileng-nord  
 
Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8-12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Det er søkt om oppføring av brygge i området nord for Kileng (sør for Bellikabakken). Sjøarealet er i 
planforslaget vist som småbåthavn.  Regulering av brygga/sjøarealet har ingen landskapsmessig 
konsekvens og påvirker heller ikke kulturminner eller kulturmiljø. Av sårbare arter er det registrert 
ærfugl i området. Utover dette er det ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller 
utvalgte kulturlandskap, som berøres av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14). 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltaket er tilknyttet eksisterende infrastruktur og anlegg.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil ikke føre til påvirkning av naturmiljøet og kritiske overskridelser av bæreevnen 
for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
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Selv om tiltaket er lite bør det avsettes anordninger som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig 
avfall, maling, lakk mm).  
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 

 Fiskeri og havbruk 
 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold.  
Det må foretas geoteknisk vurdering før eventuelle nye tiltak iverksettes. 
 
Konklusjon: 
Området VS9 tilrås. Det må tas hensyn til havnivåstigning, grunnforhold  og oppskyllingshøyde. 
 
 
Nygård 60/1 – Småbåthavn. Regulert område. Konsekvensvurderes ikke. 
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FISKARLAGET NORD  og Fiskarlagets Servicekontor as  avd nord  Postboks 59  9251Tromsø 
E-post: nord@fiskarlaget.no  www.fiskarlaget.no  Telefon: 77 68 20 56  
Organisasjonsnr: 938 277 095  Fiskarlagets Servicekontor 984 152 094 

 

 
Kåfjord kommune 
Postboks 74 
9146 Olderdalen 
 
 
E-post: postmottak@kafjord.kommune.no       
Att:  
 
 
Vår ref.:  Deres ref.:  Dato:     
2019.630  2015/1664  9.4.2019  
 
 
Uttalelse – Lerøy Aurora AS 985 940 460 – Søknad om dispensasjon for endring av anlegg på 
lokalitet 10734 Guorttesjohka – Kåfjord kommune – Troms fylke  
 
Fiskarlaget Nord viser til høring av konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeidet 
i forbindelse med endring av anleggsplassering på lokalitet 10734 Guorttesjohka i Kåfjord kommune. 
Det er Lerøy Aurora AS (heretter Lerøy) som søker dispensasjon fra kommunens kystsoneplan for å 
kunne øke antall bur, samt endre anleggskonfigurasjon.  
 
Om søknaden 
Lerøy søker om å utvide akvakulturtillatelsen på lokalitet 10734 Guorttesjohka. Det søkes om å øke 
antall bur fra 10 til 14 med en midtkorridor i anlegget. Anlegget søkes også dreid slik at det ligger 
plassert bedre i forhold til strømforholdene. Ettersom omsøkte endring ikke er i tråd med Kåfjord 
kommune sin kystsoneplan, må Lerøy søke dispensasjon.  Formannskapet i Kåfjord kommune vedtok 
20. april 2018 at Lerøy må gjennomføre en konsekvensutredning for utvidelsen, som nå er på høring.  
 
Innspill fra Fiskarlaget Nord 
Kystsoneplanen til Kåfjord kommune ble vedtatt i 2015. Plankartet er stort sett i samsvar med 
Fiskeridirektoratets kartlegging av «kystnære fiskeridata» som viser bruks- og ressursområder for 
fiskeriinteressene. Dataene er kartlagt gjennom intervju med fiskere og viser dermed reelt bruk av 
området basert på lokal kunnskap og bruksinteresser over tid. Direktoratet kartla kystnære 
fiskeridata i Kåfjord kommunes sjøareal i 2006, noen data er oppdatert senere.  
 
Ifølge Fiskeridirektoratets kartverktøy overlapper lokalitet Guorttesjohka med et oppvekst- og 
beiteområde for torsk, gyteområde for hyse, et fiskefelt for passive redskaper i fisket etter torsk og 
hyse, samt at fortøyningene overlapper med et kartlagt rekefelt. Vi har vært i kontakt med lokale 
fiskarlag i forbindelse med høringen. Det har ikke fremkommet særskilte innvendinger mot 
utvidelsen av lokalitet Guorttesjohka. Det antas at fortøyningene ved tillatelse til dispensasjon, vil 
etableres lengre inn i det kartlagte rekefeltet enn det gjør i dag. Vi opplyser om at feltet ble revidert i 
2018 og informasjonen dermed er oppdatert. Det fremstår hensiktsmessig å vurdere å plassere 
anlegget slik at rekefeltet blir påvirket minst mulig. Det forutsettes at rekefeltet ivaretas iht. nye 
regelverk for tømming av vann som er tilsatt legemidler i forbindelse med behandling mot lakselus. 
 
Det er per i dag ikke god nok kunnskap til å si noe om hvorvidt og/eller i hvor stor grad akvakultur 
påvirker ville fiskebestander. På generelt grunnlag er det mange områder som tidligere har vært 
fiskerike, hvor fiskere har erfart dårligere tilgang på ressurser etter etablering av akvakultur. Det 
stilles spørsmål ved om akvakultur bl.a. kan påvirke fiskebestandenes vandringsmønster, 
gyteområder, rekruttering og mattilgang, samt økosystem generelt. Miljøundersøkelsene som er 
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gjort ved lokaliteten viser god miljøtilstand. Konsekvensutredningen som er utarbeidet i forbindelse 
med søknaden, samt miljøvurderingen fra iAKVA indikerer at omsøkte endring ikke skal gi store 
negative konsekvenser for miljøet. Det vises til at lokaliteten fremdeles vil respondere positivt på et 
nytt produksjonsregime med hyppigere brakklegging, utvidet areal, bedre gjennomstrømming etc.  
 
Vi ønsker å påpeke at vi registrerer mange søknader som omhandler endring av lokaliteter, både i 
form av endring av anleggskonfigurasjon og økt biomasse, samt søknad om nye lokaliteter og 
dispensasjoner fra kommuneplaner. Akvakulturnæringen har behov for nye og større lokaliteter, 
mens fiskerinæringen er avhengig av å ta vare på viktige fiske-, gyte-, oppvekst- og beiteområder og 
et rent hav- og fjordmiljø. Ettersom Kåfjord kommunes kystsoneplan er såpass ny burde en kunne 
legge til grunn at kommunen har satt av arealer som er passende i forhold til behovet til, samt 
dagens krav til akvakulturnæringen. Når det avsettes store nok og passende areal for akvakultur, vil 
en unngå stadige søknader om nye/justerte arealer og dispensasjoner, samt at avveiningene til andre 
næringer er gjort under rullering av planen. Det er derfor synd at det allerede nå må søkes om 
dispensasjon, da dette gir mindre forutsigbarhet for både fiskerinæringen, men også 
akvakulturnæringen.   
 
Avslutningsvis ønsker vi å påpeke at vi ikke kan se at vi har fått søknad om dispensasjon fra 2018 på 
høring fra Kåfjord kommune. Vi ønsker å be kommunen om å føre oss opp som høringspart i saker 
som angår fiskeriinteressene i fremtiden.  
 
Vi har ingen ytterligere merknader. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Fiskarlaget Nord   
 

 
 
Jon-Erik Henriksen 
daglig leder     
    Eli-Kristine Lund 
    rådgiver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eli Kristine Lund
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Forum for 
natur og friluftsliv 
TTroms  

                                    

 

__________________________________________________________________________ 
  FNF Troms, Holtvegen 66, Pb. 2284, 9269 Tromsø 

troms@fnf-nett.no / 951 75 403 
www.fnf-nett.no/troms  
Ogr.nr.: 996 197 786  

 
 
 
Tromsø kommune 
postmottak@tromso.kommune.no 
                                                                                                                                                                    8. April 2019 
                                                                    
         
 
 
Dette brevet sendes på vegne av: Harstad Turlag, Troms Turlag, NJFF-Troms, Naturvernforbundet Troms, 
4H Troms, Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere, Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, 
Troms Orienteringskrets, Nordnorsk Botanisk Forening, Norges Turmarsjforbund Troms,  
Troms Fylkeskystlag, Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening, Midt-Troms 
Naturlag. 
_______________________________________________________________________________ 
       

IInnspill til dispensasjonssak for endring av anleggsplassering på 
lokalitet Guorttesjohka.           
sak 2015/1664-25 Arkivkode: U43 

 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Lerøy Aurora søkte den 02.02.2018 
Kåfjord kommune om tillatelse til å endre sitt oppdrettsanlegg ved Guorttesjohka. Anlegget ligger i 
sjøen utenfor elva med samme navn mellom Nordnes og Samuelsberg. Kåfjord har nå lagt ut denne 
saken på høring frem til 9 april 2019 og FNF Troms ønsker i den forbindelse å komme med 
følgende innspill: 
 
Det er bemerket i høringsbrevet i foreliggende sak at behovet for dispensasjon primært er 
forårsaket av tre fortøyninger som vil bli plassert utenfor planområde regulert for akvakultur jfm. 
Interkommunal kystsoneplan sist revidert i 2015. Til dette vil FNF Troms bemerke at formålet med 
endring av anleggsplassering på gjeldende lokalitet, og følgelig da en utvidelse av området for 
akvakultur, er omsøkt grunnet en planlagt økning av biomasse på lokaliteten (Høringsdokument: 
«Mer informasjon til- Søknad om dispensasjon Guorttesjohka» svar fra tiltakshaver til Kåfjord 
kommune). Kåfjord kommune har som de selv påpeker ikke myndighet til å behandle søknader om 
økt biomasse og selv om det foreligger en konsekvensanalyse av virkninger av endret plassering av 
fortøyningene vil ikke dette gi tilstrekkelig svar på konsekvensene for villaks, gyteområder, 
hensynet til samiske interesser, fiskeri og friluftsliv/rekreasjonsfiske i området. FNF Troms vil vise til 
at akvakultur har konsekvenser for natur og miljø som tilsier at lokaliteter primært må være 
gjenstand for ordinært planarbeid. Det vil være meget uheldig om en rekke enkeltsaker behandles, 
etter en bit-for bit metode, framfor å se helheten gjennom åpne og inkluderende 
arealplanprosesser med grundige konsekvensvurderinger.  I den anledning vil FNF Troms vise til 
rapporten fra Riksrevisjonen der det ble påpekt at dispensasjoner i betydelig grad blir brukt i strid 
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med føringene for dette i plan og bygningsloven («Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av 
innsigelser i plansaker. Dokument 3:7 (2018-2019)». 
 
Virkninger for gyteområde til kysttorsk på lokalitet Guorttesjohka 
 
FNF Troms er kjent med at problemstillingen med gyteområder og virkninger av oppdrettsanlegg 
var et tema i «Interkommunal kystsoneplan» og at det manglende kunnskapsgrunnlaget er omtalt i 
denne. Det kan også være grunn til å minne om at forvaltning av fornybare ressurser ikke bare skal 
ta hensyn til bruken og den økonomiske verdien av de i dag, men også hvorvidt senere 
generasjoner skal ha muligheten til å beskatte fornybare naturressurser i norsk natur. FNF Troms 
vil vise til at mangel på kunnskap og til uenighet om virkninger av akvakultur er fremtredende. Det 
er derfor, av hensyn til en synkende kysttorsk-bestand viktig å ta tilstrekkelig hensyn til denne 
usikkerheten i forvaltningen av fjord og kystområdene i Troms. I en rapport fra Havforskningen i 
2016 er det beskrevet slik: 
 
««Mulige effekter fra utslipp fra oppdrettsanlegg 
Oppdrettsanlegg kan fysisk, eller ved at utslipp fra  anlegg,  forhindrer  torsk  fra  å  oppsøke  gyte-
områdene,  slik  at  disse  blir  utilgjengelige.  Lokale  torskestammer  er  svært  trofaste  til  sin  
gytegrunne,  og at de har en sterk ”homing”-atferd (Skjæraasen mfl. 2011). Torsken i fjordene og 
langs kysten kan være svært stedbunden, spesielt ungfisken (Løversen 1946), mens eldre og større 
torsk ser ut til å vandre mer i større beiteområder (Jakobsen  1987). Det er ikke kjent  om  det  er  
variasjon  i  dette  mønsteret langs kysten. Utenom gytetiden trekker fisken bort fra gytegrunnene, 
og for nordsjøtorsk er det vist at den trekker til kaldere vann for perioder i året, men returnerer når 
den er klar for å gyte (Neat & Righton 2007).» «Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle 
marine naturtyper, rødlista habitat og arter. Kunnskapsstatus. Rapport fra Havforskningen. Nr.8-
2016. V.Husa, T. Kutti, E. S. Grefsrud, A.-LAgnalt, Ø. Karslen, R. Bannister, O. Samuelsen og B.E. 
Grøsvik) 
 
«Kunnskapsmangel 
Vi mangler generell kunnskap om hvordan gyteområder påvirkes av utslipp av organisk materiale 
framatfiskanlegg og hvordan egg, larver og juvenile fisk kan påvirkes av utslipp av lusemidler. Det 
er derfor ikke mulig å gjøre en konsekvensvurdering av påvirkning på gytefelt.» (ibid.) 
 
I etterkant av ovennevnte rapport er det blant annet satt i gang et forskningsprosjekt for torsk  i 
Smøla og Aure kommuner, men uten at det per i dag kan gis konklusive svar på hvordan akvakultur 
eventuelt påvirker gyteområder for torsk- ensidig eller i kombinasjon med andre påvirkninger. Se: 
«Undersøkelser av gyte-og oppvekst-områder for torsk i Smøla og Aure kommuner våren og 
høsten 2017. Terje van der Meeren. Rapport fra Havforskningen, Nr. 6-2018.» Videre har også 
Havforskningsinstituttet nå startet et prosjekt der de undersøker påvirkningen fra akvakultur på 
torskestammer, noe som altså medfører at det per i dag ikke kan konkluderes på dette tema: 
 
«I prosjektet skal forskerne bruke ulike undersøkelser og metoder for å studere om – og i hvor stor 
grad – lakseoppdrett påvirker ville torskestammer. Blant annet vil de undersøke om lakseoppdrett 
 
fører til forandringer i torskens vandringsmønster 
påvirker rekruttering av kysttorsk 
påvirker hva torsken spiser og om det betyr noe for vekst- og modningsmønster 
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fører til endringer i bunndyrsamfunn og hvordan det igjen påvirker torsken i fjorden» 
(https://www.imr.no/hi/nyheter/2018/desember/skal-forske-pa-hvordan-oppdrett-pavirker-
torskestammer) 
 
At det også er betydelig uenighet om virkninger av akvakultur blant fagpersoner kom blant annet 
tydelig frem i høringsdokumentene som nylig ble lagt ut i forbindelse med høring av regionale 
vannforvaltningsplaner. Vannområdekoordinator blant annet for vannområde Lyngen-Skjervøy gir 
et klart råd i høringsdokumentet for dette vannområdet om at videre vekst i akvakultur ikke er 
tilrådelig, mens Fiskeridirektoratet ikke ønsker en slik formulering og det ble følgelig en dissens:  
 
«Oppdrettsfisk: Under behandling av vedleggene til dette høringsdokumentet i vannregionutvalget 
oppsto det dissens mellom Fiskeridirektoratet og vannområdeutvalgene i Nord-Troms. Uenigheten 
gjaldt formuleringer i kapittel 4.2 Samfunnsutvikling, klimaendringer, planlagt aktivitet  og  
virksomhet i  de  tre  vedleggene som beskriver hovedutfordringene i de tre nordlige vannområdene 
(Balsfjord-Karlsøy, Lyngen-Skjervøy (Sammen for vannet. Oppdatering av regional 
vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram. Høringsdokument 2: Hovedutfordringer i 
Vannregion Troms. 2022-2027). 
 
«Mangel på kunnskap om tilstanden til vannmiljøet. Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag 
for å vurdere vannforekomstenes faktiske miljøtilstand etter vannforskriftens  krav,  særlig  for  de  
vannforekomstene  hvor  det  allerede  er  registrert  en påvirkning.  Dette  behovet  kommer  
tydelig  fram  i  figur  7  som  viser  oversikten  over  de  ti  største påvirkningene i vannregionen, der 
påvirkning fra en ukjent kilde er registret med relativt stor hyppighet og påvirkningsgrad.» (ibid) 
 
Videre heter det på Vannportalen.no, 
(http://www.vannportalen.no/vannregioner/troms/plandokumenter/horing-av-planprogram-og-
hovedutfordringer/) følgende og hvis tall viser at akvakultur er på en femte plass over påvirkninger 
i vannområde Lyngen-Skjervøy (og dette er tall som ikke inkluderer kjemisk tilstand): 
 
«NB! Etter at høringsdokumentene ble utarbeidet og lagt frem til politisk behandling ble databasen 
Vann-nett oppdatert av Miljødirektoratet. Oppdateringen medførte blant annet endringer av 
registrerte påvirkninger i Vannregion Troms. Dette gjaldt "rømt oppdrettsfisk" og "lakselus" som 
påvirknisngfaktorer. En oversikt over det viktigste endringene finnes her: Oversikt over endringer 
som gjelder påvirkninger i Vannregion Troms.».   
 
Vannområdekoordinator for vannområde Skjervøy-Lyngen viser videre til at kunnskapsgrunnlaget 
og datagrunnlaget for de tallene som kommer frem om vannkvaliteten i nevnte vannområde er 
befestet med sterk usikkerhet- et eksempel kommer frem blant annet i foreliggende sak der 
påvirkning fra diffus avrenning fra akvakultur og tall ikke fremstår som sikre:  
«0403030502-C - Diffus avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett» - påvirkning er her satt til «liten 
grad» og dissens kommentar er registrert som følger: «09.18: Ett oppdrettsanlegg Gourtesjouka. C-
undersøkelse foreligger ikke. Latt tidligere faglig vurdering "liten grad" stå». (https://vann-
nett.no/portal/#/pressuredetails/0403030502-C/2.9%20Diffuse%20Aquaculture) I 
høringsdokumentene som foreligger med konsekvensutredning og miljøundersøkelse er ikke dette 
tatt høyde for og dette underbygger den generelle utfordringen med kunnskapsgrunnlaget for 
etablering av data for vannkvalitet og virkninger på miljø av akvakultur. Eksempelvis foreligger det 
heller ingen tall for kjemisk tilstand i gjeldende vannområde, noe som er tilfelle for en rekke 
vannregioner i hele landet.  
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I sum er mangelen på vitenskapelig konsensus og ferdigstilte forskningsprosjekter angående 
virkninger for gyteområde for torsk og påvirkning på vannkvalitet (som også påvirker arter i 
betydelig grad) så stor at denne dispensasjonen ikke bør bli gitt.  
 
Virkninger for villaks- nærhet til det vernede laksevassdraget Manndalselva 
 
Generelt er tilstanden for villaks dårlig:  
 
«Mengden villaks er redusert, og antallet laks som kommer fra havet er mer enn halvert de siste 
tretti årene. I 2017 kom ca. 530 000 laks fra havet, noe som var en økning fra året før, men fortsatt 
lavt. Redusert mengde laks har medført at overskuddet som kan fiskes har blitt mye mindre, og 
delvis borte.» (Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning;11, Research report, 2018, Anon. 2018. Status for norske laksebestander i 2018. 
Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 11, 122 s).  
 
Norge har videre et særlig forvaltningsansvar for villaksen og hensynet til et vernet vassdrag som 
Manndalselva og mer helhetlige vurderinger påvirkning for øvrige lakseførende vassdrag i 
kommunen burde, etter FNF Troms sitt syn, vært viet mer plass både i kystsoneplanen, men også i 
den konsekvensutredningen som foreligger i gjeldende sak. Konsekvensutredningen i denne saken 
har satt påvirkningen for Manndalselva til «ingen konsekvens» - tilsynelatende på grunn av at det 
er en avstand på 5 km til utløpet for vassdraget. En avstand på 5 km er ikke mye og særlig 
bekymringsfullt er denne ufullstendige vurderingen når det faktisk ikke foreligger gode tall for 
hvordan bestanden av villaks er i vassdraget. Dette underbygges også av at andre vassdrag i Kåfjord 
som ligger betydelig lengre unna enn 5 km er påvirket blant annet i genetikken- se (Thorstad, Eva 
B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;11, Research report, 2018, 
Anon. 2018. Status for norske laksebestander i 2018. Rapport fra Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning nr 11, 122 s. 
 
Konsekvensutredningen vurderer tilsynelatende bare effekten av å flytte og utvide selve anlegget 
og ikke økning i biomasse som vil følge, men dette viser i så fall de tydelige begrensningene ved å 
legge til grunn en konsekvensutredning som eventuelt da ikke kan ta høyde for de reelle 
virkningene av lokalitetsendringen. Samtidig er det ikke klart hva konsekvensutredningen som 
foreligger legger til grunn for sine vurderinger, en tolkning av Naturmangfoldloven § 8 tilsier at 
kunnskapsgrunnlaget og vurderingene av virkninger skal omhandle en utvidet forståelse av 
virkninger av et tiltak:  
 
«Selv om oppdrettsanlegget er utvidet i størrelse vil den bli liggende innenfor godkjent 
akvakulturområde i gjeldende plan (VA3). Volum av fisk behandles ikke etter plan og bygningsloven, 
men etter akvakulturloven. Konsekvensvurderingen i medhold av plan og bygningsloven omfatter 
endret arealbruk, som igjen innebærer beskrivelse av konsekvensene av utvidet areal for 
fortøyningene.» (ROS-analysen) 
2.1 
 
I rapporten som kom ut for 2018 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning heter det at rådet ikke 
kan gi noen svar om bestanden i Manndalsvassdraget grunnet manglende data. Dette tilsier at 
konsekvensutredningens konklusjon om «ingen konsekvens» uansett ikke kan sies å være 
begrunnet i noen data som er etterprøvbar.  
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(Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;11, 
Research report, 2018, Anon. 2018. Status for norske laksebestander i 2018. Rapport fra 
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 11, 122 s) på side 609 i rapporten.  
 
 
 
Hensynet til friluftsliv (fritidsfiske) og tradisjonell bruk 
 
FNF Troms er gjort oppmerksom på at området er godt egnet for fritidsfiske fra land og det går ikke 
frem i hvilken grad det er gjort noen vurderinger knyttet til dette i konsekvensutredningen. 
Anlegget vil også rent faktuelt bli større, noe som også vil kunne gjøre området mindre tilgjengelig 
for bruk- selv om mesteparten av området er regulert for akvakulturformål i kystsoneplanen.  
 
 
NJFF-Troms ønsker å påpeke sitt syn med at de ikke er mot oppdrett som næring prinsipielt, men 
at de forventer at næringen må ta ansvaret for å sikre sine installasjoner mot både rømninger og 
forurensning på alvor, før de ønsker å akseptere utvidelser og/eller nyetableringer av slike anlegg. 
FNF Troms oppfordrer Kåfjord kommune til å etterspørre løsninger som i langt større grad kan 
minske de negative virkningene av oppdrettsanlegg i fjordene i kommunen. 
 
Vi ønsker Kåfjord kommune lykke til i de videre vurderinger i denne saken og har tillitt til at natur- 
og friluftsverdiene blir godt ivaretatt.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
FForum for natur og friluftsliv Troms 
 
Christine Myrseth 
Fylkeskoordinator 
FNF Troms 
 
 
Kopi:  
Fylkesmannen i Troms  
Troms Fylkeskommune   
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Jarle Myrhaug 

9147  Birtavarre 

 

          08.04.19 

 

 

Kåfjord kommune 

9146 Olderdalen 

 

HØRINGSSVAR ANGÅENDE UTVIDELSE AV GORTHESJOHKKA OPPDRETTSANLEGG 

Etter at oppdrettsanlegget ved Gorthesjohkka er satt i drift, ser jeg en betydelig nedgang i innsiget av 
torsk.  Det er en kjennsgjerning at torsk og laks ikke «kommer overens», og at torsken skyr områder 
med laks.  Dette er tradisjonskunnskap som ikke er blitt lagt vekt på av både de politikerne som er 
opptatt av utvidelse av og nyoppretting av oppdrettsanlegg, i tillegg til de som tjener penger på 
dette.  Området er tidligere kjent for godt fiske, dette bekreftes også i eldre skriv – f.eks at gårdene 
fra Ysteby og innover fjorden ligger meget belagelig til for den årlige gytevandringa for torsken. 

Jeg vil på det sterkeste fraråde en utvidelse av oppdrettsanlegget som etter all sannsynlighet vil 
forverre situasjonen for fiskeriene i fjorden.  En utvidelse vil også føre til en betydelig større 
forurensing i tillegg til det som allerede i dag pågår.  Vil også informere at det i dag er mulig å ha 
lukket anlegg med null forurensing, hvor restavfall og kloakk kan brukes som gjødsel  i landbruket. 

Siden det nå er igangsatt en uhildet forskning som bl.a. se på endringer av innsiget i en fjord som er 
ren og som ikke har oppdrett, kontra en forurenset fjord som har oppdrett, bør også Kåfjord 
kommune avvente resultatet av denne forskninga før evt utvidelse vedtas av kommunestyret. 

 

 

Jarle Myrhaug 
medlem i Norges kystfiskarlag 

 

Dette høringssvaret sendes kun pr mail 

 

Kopi:  Norges kystfiskarlag 
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Region Kystverket Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

Kåfjord kommune 
Postboks 74 
9146 OLDERDALEN 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
2015/1664 

Vår ref.: 
2019/846-3 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Jannicke Røren 

Dato: 
08.04.2019 

Uttalelse fra Kystverket - Høringsbrev - Dispensasjon fra kystsoneplan - 
Kåfjord kommune - Troms fylke 
Vi viser til Deres brev datert 25.02.2019 vedørende overnevnte. 
Lerøy Aurora AS søker Kåfjord kommune om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan for 
endring av anlegget på lokalitet 10734 Gourtesjouka.  
Endringen av anlegget innebærer å vri anlegget og øke antall merder fra 10 til 14. Dette 
endrer også fortøyningssystemet som gjør at noe av fortøyningene kommer utenfor 
akvakulturområdet avsatt i plan.  
Kystverket Troms og Finnmark mener søknaden fra Lerøy Aurora AS, samt vurderingen fra 
Kåfjord kommune er mangelfull.  
Det kommer ikke frem hva det faktisk søkes dispensasjon fra, samtidig som søker henviser 
til en annen kystsoneplan en gjeldene vedtatt i 2015, jf. bilder under. 
 

 
Figur 1: Bildeutklipp fra forsendelsen fra Kåfjord kommune 25.02.2019. Bildet til venstre viser illustrasjon fra søknaden til 

Lerøy Aurora AS og bildet til høyre viser utklipp fra vedtatt kystsoneplan, lagt ved av Kåfjord kommune. 
 

I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 19-1 krever en dispensasjonssøknad en 
grunngitt søknad samt videre i § 19-2 står det; 
 «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt…».  
Søker har ikke informert hvilke formål de søker dispensasjon i fra. Ut i fra vedlagt 
illustrasjon til søker i figur 1 vil det gjelde formål for både fiske (FP) og Bruk og vern av sjø 

Troms og Finnmark
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og vassdrag (V11). Det gjelde også flere fortøyninger (og komme innenfor farleden (biled)). 
I henhold til Kåfjord kommunes forsendelse informerer de at de kreves dispensasjon på 
begrunn av at kun 3 av 30 fortøyninger kommer utenfor området avsatt til akvakultur. 
Hvilke formål det søkes dispensasjon fra kommer ikke frem. 
Kåfjord kommunes vurdering etter PBL § 19-2 blir derfor mangelfull. Den henviser til de 
fordelene som taler for å gi dispensasjon, noe opp imot ulempene knyttet til mulig 
miljøbelastning, men det er ikke gjort noen vurdering knyttet til de formålene og 
bestemmelsene det vil påvirke, selv om denne påvirkningen kanskje ikke er stor/vesentlig. 
Dispensasjonspraksis skal være streng, og den må vurderer hvorfor en skal tilsidesette det 
hensynet formålet er satt til å bevare, herunder fiskeri, gyteområde, farled og/eller et 
flerbruksområde i sjø. 
 
Når det gjelder selve arealdisponeringen av endringen har Kystverket Troms og Finnmark 
ingen kommentar og avventer vedtak etter havne- og farvannsloven inntil endelig søknad 
foreligger Troms fylkeskommune.  
 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Jannicke Røren 

regiondirektør rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Eksterne kopimottakere: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
FISKERIDIREKTORATET REGION NORD Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
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Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Elina Hakala 

Tel: +47 78 47 40 24 

  
 
 

 

Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 
Postboks 74 
Øvervegen 2 
9146 OLDERDALEN 
 

 
ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 
19/1134 - 2 19/10933 20158/1664-25 09.04.2019  

 

Uttalelse til søkand om dispensasjon fra kommuneplanen ved 
akvakulturlokalitet Guortesjohka i Kåfjord kommune 

 
Vi viser til deres brev datert 25.2.2019 angående Lerøy Aurora AS sin søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel. Selskapet ønsker å gjennomføre endringer ved 
akvakulturanlegged i Guortesjohka, som medfører at fortøyninger kommer utenfor arealet som 
er avsatt til akvakultur i den gjeldende arealplanen. Vi beklager at vårt uttalelse kommer sent. 
 
Sametingets rolle i planlegging  
Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter plan- og bygningsloven er å sikre 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1). ). Denne 
bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf for plansystemet spesielt. Bestemmelsen er 
derfor også av betydning ved tolking av lovens øvrige bestemmelser. 
 
I følge PBL §19-1 skal naboer og regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte 
berørt få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer. Sametinget uttaler seg her 
med hensyn til naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse.  
 
For at Sametinget skal kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte overfor 
planmyndighetene har Sametinget utarbeidet en planveileder for sikring av naturgrunnlaget for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Særlig kapittel 6 Hensyn i forhold til samisk 
næringsutøvelse konkretiserer Sametinget forventninger spesielt med hensyn til fiskeri:  

6.1 Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal i nødvendig utstrekning sikre 
arealene til tradisjonelle fiskeplasser og gyteområder av vesentlig betydning for fiske i 
samiske kyst- og fjordområder. Lokaliteter for oppdrettsanlegg for torsk skal ikke 
etableres i gyteområder for vill torsk. 
 
6.2 Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal sikre at endret arealbruk i 
samiske kyst- og fjordområder ikke medføre irreversibel skade eller ødeleggelse av 
lokalt fiske av vesentlig betydning for befolkningen i et bestemt område. 

 
Også Artikkel 27 i den FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter etablerer et vern for 
tradisjonell sjøsamisk fiskeri slik at nye arealinngrep ikke skal medføre en nekting eller vesentlig 
krenking av utøvelsen av samisk fiske i et område. Dette kan innbefatte at tiltaket hindrer 
muligheten til å utøve fjordfiske eller laksefiske, benytte tradisjonelle fiskeplasser, eller at tiltaket 
medfører at fisken forhindres i å nå gyteplasser eller lakseelver i området som blir berørt av 
tiltaket. 
 
Forholdet til den gjeldenge planen 
Den interkommunale kystsoneplanen for Lyngenfjord ble vedtatt i 2015. Våren 2016 opphevet 
kommunestyret i Kåfjord vedtaket på det som gjaldt Guortesjohka på grunn av at arealet var 
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utvidet i plankartet ved andregangs høring uten at utvidelsen var konsekvensutredet. Dermed 
ble arealet ved Guortesjohka tilbakeført til det som den var i den tidligere planen. Arealet som 
det nå søkes om tilsvarer arealet som var tatt inn i arealplanen ved andregangsbehandling.  
 
I forbindelse med kommuneplanarbeidet ble Sametinget gjort oppmerksom på at lokale fiskere 
mente de ikke var involvert i planarbeidet i tilstrekkelig grad. Også Fiskarlaget Nord viste i sin 
uttalelse til at de ikke var involvert i prosessen selv om det var flere aktive fiskere i området  
som var medlemmer i Norges Fiskarlag. Sametinget påpekte i sin uttalelse at  tradisjonelle 
brukere og kunnskapsgrunnlaget for den tradisjonelle bruken av Lyngefjord kunne vært trukket 
inn i planarbeidet i en tidligere fase for å ha en bredere kunnskapsgrunnlag. Derfor mener 
Sametinget at det er positivt at formannskapet nå har pålagt søkeren om å utarbeide en 
konsekvensutredning for tiltaket.  
 
Uttalelse til dispensasjonssøknad med konsekvensutredning 
Sametinget mener det er uheldig det er behov for dispensasjon fra en rimelig nylig vedtatt 
kystsoneplan. Sametinget mener at endringene bør komme gjennom en kommuneplanrevisjon 
med bred medvirkning fra kommunens innbyggere.  
 
Konsekvensutredningen for den fremlagte søknaden viser at utvidelsen vil få liten negativ 
konsekvens for fiske og tradisjonell bruk av området. Fortøyningene av det planlagte anlegget 
vil berøre et fiskefelt for torsk og sei med passive redskaper.  Fiskeridirektoratet ved Region 
Nord påpeker i sin uttalelse at konsekvensutredning er mangelfull i og med at den ikke redegjør 
for hvilke konsekvenser utvidelsen vil få for fiske ved rekefeltet som også blir berørt av 
fortøyningene.  
 
Sametinget mener at det ikke er korrekt at «Samiske interesser» står som 0 / ingen konsekvens 
i konsekvensutredningen. Selv om det i teksten vises til at konsekvenser for tradisjonel bruk er 
lik samiske interesser, bør dette etter vårt syn også synligjøres med en negativ konsekvens for 
samiske interesser. Fiske for både næringsformål og husholdningsbruk er viktige elementer for 
den sjøsamiske kulturen i Kåfjord.  
 
For Sametinget er det viktig at samiske lokalsamfunn har mulighet til å delta i 
beslutningsprosesser som berører naturgrunnlaget for deres kultur- og næringsutøvelse. Ved 
behandling av dispensasjonssøknader på land er Lovkommentaren tydelig på at i tilfeller der 
reindriftens forvaltnings- og styringsorganer går i mot, bør dispensasjonen ikke innvilges. For 
sjøsamiske kystfiskernes interesser finnes det ikke like tydelig vern. 
 
I konsekvensutredningen vises det til at lokal kunnskap er en del av vurderingsgrunnlaget men 
det opplyses ikke hvor denne kunnskapen er hentet fra. Kommunen har sendt søknaden på 
høring til Norges Kystfiskarlag ved avdeling Bø i Vesterålen i tillegg til Fiskeridirektoratet som er 
fagmyndighet. Kommunen opplyser at lokallaget for Norges Fiskarlag i Kåfjord er oppløst. Med 
fordel kunne søknaden også vært sendt til Fiskarlag Nord sentralt for en uttalelse på vegne av 
medlemmene i området med hensyn til tilbakemeldingene til kystsoneplanarbeidet. Søknaden 
burde også vært sendt på høring til lokale fiskere som blir direkte berørte av tiltaket eller øvrige 
fiskerimiljøer i området som for eksempel fiskemottakene. Siden det ikke har vært noen dialog 
med fiskerne under utarbeidelse av konsekvensutredningen, kommer ikke direkte berørte 
fiskernes syn frem i utredning eller høring. Dette gjør det vanskelig å bedømme hvilken verdi de 
berørte områdene har for lokale fiskerne og hvilken konsekvens en eventuell utvidelse vil har for 
de. Dette mener Sametinget er en svakhet ved søknaden og konsekvensutredningen.   
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Sten Olav Heahttá Elina Hakala 
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Gaivuona suohkan Kåfjord 
kommune Kaivuonon komuuni 

Postboks 74 9146 OLDERDALEN 

 
Kopiija / Kopi til:    
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Sentrum 33 Statens vegvesen 
Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETT Regnskap 
Postboks 1403     Postboks 702 
8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        
 

Kåfjord kommune / Givuona suohkan 
Øverveien 2 
9146 OLDERDALEN 
  
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Region nord Hanne Lunde Vangen /  

47650332 
19/40037-2 2015/1664-25 27.02.2019 

     
      

Uttalelse på høring  - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse 
- Endring av anleggsplassering på lokalitet Guortesjohka 

Viser til høringsbrev, datert 25.02.2019, hvor Statens vegvesen bes uttale seg om endring av 
anleggsplassering på lokalitet Guortesjohka.  
 
Saksopplysninger 
Lervøy Aurora har søkt om dispensasjon fra kystsoneplanen for Kåfjord, Lyngen og Storfjord 
kommune. Tiltaket ligger i Kåfjord kommune. Det søkes om å få endre plassering ved å dreie 
anlegget, med hensikt å økte antall merder fra 10 til 14 stk og øke avstand mellom merdene. 
Området er i kystsoneplanen satt av til akvakultur formål. Det er det at 3 av 30 fortøyninger 
kommer utenfor arealet som tilsier en søknad om dispensasjon. 
 
Vår uttalelse 
Statens vegvesen har ingen merknader til omsøkt tiltak, da vi ikke kan se at det vil berøre 
våre interesseområder.  
 
  
Med hilsen 
Plan og forvaltning, Troms 
 
Hanne L. Vangen 
Avdelingsingeniør  
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Stabssjef 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  

Postboks 74, Øvervegen 2 

9146  OLDERDALEN 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

14/4140-50 Bjørg Kippersund U43 AKVA 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

27205/19 77 78 81 57 2015/1664-25  09.04.2019 

 

 

Svar på høring - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - Endring av 

anleggsplassering på lokalitet Guortesjohka 

 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 

Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 

kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 

regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 

havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 

sektorer. 

 

Vi viser til deres oversendelse, datert 25.02.2019, med høringsfrist 09.04.2019. 

Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på 

vegne av våre ulike fagetater. 

 

Saken gjelder dispensasjon fra kystsoneplanen (jamfør plan- og bygningslovens kap. 19) for 

endring av etablert anlegg på lokalitet Guortesjohka. Endringen skal tilfredsstille fremtidige 

behov (enklere service/kontroll) og bidra til en bedre utnyttelse av lokaliteten. Ønsket endring 

vil medføre at anleggets fortøyninger delvis vil gå utenfor område avsatt til akvakultur i 

kystsoneplanen. 

 

Troms fylkeskommune, herunder kulturminnevernet, har ingen innvendinger til dispensasjon 

som omsøkt. 

 

I denne saken tar vi ikke stilling til utvidelse av anlegg/biomasse som er omtalt i søknaden. 

Dette behandles i egen søknadsprosess etter akvakulturloven. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Stine Larsen Loso 

ass. stabssjef Bjørg Kippersund 

 seniorrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Kopi: 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, Damsveien 1 9815 VADSØ 

Fiskeridirektoratet region Nord, Postboks 185, Sentrum 5804 BERGEN 

Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50,  9730 KARASJOK 

Kystverket i Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND 
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Utskrift fra Lovdata 15.04.2019: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_3-5#KAPITTEL_3-5  

Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
(plan- og bygningsloven) 
Tredje del: Gjennomføring 
Kapittel 19. Dispensasjon 

 
§ 19-1.Søknad om dispensasjon 

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som 
nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig 
med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens 
interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet 
til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 

 
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene 
i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre myndigheters uttalelse i 
dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og konsekvenser 
av fristoverskridelse. 
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_3-5#KAPITTEL_3-5


0 Endret ved lover 8 mai 2009 nr. 27, 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 6 feb 2015 nr. 
91), 28 apr 2017 nr. 20 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 28 apr 2017 nr. 501). 

§ 19-3.Midlertidig dispensasjon 

Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved dispensasjonstidens utløp 
eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen fjerne eller endre det utførte, eller opphøre 
med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, 
gjenopprette den tidligere tilstand. 

Dispensasjon kan gjøres betinget av erklæring der også eier eller fester for sin del aksepterer disse 
forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er bindende for panthavere og andre 
rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen 
er tinglyst. 

 
🔗 
§ 19-4.Dispensasjonsmyndighete 

Myndigheten til å gi dispensasjon tilligger kommunen. 

Dersom det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller viktige regionale interesser og hensyn i 
nærmere angitte deler av strandsonen eller fjellområder, kan Kongen i forskrift legge myndigheten 
til å gi dispensasjon fra bestemte planer, eller for bestemte typer tiltak, midlertidig til regionalt eller 
statlig organ. 
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