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ANMODNING OM UTTALLELSE PÅ SØKNAD OM MIDLERTIDIG 
DISPENSASJON FRA KYSTONEPLAN FOR ETABLERING AV NY 
HAVBRUKSLOKALITET VED YSTEBY – KÅFJORD KOMMUNE 
 
Bakgrunn for saken 

Kåfjord kommune har mottatt søknad fra Lerøy Aurora AS hvor det søkes om midlertidig 
dispensasjon fra kystsoneplanen for å kunne etablere havbrukslokalitet i Ysteby i Kåfjord 
kommune.  

Lokaliteten ligger ca. 4 km nord for Olderdalen.  

For valg av lokalitet fremgår det av søknaden at det oppnås en svært gunstig bærekraft 
balansen ved denne lokaliteten.  

Se forøvrig vedlagte søknad.  
 
Saken har vært oppe til orientering i Kåfjord formannskapet 27. mai 2022 hvor det ble uttalt 
at formannskapet ikke ville gi noen signaler på vegne av sine partier. Formannskapet ber 
kommunedirektøren gjennomføre ei saksbehandling, der alle sider av saken belyses. Saken 
ønskes politisk behandlet i formannskapet så snart som mulig.  
 
Det ble også uttrykt ønske om at kommunen gikk i dialog med lokale fiskere før saken sendes 
ut på høring.  
 
Lokalitetsklarering  
Fylkeskommunen er myndighet for lokalitetsklarering av akvakulturanlegg.  
Akvakulturloven § 15 setter krav om at lokalitet ikke kan være i strid med planer vedtatt etter 
plan- og bygningsloven. Det betyr at Fylkeskommunen ikke kan gi en lokalitetsklarering om 
lokaliteten ikke er avsatt i kystsoneplanen. Kommunen har likevel anledning til å gi 
dispensasjon fra kystsoneplanen etter PBL kapittel 19, slik at fylkeskommunen kan gi 
lokalitetsklarering. Dette krever selvfølgelig at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. 
Dispensasjon må derfor foreligge før det kan sendes søknad om lokalitetsklarering.  
  



 
Kystsoneplanen: 

Området søknaden omfatter er i kystsoneplanen avsatt til fiske og bruk og vern av sjø. Under 
arbeidet med kystsoneplanen var området foreslått som akvakulturlokalitet VA6. 
Når planforslaget ble sendt ut på andre gangs høring lå det inne i planen fire 
akvakulturlokaliteter i Kåfjord kommune. Dette var eksisterende Guortešjohka – VA5, og i 
tillegg Indre Nordnes – VA4, Ysteby – VA6 og Engenes – VA7. Etter denne høringen kom 
Sametinget og Fiskeridirektoratet med innsigelser til de tre foreslåtte lokalitetene VA 4, 6 og 
7. Innsigelsene var begrunnet i tradisjonelle samiske fiskeinteresser fra Sametinget sin side og 
overlapping av rekefelt og fiskefelt for ulike arter fra Fiskeridirektoratet sin side. Alle 
innsigelsene ble umiddelbart etterkommet. Det fremstår litt som at de ble etterkommet for å få 
planen raskt vedtatt. Det er derfor i dag kun eksisterende lokalitet VA7 som gjenstår i 
Kystsoneplanen i Kåfjord kommune. 
 
Dispensasjon fra planen 
Vilkårene for å gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 § 19-2 er som kjent 
følgende:  

1.  Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt.  

2.  I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  

 
Om det skal gis dispensasjon må det regnes med at saken må utredes forholdsvis grundig for 
at en slik dispensasjon ikke skal stoppes av fagmyndighetene. Det må gjennomføres en 
konsekvensutredning for lokaliteten hvor man ser konsekvensene i sammenheng med resten 
av Lyngenfjordbassenget i sin helhet. Det må gjøres vurderinger av lokale og regionale 
fiskeriinteresser, lokal bruk, samisk tradisjonell bruk, påvirkning på villfiskbestand og andre 
tema. En slik dispensasjon vil være forholdsvis omfattende og tidkrevende. Det må gjennom 
høring innhentes uttalelse fra lokale og regionale fiskeriinteresser, andre interessenter og 
fagmyndigheter. Eventuelle utredninger gjennomføres av søker.  
 
Kommunens foreløpige vurdering:  
Interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen, Storfjord kommune ble sist revidert i 2015 
og Kåfjord kommune har ikke vedtatt når de skal starte rulleringen. Kommunen ønsker likevel 
utvikling og aktivitet frem til ny kystsoneplan er på plass. 
 
Da kystsoneplanen ble utarbeidet i sin tid, var dette området foreslått avsatt til akvakultur. 
Det vil si at alle berørte parter og interessenter medvirket i arbeidet. I tillegg ble det 
utarbeidet konsekvensutredning og ROS-analyse av det aktuelle området. Det er derfor 
allerede gjort en del vurderinger for dette området til akvakultur. Det er dog viktig for 
kommunen at alle interessenter kommer med innspill til søknaden slik at alle parter i en 
slik sak blir hørt, og at alle interesser blir vurdert. 



Noen av interessene kommunen ser på som blir særlig berørt er fiske.  
Onsdag 18. mai inviterte Kåfjord kommune fiskere og fiskerlag til møte om planene. På dette 
møtet ble det klart at de fiskerne og fiskerlagene som hadde møtt opp er skeptiske til en ny 
lokalitet utfor Ysteby. 

Lokaliteten er nært reketrålfeltet, hvor det fiskes helt opp der anlegget skal plasseres. Det 
fiskes også en del med garn i området. Å etablere et anlegg som omsøkt vil kunne 
beslaglegge viktige fiskearealer ifølge representant fra kystfiskerlaget men det er ikke 
registrert fiske i det aktuelle område på AIS-systemet.  
 
Kåfjord kommune vil sette vilkår for tillatelsen som hensyntar område for fiske med aktive 
redskaper, reketrålfelt, merket FA i plankartet. Område merket FP i plankartet vil bli direkte 
berørt. 
 
I Kåfjord kommune er det 22 personer i fiskermanntallet. Av disse er det 16 som har fiske 
som hovedyrke (blad B). 
 
På oppdrettssida har kommunen kun en lokalitet i sjø, Gourtesjouka, som ligger på østsida av 
Kåfjorden. I tillegg er det et settefiskanlegg i Skardalen. 
Kommunedirektøren ønsker at kommunen i større grad skal være en del av den positive 
utviklingen oppdrettsnæringen har og vil få i framtiden. Å avsette et område med midlertidig 
dispensasjon fra gjeldende plan vil gi kommunen verdifull kunnskap fram mot rullering av 
kystsoneplanen. 
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det vil medføre vesentlige negative konsekvenser å gi slik 
dispensasjon i stedet for å avvente ny planprosess. Tiltaket er reversibelt og etableringen av 
oppdrettsvirksomhet kan enkelt tas bort igjen dersom ny plan ikke omfatter akvakultur for 
området.  En midlertidig dispensasjon vil kunne gi oss den kunnskap som vi trenger for å 
vurdere om man skal avsette området til akvakultur permanent. Det er mange positive 
samfunnsmessige konsekvenser av å innvilge dispensasjon. Vi får verdiskaping fra en næring 
vi ønsker å legge til rette for, som gir både arbeidsplasser og inntekter til kommunen.  
 
 
Kommunens anledning til å stille vilkår: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen stille vilkår for 
dispensasjonen. Ved en eventuell innvilgelse av søknad kommer kommunen blant annet 
til å stille følgende vilkår: 

1. Dispensasjonen skal være midlertidig og vil bli tatt opp til ny vurdering når ny 
kystsoneplan er vedtatt. Det vil være naturlig å vurdere VA6 på nytt ved 
rullering av planen.  

2. Dersom området ikke avsettes til akvakultur i ny kystsoneplan, vil kommunen 
pålegge søker å fjerne det utførte uten utgift for kommunen, jf. Pbl § 19-3. 

 
 
 
 
 
 

 



 
Frist for tilbakemelding: 

Kommunen ønsker å danne seg et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig, før saken tas 
opp til politisk behandling. Kommunen ønsker at alle interessenter skal komme med 
innspill.  

 

Av hensyn til møteplan i Kåfjord kommune bes det om at uttalelser blir oversendt 
kommunen innen 12.08.2022. 

 
 
 

Med hilsen 
 

Trond Arne Hoe 
Kommunedirektør 

 
 
 

Kopi til: Lerøy Aurora AS hugo@leroyaurora.no 
 

Vedlegg 

Søknad om midlertidig dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av ny 
havbrukslokalitet i Ysteby, Kåfjord kommune.  

 
Mottakere 
Fiskeridirektoratet Region Nord Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen 
Grunneiere for 6/23, 6/8, 6/10, 6/9, 6/25 og 6/29 
Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet post@lyngen.kommune.no 
Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9045 Oteren   post@storfjord.kommune.no 
Kystverket Troms og Finnmark  Postboks 1502  6025 ÅLESUND  
Mattilsynet - Regionkontoret for Troms og Finnmark  Postboks 383  2381 
BRUMUNDDAL  
Norges vassdrag- og energidirektorat – Region Nord Norge, Kongensgate 52, 8514 
NARVIK  
Sametinget, Miljø og Kulturvernavdelingen, Àvjovàrgeaidnu 50, 9730 Karasjok 
Fiskarlaget Nord, Postboks 59 Sentrum, 9251 Tromsø  nord@fiskarlaget.no 
Kystfiskarlaget, 8380 Ramberg post@norgeskystfiskarlag.no 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 Vadsø 
Troms og Finnmark Fylkeskommune, Postboks 701, 9815 Vadsø 
Universitetet i Tromsø –Norges Arktiske Universitet, Postboks 6050, 9037 Tromsø 
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