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PROSJEKTBESKRIVELSE 
Plannavn Kystsoneplanen for kommunene Nordreisa og Skjervøy   

Arkivsak ID 2013/478 Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy 
2012/4487 Nordreisa kommune og 2012/4516 Skjervøy kommune 

Plan ID 1942-2012-002 og 1941-2012-001  

Formål/Hensikt 
 

Målet er å få et velegnet styringsverktøy som skal gi ulike aktører i kystsonen 
forutsigbarhet og langsiktighet i bruken av sjøarealene.  

 
Planavgrensning 
 

Kommuneplanens arealdel er under utarbeidelse og oppe til revidering i 
Nordreisa og i Skjervøy kommune. Av praktiske og forvaltningsmessige årsaker 
er planområdet avgrenset til å omfatte sjø (overflate, vann og havbunn). 
Områder på land som vil kunne påvirke tiltak og virksomhet på sjøen vil det 
selvfølgelig tatt hensyn til. Grensene for kystsoneplanen er kystkontur, dvs. 
middels vannstand.. 
 
 

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram vår 2013 
Utarbeidelse av planforslag vår/høst/vinter 2013/14 
Høring av planforslag Vår 2014 
Egengodkjenning av plan høst 2014 

Organisering Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av prosjektleder. 
Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy består av 6 personer med 
varamedlemmer utpekt av driftsutvalget/formannskapet i Nordreisa og 
Skjervøy. Ansvaret for utarbeidelse, utlegging til offentlig ettersyn, fastsetting 
av planprogram og utarbeidelse av kystsoneplan er delegert til 
kystsoneplanutvalget. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningslovens §§ 9-1, 
9-2 og 9-3 (for interkommunal plan) og § 4-1 (for planprogram).                                   
 
Faglig arbeids og prosjektstøtte gruppe (lokalt) er en støttefunksjon for 
prosjektleder i arbeidet. Gruppa bestod av folk fra kommunal sektor og Nord-
Troms Plankontor  og andre alt etter etter behov. Faglige innspill og støtte-
funksjoner har en også få gjennom prosjektledere i det fylkesomfattende 
kystsoneplanprosjektet som Troms Fylkeskommune har ansvar for. 
Som referansegruppe har en brukt medarbeidere fra Troms fylkeskommune, 
Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen i Troms, Sametinget gjennom Regionalt 
planforum. Forumet har vært gjennomført 2 ganger i løpet av prosessen.   
Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy har hatt møter ved behov og 
når viktige beslutninger og veivalg er gjort. 
 
 
Temaer som naturlig nok er viet mye oppmerksomhet i planen er fiskeri, 
akvakultur-/havbruk, miljø- og grønne interesser herunder friluftsliv, 
kulturminner, naturbasert turisme.  
 
Det ble satt ned 3 arbeidsgrupper som har jobbet med konkrete, relevante 
problemstillinger med utgangspunkt i disse temaene. Angående informasjon 
om infrastruktur i kystsonen, både eksisterende og planlagt (herunder kaier, 
flytebrygger sjøkabler, flytebrygger naust mv), er innhentet hos kraftselskap, 
Telenor og i den enkelte kommune. 
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1. Innledning 

1.1. Tilnærming 

Kystsoneplanlegging mellom flere kommuner må sees i sammenheng med at kommune grenser 

sjelden er tilpasset de økologiske forholdene i havet. Havstrømmer forflytter enorme vannvolum 

uavhengig av grenser. Inndeling av kysten i adskilte produksjonsområder kan være en måte å 

redusere smittespredning.  

Vekst i marin næringsvirksomhet har ført til større arealbehov i kystsonen. Kommune-grensene i 

Nord Troms går midt gjennom fjorder og sund og det er et stort behov for å se de ulike 

grenseområdene under ett.  

Det er store muligheter for videreutvikling av fiskeri- og havbruksnæringen i Nord-Troms. Samtidig er 

konkurransen om bruk av kyst- og havområdene økende. Det er blitt en økt bevissthet omkring den 

gjensidige påvirkningen mellom miljø og næringsvirksomhet, men også omkring hvordan ulike typer 

næringer påvirker hverandre. En effektiv og bærekraftig utnyttelse av områdene er derfor viktig. 

1.2. Formål med planarbeidet 

Målet er å skape forutsigbarhet både for de som aktivt bruker sjøen til næring og de som bruker 

sjøen til rekreasjon. Planen skal også gi næringsutøvere, fiskere, oppdrettere og andre sjørettede 

næringer mulighet til økt verdiskapning i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Dette betyr at 

man må planlegge arealer både for bruk og for vern. 

1.3. Hva er en kystsoneplan? 

Alle kommuner skal, ideelt sett, ha en overordnet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel og en 

arealdel. Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 

Arealdelen skal vise hovedtrekkene i arealdisponeringa og se denne i lys av rammer og forutsetninger 

for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes. En kystsoneplan er den delen av arealplanen 

som omfatter sjøarealer. 
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1.4. Det kommunale plansystemet 

 

1.5. Planavgrensning - kystkonturlinjen  

Siden kommuneplanens arealdel skal revideres i begge kommuner, vil en av praktiske årsaker 

avgrense planområdet til å omfatte sjø (overflate, vann og havbunn) kystkonturlinjen innafor 

kommunegrensene til kommunene Nordreisa og Skjervøy. Avgrensninga er vist på kyst-sonekartet. 

I denne planen vil en ikke behandle friluftsliv/rekreasjonsområder/miljø/bomiljø og lekeområder på 

land. Bygningsmiljø og estetikk herunder nye områder til bolig, hytter og småbåthavner og naust vil 

heller ikke få fokus i denne planen, da nevnte temaer behandles i den enkelte kommunes arealplaner 

(landdelen). Nye havneområder/småbåthavner vil bli behandlet i den enkelte kommunes arealplaner 

og tatt med i kystsoneplanen. 

1.6. Planer og utredninger som ligger til grunn for planen 

 Fylkesplan for Troms 2010 - 2013 

 Gjeldende kommuneplaner (areal og samfunnsdel) for Nordreisa, Skjervøy og tilgrensende 

kommuner. 

 Kommunale og regionale planstrategier. 

 Gjeldende reguleringsplaner 

 Rapporter og utredninger etc. 

 Planer under arbeid herunder areal og samfunnsdel kommuneplan. 

 Kommuneplanens handlingsdel for Nordreisa kommune 2012 – 2025 (under sluttbehandling) 

 Strategisk næringsplan i Skjervøy kommune 2009-2012 

 Utkast til kommuneplan Skjervøy kommune 2006-2016 Samfunnsdel (ble ikke behandlet 

politisk). 
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2. Planprosess 

Planprosessen er kjørt i tråd med kravene i plan- og bygningsloven knyttet til varsel om oppstart av 

planarbeid, høring/fastsetting av planprogram samt offentlig ettersyn. 

2.1. Organisering 

Nord-Troms Plankontor 
Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av Svein Solberg som prosjektleder.  

Fra Nordreisa kommune og Nord Troms Plankontor har Hanne Henriksen deltatt aktivt i prosessen 

med deltakelse på folkemøter, med naturmangfolds beskrivelser mv. Troms fylkeskommune ved 

Stein Arne Rånes har deltatt som støttespiller i prosjektet. 

Produksjon av kartmateriell har vært svært avgjørende for framdriften i planarbeidet. I arbeids-

fellesskapet på Nord-Troms Plankontor har en denne kompetansen, og alt kartmateriell er utarbeidet 

av Birger Storaas. 

Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy 
Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy har hatt den politiske ledelsen av arbeidet med 

planen og ansvar for å fremme planen til endelig politisk behandling i de ulike kommunestyrer. 

Engasjement til dette utvalget har vært avgjørende og viktig for planforslaget som nå er under 

sluttbehandling.  

Faste representanter Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy: 

Vidar Langeland, Skjervøy FRP(leder), Geir H. Sagelv, Nordreisa Høyre (nestleder), Harry Kristiansen, 

Nordreisa AP, Knut M. Pedersen Nordreisa AP, Solveig Fagerheim, Skjervøy AP og Leif Peder 

Jørgensen, Skjervøy SP. 

Faglige innspill og støttefunksjoner 
Faglige innspill og støttefunksjoner har en fått gjennom prosjektledere i det fylkesomfattende 

kystsoneplanprosjektet som Troms Fylkeskommune, i den enkelte kommune og av medarbeidere på 

Nord-Troms plankontor. 

Som diskusjonspartnere og rådgivere har en brukt fagpersoner fra Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen 

i Troms, Mattilsynet, Sametinget og Troms fylkeskommune mfl. Dette er i stor grad gjort gjennom å 

delta på regionalt planforum, jf. plan- og bygningsloven § 5-3. Troms Fylkeskommune har underveis 

arrangert 2 planforum hvor vi har deltatt. 

Arbeidsgrupper 
Underveis i arbeidet ble avklart at enkelte temaer skal tillegges spesiell vekt i prosessen. Derfor ble 

det 3 etablert arbeidsgrupper som har jobbet med konkrete, relevante temaer i tilknytning til 

planprosessen.  

Følgende arbeidsgrupper ble etablert med utgangspunkt i disse temaer: 

 Tradisjonelt fiskeri 

 Akvakultur/havbruk 

http://eph-nordreisa.nordtroms.intern/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%20(UM)&PNS_ID=1531
http://eph-nordreisa.nordtroms.intern/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%20(UM)&PNS_ID=513
http://eph-nordreisa.nordtroms.intern/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%20(UM)&PNS_ID=861
http://eph-nordreisa.nordtroms.intern/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%20(UM)&PNS_ID=881
http://eph-nordreisa.nordtroms.intern/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%20(UM)&PNS_ID=1731
http://eph-nordreisa.nordtroms.intern/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%20(UM)&PNS_ID=1821
http://eph-nordreisa.nordtroms.intern/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewPN%20(UM)&PNS_ID=1821
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 Miljøinteresser, herunder friluftsliv, kulturminner, og naturbasert turisme (med hovedvekt på 

sjø og strandsone). 

Disse gruppene har hatt som oppdrag å komme med en situasjons beskrivelse på sine felt, samt 

hvordan de mener framtida bør bli. Innspill fra arbeidsgruppene har vært viktig for framlagte 

planforslag.  

Utredning tilknyttet kommunaltekniske innretninger og infrastruktur (herunder kaier, flytebrygger, 

småbåthavner, sjøkabler etc.) er innhentet lokalt i den enkelte kommune. 

2.2. Medvirkning fra berørte parter 

Første fase av arbeidet har vært utarbeidelse av forslag til planprogram. Planprogrammet var ute på 

høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner fra 08.11.2012 til 02.01.2013. Samtidig 

med at forslag til planprogram ble vedtatt sendt ut på høring, ble det vedtatt varsel om oppstart av 

arbeidet med å rullere/utarbeide felles kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy. Dette 

ble politisk behandlet av Skjervøy kommune, i formannskapet 05.11.2012, og av Nordreisa 

kommune, i driftsutvalget 08.11.2012.  

11.12.2013 ble det avholdt et orienteringsmøte spesielt for fiskere fra Nordreisa og Skjervøy i 

kommunestyresalen på Skjervøy. Formålet var å orientere om det oppstartede planarbeidet og å få 

satt ned arbeidsgrupper av fiskere. Det var enighet om å sette ned 3 grupper, en i Nordreisa, en på 

Skjervøy og en på Arnøya. 

I tillegg ble det avholdt to forhåndsannonserte åpne folkemøter, et på Storslett (17.12.2013) og et på 

Skjervøy (18.12.2013). Planprogrammet etter høring ble behandlet og vedtatt av 

Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy 04.04.2013. 

Kronologisk har følgende møter vært avholdt og følgende gjort: 

05.11.2013 Vedtak høringsutkast planprogram og oppstart, samt delegeringsvedtak 
til eget planutvalg 

Skjervøy 
formannskap 

08.11.2013 Vedtak høringsutkast planprogram og oppstart, samt delegeringsvedtak 
til eget planutvalg 

Driftsutvalget i 
Nordreisa 

11.12.2013 Orienteringsmøte for fiskere fra Nordreisa og Skjervøy Skjervøy  

17.12.2013 Forhåndsannonserte åpent folkemøte Storslett  

18.12.2013 Forhåndsannonserte åpent folkemøte Skjervøy  

16.01.2013 Orienteringsmøte for oppdrettere fra Nordreisa og Skjervøy Skjervøy  

16.01.2013 Møte med fiskere fra Arnøya Akkarvik 

17.01.2013 Møte med fiskere fra Nordreisa Plankontoret 

04.02.2013 Konstituering av kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy Storslett 

18.04.2013 Planforum planprogram Troms 
fylkeskommune 

29.04.2013 Møte med Skjervøy båtforening og Nordreisa dykkerklubb kartlegging Skjervøy 

02.05.2013 Møte med arbeidsgruppe grønne interesser, presentasjon av bl.a. innspill 
fra oppdrett. Forberedelse innspillsmøte 18.06.2013 

Storslett 

15.05.2013 Møte fiskere fra Nordreisa presentasjon av bl.a. innspill fra oppdrett. 
Forberedelse innspillsmøte 18.06.2013 

Storslett 

15.05.2013 Møte fiskere fra Skjervøy presentasjon av bl.a. innspill fra oppdrett. 
Forberedelse innspillsmøte 18.06.2013 

Skjervøy 

13.06.2013 Møte fiskere fra Arnøya - presentasjon av bl.a. innspill fra oppdrett. 
Forberedelse innspillsmøte 18.06.2013 

Akkarvik 
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18.06.2013 Møte i kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy Skjervøy 

18.06.2013 Åpent innspillsmøte på kulturhuset 18-22 med innspill fra alle 3 
arbeidsgrupper. 

Skjervøy 

06.09.2013 Møte i kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy arbeidsplan 
framover 

Storslett 

27.09.2013 Dialogmøte mellom fiskere og oppdrettere om områdene på Haukøya. Skjervøy 

30.01.2014 Møte i kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy ptioriteringsmøte 
framover 

Storslett 

28.03.2014 Møte i kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy Høringsutkast 
vedtatt 

Skjervøy/ 
Nordreisa 

Folkemøter 
På selve planforslaget er det planlagt avholdt følgende åpne forhåndsannonserte folkemøter: 

I Nordreisa Kommune: 

 Storslett  

I Skjervøy Kommune: 

 Skjervøy  

2.3. Medvirkning fra sektormyndigheter 

Sektormyndighetene er orientert om planarbeidet gjennom varsel om planoppstart og høringsrunde 

på planprogrammet og planforum i Tromsø 23.01.2014. Innspill fra disse er vurdert og tatt med i 

selve planen. 

Disse har hatt en aktiv rolle i planprosessen gjennom planforum og som diskusjonspartner på ulike 

problemstillinger underveis:  

 Fylkesmannen i Troms 

 Fiskeridirektoratet, Region Troms 

 Troms fylkeskommune 

 Sametinget 

 Kystverket, Troms og Finnmark 

 Reindrifta, Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark. 

 Statens Vegvesen Troms 

2.4. Temakart 

Det er utarbeidet syv temakart for ulike formål: 

1. Fiskeri - oppvekstområder- gyteområder. 

2. Fiskeri – område for passive fiskeredskaper og lokaliteter for akvakultur. 

3. Fiskeri – områder for aktive fiskeredskaper og lokaliteter for akvakultur. 

4. Ankringsplasser, dykkermål, rekreasjonsområder på sjøen og laksesett. 

5. Aktsomhetsområde skred. 

6. Gammel kystsoneplan for Skjervøy. 

7. Gammel kystsoneplan for Nordreisa.  
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3. Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 
I henhold til plan- og bygningsloven skal det gjennomføres en konsekvensutredning av nye 

utbyggingsområder i forslaget til arealplan. Som utbyggingsformål regnes arealer avsatt for akvakultur 

og til kombinert formål FFA (områder avsatt fiske, farled og akvakultur) og FFB (områder avsatt 

industri, kai og akvakultur).  

Naturmangfoldsloven (Lov 2009 -06-19 nr. 100) er sentral i utredningen. Lovens formål er at naturen 

med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 

ved bærekraftig bruk og vern, slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og 

trivsel, nå og i fremtiden. 

Konsekvensutredning av utbyggingstiltak i kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy utredes nye 

arealer avsatt til disse formålene og endringer i tidligere avsatte arealer. Vurderingen tar 

utgangspunkt i arealformålets konsekvens for samfunnsviktige og miljømessige tema. I 

konsekvensutredningene brukes tilgjengelig/kjent informasjon.  

Konsekvensvurderingen med en forenklet en risiko- og sårbarhetsanalyse gjøres som vedlegg til 

denne planen. 

3.1. Fiskerier 

 
Foto: Dag Mollan 

I Skjervøy kommune har ca. 75 personer fiske som 

hovedyrke (fiskermanntallets liste B) og 33 personer 

har fiske som deltidsyrke (liste A) per 1. januar 

2013. Gjennomsnittsalderen er på hhv. 48 og 65 år. 

Per 1. januar 2013 er det 38 registrerte fiskefartøyer 

med fartøykvote i Skjervøy kommune. 

Hovedtyngden er fartøy mellom 10 og 11 meter 

med rett til å fiske torsk, hyse og sei i lukket gruppe. 

De største fartøyene i Skjervøy kommune er 

Arnøytind, 38 m, Fugløytind 24 m, Vestværing 21 m, 

Arian 19.6 m og Frøydis Mari rett under 16 m. 

Fartøyene i lukket gruppe kan fiske til sammen ca. 

2693 tonn torsk sløyd uten hode. I tillegg kan de 

fiske fritt på uregulerte fiskeslag (sei, hyse, kveite, 

uer etc.). De største fartøyene kan i tillegg fiske til 

sammen 2298 tonn NVG sild 

(http://www.fiskeridir.no). 

Åpen gruppe kan til sammen fiske 600 tonn torsk. I tillegg kan begge gruppene fiske fritt på 

uregulerte fiskeslag (sei, hyse, kveite, uer osv.)  (2013 tall). Ungdom som ønsker å satse på fiskeri, 

starter som oftest med egen båt i åpen gruppe (kilde: http://www.fiskeridir.no). 

Skjervøy kommune har et fiskebruk i Årviksand og på Skjervøy. Fiskemottak i Akkarvik og i 

Arnøyhamn. 

http://www.fiskeridir.no/
http://www.fiskeridir.no/
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I Nordreisa kommune har 43 personer fiske som hovedyrke (fiskermanntallets liste B) og 20 personer 

har fiske som deltidsyrke (liste A) per 1. januar 2013. Gjennomsnittsalderen er her på hhv. 48 og 59 

år. 

Pr. 1. januar 2013 er det 10 fiskefartøy med fartøykvoter i lukket gruppe og 20 fartøy under 10 meter 

i åpen gruppe. Som på Skjervøy er de fleste båtene i lukket gruppe, mellom 10 og 11 meter, med rett 

til å fiske torsk, hyse og sei. Det største fartøyet i lukket gruppe i Nordreisa er rett under 15 meter, og 

driver med fjordreketråling og seinotfiske i tillegg. Til sammen kan fartøyene i lukket gruppe fiske om 

lag 709 tonn torsk.  I åpen gruppe kan det til sammen fiskes 440 tonn torsk (2013 tall). Også her kan 

begge gruppene i tillegg fiske fritt på uregulerte fiskeslag. Ungdom som ønsker å satse på fiskeri, 

starter som oftest med egen båt i åpen gruppe. 

 

Nordreisa kommune har et fiskemottak i Sørkjosen som driftes av Nordreisa Fiskarlag. Videre er det 
et privateid mottak på Havnnes. I tillegg er det noen småskalaprodusenter av fiskemat i kommunen. 
Mottak, produksjon og eksport av fiskeprodukter har pågått på Havnnes siden 1868. Tørrfisken 
derfra er sannsynligvis den mest kjente eksportartikkelen fra Nordreisa kommune ute i Europa. 

3.2. Akvakultur 

 
Foto: Otto Andreassen. Arnøya bakerst, Kågen oppe til høyre, Vorterøy, Follesøya Store og Lille og litt av Uløya nederst til høyre 
På østersida av Vorterøya ser en oppdrettsanlegget Kåvika til Lerøy Aurora AS. 

 

 

 

For akvakulturnæringa er sjøareal en viktig produksjonsfaktor. Nord-Troms har gode forhold for 

produksjon av laks. Tilgang på nye og gode lokaliteter er en forutsetning for videre utvikling av 

næringen. Ny kunnskap, ny teknologi kombinert med nye krav til sykdoms-bekjempelse gjør at en nå 

ønsker å ta i bruk nye og mer vær eksponerte lokaliteter. 
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Innen havbruk er det seks tillatelser for laks og ørret, samt en for blåskjell i Nordreisa kommune. Til 

sammen er det rundt 15 årsverk direkte knyttet til lakseoppdrett. Havbruksnæringen gir også 

sysselsetting i kommunene på leverandørsiden, spesielt transport (med ca. 50 årsverk). 

 

I Skjervøy kommune er det i dag åtte tillatelser for laks og ørret, samt to slakterier. Det er til sammen 

rundt 20 årsverk direkte knyttet til lakseoppdrett. Havbruksnæringen fører også til sysselsetting i 

kommunen på avledet virksomhet, spesielt slakterivirksomhet med ca. 100-110 årsverk.  
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3.3. Nye og eksisterende områder til akvakultur 

Alle eksisterende oppdrettslokaliteter, A1 – A19, har fått justert sine arealer, slik at de er tilpasset 
framtidig behov. Alle fortøyninger får plass innenfor det avsatte arealet. I tillegg er det foreslått 10 
nye oppdrettslokaliteter i planen: 

Kart 
ref. 

Loknr. Lok navn 
Kapasitet 

Art 
Areal 
ramme 

Total 
Selskap 

i tonn areal 

A1 30217 Storelva 3590 Laks 50 733 Arnøylaks AS 

A2 10720 Kjellvågodden 2700 Laks 43 340 Arnøylaks AS 

A3 28476 Lauksund Kai 325 Laks Slakteri   Arnøylaks AS 

A4 32357 Skaret slakteri 300 Laks Slakteri   Arnøylaks AS 

A5 19915 Sommerfjøssletta 2700 Laks 21 1025 Arnøylaks AS 

A6 33097 Skjervøy V 3600 Laks 127 2807 Arnøylaks AS 

A7 27737 Skjervøy slakteri 900 Laks Slakteri   Lerøy Aurora AS 

A8 13949 Hagebergan 3120 Laks 96 1950 Eidsfjord Sjøfarm AS 

A9 30117 Skognes 3590 Laks 38 1702 Arnøylaks AS 

A10 10783 Hamneidet 1800 Laks 31 534 Eidsfjord Sjøfarm AS 

A11 31457 Skarvesteinen 5400 Laks 88 1901 Lerøy Aurora AS 

A12 16736 Kåvika 5400 Laks 120 2121 Lerøy Aurora AS 

A13 16015 Russelva 3500 Laks 102 2653 Eidsfjord Sjøfarm AS 

A14 10726 Uløybukt 3100 Laks 34 1771 Arnøylaks AS 

A15 10724 Klokkstein 3600 Laks 79 1937 Salmar Nord AS 

A16 10750 Uløy 3600 Laks 79 1954 Salmar Nord AS 

A17 15535 Kjempebakken   Blåskjell 10 20 Lyngsskjellan ANS 

A18 15567 Kågen 5400 Laks 103 2028 Lerøy Aurora AS 

A19 10723 Klauvnes 2700 Laks 8 1498 Arnøylaks AS 

A20 NY Uløya Sørvest   Laks 60 7004   

A21 NY Uløya Nordvest   Laks 60 5788   

A22 Ny Follesøy   Laks 60 4489   

A23 Ny Kjølmangen Sør   Laks 60 2825   

A24 Ny Vorterøy Vest   Laks 60 2130   

A25 Ny Kjølmangen Nord   Laks 60 1550   

A26 Ny Haugnes   Laks 60 5308 Beredskapslokalitet 

A28 Ny Laukøya   Laks 60 2805   

A29 Ny Haukøya Vest   Laks 60 1071   

A30 Ny Haukøya Øst   Laks 60 904   

Sum 
 
areal: fortøyninger bunn 

      58848 Daa 

Sum 
 
areal: ramme overflate     1629 Daa   

I tabellen over er det redegjort for hvilke oppdrettsområder som tas inn samt opprettholdes eller 
justeres i dette planforslaget.   
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3.4. Hensynet til bestander av anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) 

og Reisafjorden som nasjonal laksefjord 

 

Nordreisa kommune har fire vassdrag med bestander av anadrom laksefisk; Reisavassdraget, 

Oksfjordvassdraget, Rungadalsvassdraget og Rotsundelva, mens det er to mindre vassdrag med slike 

bestander i Skjervøy kommune; Nord-Rekvikelva og Årvikelva - (jf. 

http://villaksportalen.no/lakseregisteret). 

Bestandene av anadrom laksefisk skal ivaretas i forhold til samfunnsvirksomhet. Utfordringen er 

imidlertid stor i forhold til oppdrettsnæringen. Det ligger ei særlig utfordring i å ivareta det nasjonale 

laksevassdraget Reisaelva med tilhørende nasjonal laksefjord (jf. forskrift om særlige krav til 

akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder, fastsatt 

av Fiskeri og kystdepartementet 22.06.09). Ut over dette gis det overordna føringer i St.prp.nr.32 

(2006-2007), hvor det presiseres at summen av endringene oppdrettsaktivtiten står for over tid ikke 

skal medføre økt, men snarere redusert risiko, for villaksen.  

Det skal også tas rimelig hensyn til de bestander og fjordområder som ikke har fått status som 

nasjonale laksevassdrag og -laksefjorder. I tillegg til laks skal det også tas hensyn til bestander av 

sjøørret og sjørøye. Spesielt viktige bestander av disse artene har man i Oksfjord- og Reisavassdraget. 

Med hensyn til virkninger av oppdrett på bestander av anadrom laksefisk må også mulig påvirkning 

på bestander i nabokommuner vurderes. 

I påvente av revisjon av veileder for behandling av oppdrettssaker fra 1999, har Direktoratet for 

naturforvaltning i informasjonsskriv av 07.07.09 gitt nærmere føringer hvordan oppdrettsaker skal 

håndteres i forhold til hensynet til vill laksefisk. Direktoratets føringer legges derfor til grunn for 

planarbeidet, inntil revisjon av den gamle veilederen foreligger. 

3.5. Hensynet til kulturminner og kulturmiljø i kystsonen 

Fokus på kulturminner, både i strandsonen og under vann, har vært viktig i planprosessen. 

Planområdets kulturhistorie er prega av 10 000 år med kulturmøter. Her har samer, nordmenn og 

kvener levd side om side i århundrer. Kulturminner og gamle bosettings tufter finner en i stor grad i 

kystsonen i avskjerma bukter og viker.   

http://villaksportalen.no/lakseregisteret
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3.6. Friluftsliv/rekreasjonsområder på sjøen 

Foto Dag Mollan 

Friluftslivsinteresser på sjøen er kartlagt i løpet 

av planprosessen, herunder kartlegging av mye 

brukte friluftsområder i kystsonen. Dette kan 

for eksempel være bukter og viker som blir 

brukt både av folk som kommer gående eller 

som kommer sjøveien med båt.  Kartlegging er 

gjort i samarbeid med båtforeninger, 

dykkerforeninger, reiselivsforeninger, bedrifter 

som driver med sjøbasert turisme og andre 

interesserte foreninger og /personer. Et eget 

temakart som viser slike områder er utarbeidet. 

3.7. Forsvaret, øvingsområder- skytefelt  

 
Foto: http://forsvaret.no 

Forsvaret har to store øvingsområder/skytefelt, et som strekker fra vest på Uløya og over til Lyngen 
halvøya og et som er nord for Laukøy og øst for Arnøy. Forsvaret er avhengig av øvingsområder som 
gir muligheter for realistisk, meningsfylt og resultatgivende virksomhet. Forsvarets krav til 
øvingsområder kan ofte være omfattende på grunn av strenge sikkerhetskrav og fordi operative 
avdelinger trenger store arealer for å kunne øve realistisk. For å oppnå målsettingen om at forsvaret 
sikres egnet øvingsareal og at øvrige interessenter så vidt mulig tilgodeses gjennom flerbruksplaner 
bør følgende være retningsgivende i planleggingen: Der det er mulig legges det til rette for flerbruk 
av Forsvarets øvingsområder. 
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3.8. Havneområder og småbåthavner 

 
Foto: Svein Solberg 

Behov for areal til etablering av nye 

havneområder og småbåthavner er bl.a. vurdert 

i arealdelen i kommuneplanen for Nordreisa. 

Dette vil også bli vurdert i Skjervøy kommunes 

areadel. I Skjervøy kommune er det ikke 

kommet inn forslag til nye områder på dette 

feltet. Derfor blir ikke dette vurdert særskilt i 

denne planen 

 

3.9. Teknisk infrastruktur 

Nødvendig struktur som må/bør på plass av: vei, kollektiv dekning, vann og avløp, energiløsninger og 

behov vurderes i arealdelen i kommuneplanene. 

3.10. Forurensing/støy 

Siden 2005 har det vært obligatorisk for alle oppdrettsanlegg i sjø å gjennomføre en trendovervåking 

av miljøet, også kalt MOM-undersøkelse. Denne overvåkingen skal oppfylle krav fastsatt i NS 

9410:2007 og skal utføres av et kompetent organ. MOM står for Matfiskanlegg-Overvåking-

Modellering og er en standardisert metode (NS 9410:2007) for analyse av miljøpåvirkningen som 

driften påfører bunnen rundt og under en oppdrettslokalitet. Alt dette er hjemlet i Forskrift om drift 

av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) § 35. Miljøovervåkning 

En MOM-undersøkelse er et viktig verktøy for overvåking av bunnmiljøet under og rundt et 

oppdrettsanlegg. God kunnskap om og oppfølging av miljøforholdene kan bidra til å forbedre 

levemiljøet for fisken, øke tilveksten og ta vare på det biologiske mangfold under og i området rundt 

anlegget.  

Utover dette er det er ikke kjent at det er spesielle utfordringer tilknyttet forurensing tilknyttet de 

nye akvakultur områdene. Mht støy opplever noen at vedvarende summing fra dieselaggregat kan 

virke forstyrrende. Denne type støy kan en med enkle tiltak dempe ned. 

3.11. Dumping og deponerings områder for reine muddermasser 

Det er foreslått 6 slike områder i planen. D1 Årviksand, D2 Utløpet av Grunnfjorden, D3 Område øst 

av Ramnes (Skjervøy), D4 Område Sokkelvika og D5 Oksfjorden mellom Klubbenes og Arneng og D6 

Vest for sørspissen av Uløya. 

3.12. Vannforskriften 

I arbeidet med kystsoneplanen for Skjervøy og Nordreisa vil en forholde seg til det pågående arbeidet 

Vannregionmyndigheten (VRM) for vannregion Troms gjør. I den grad nye tiltak, som foreslås i 
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kystsoneplanen, er av en slik art at det utgjør en fare for at vannkvaliteten forringes/endres, vil dette 

bli utredet etter bestemmelsene i Forskrift om konsekvens-utredninger.  

 

 

3.13. Havne og farvannsloven, farleder og fiskerihavner 

 
Foto: Kystverket 

Planen vil i tråd med loven legge til rette for 
god fremkommelighet, trygg ferdsel og 
forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i 
samsvar med allmenne hensyn og hensynet 
til fiskeriene og andre næringer 

3.14. Samfunnssikkerhet 

Planleggingen skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv og helse, 

miljøverdier, materielle verdier mv. Særlig vurderinger knyttet til naturfarer står sentralt å innarbeide 

i kystsoneplanleggingen. Klimaendringene setter økte krav til det forebyggende arbeid og behovet 

for å gjøre klimatilpasninger. I tillegg til økt fare for ras og flom, vil særlig havnivåstigning være 

forhold som det i økende grad må tas hensyn til i planleggingen. 

Det er gjennomført konsekvensutredning for alle tiltak kystsoneplanen basert på tilgjengelig/kjent 

informasjon, noe som er i tråd med kravet i forskriften. Dette betyr at det ikke er gjort særskilte 

grunnlags-undersøkelser for å vurdere egnethet av nye, foreslåtte utbyggingsområder (herunder 

oppdrettslokaliteter). Slike undersøkelser må gjøres av tiltakshaver selv i videre prosesser på 

detaljnivå. 

En forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse er utført i forbindelse med konsekvensvurderingen.. 

Analysen omfatter vurderinger både av risiko som utbyggingsområdene kan bli påvirka av, og risiko 

som utbyggingen kan føre til. Målet er å avdekke hva ulike tiltak i planen har å si for mennesker eller 

omgivelser. I ROS-analysen tas det utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder. Skredfare, værforhold herunder vind og bølgepåvirkning er forhold som vurderes. 

I Rotsund, Uløysida, Maursund, Laukøy og på store deler av Arnøya, i Lauksundskaret til Arnøyhamn 

og på begge sider av Langfjorden, kan skred nå ned til sjøen. Det er i første rekke snøskred, men 

enkelte steder også jord- og steinskred, som kan være en potensiell fare for tekniske installasjoner 

langs kyststripa.  
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Foto: Arne Samuelsen 

I januar 2013 gikk det et snøskred som 

var svært nært til å ødelegge merdene 

på oppdretts-lokaliteten Uløy i 

Rotsund. 2 lokaliteter vurdert av NGI. I 

tillegg ligger lokalitet A 17, 

Kjempebakken, i denne skredsonen. 

 
 
 

  
Nedising av oppdrettsflåte under Narve januar 2006 

Foto: Dagfinn Lilleng, Fiskeridirektoratet. 

Av værforhold kan ising utgjøre en fare for 

skade på oppdrettsanlegg. Dette gjelder både 

nedising av installasjoner og fjordis i drift. 

Rotsundområdet er i perioder utsatt av isflak fra 

Skogholmen. Nedising av installasjoner 

inntreffer gjerne under sterk kulde og landvind, 

da på vindutsatte områder. Det er ikke 

systematisk samlet inn opplysninger omkring 

dette for kommunene som helhet. Det er 

spesielt flytende oppdrettsanlegg som er utsatt 

for disse problemene, og isforhold bør spesielt 

vurderes ved plassering av slike.  

 

Sterk vind og bølger kombinert med ising kan også gjøre stor skade, og noen områder er mer utsatt 

enn andre. Ekstremværet Narve var et ekstremvær som rammet Norge fra 17. til 22. januar 2006. 

Dette førte til sterk vind og fallende temperatur i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. 

Mest uvanlig ved hendelsen var den kraftige vindens lange varighet, samt at den kom fra øst-sørøst. 

Dette medførte at oppdrettsanlegg havarerte i Nord-Troms med påfølgende rømminger av fisk. 
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4. Planbestemmelser 
Plankartet for kystsonen med tilhørende bestemmelser er et juridisk bindende dokument, og hjemlet 

i Plan- og bygningsloven av 01.07.2009 i § 11-7, pkt. 6. Det vil si at det ikke er anledning til å ta i bruk, 

dele og eller bebygge eiendom på annen måte enn det som er fastsatt på plankartet eller i 

bestemmelsene. 

Retningslinjene er kun av veiledende karakter og kan ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak 

etter denne planen. Retningslinjene er ment å være retningsgivende, og skal ligge til grunn for 

kommunenes saksbehandling i saker som berører arealer i planområdet. Retningslinjer følger 

bestemmelsene og er angitt i kursiv. 

§ 1 Generelle bestemmelser 

Bestemmelser Retningslinjer 

1.1 Formål 

a) Kystsoneplanen for kommunene Nordreisa og Skjervøy 

kommune skal være forutsigbar og langsiktig for 

brukere av sjøarealene. 

b) Kystsoneplanen skal bidra til næringsmessig utvikling og 

sikre arealbruk for fiske, akvakultur, transport, turisme. 

ferdsel, fritidsbruk samt ivareta miljøinteresser. 

1.2 Planer som skal fortsette å gjelde 

 

 

 

Planer som fortsetter å gjelde: 

Tidligere vedtatte regulerings- og 

bebyggelsesplaner. 

 

Jfr. Pbl. § 11- 8, pkt. f).  

 

§ 2 KpBestemmelsesområder 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Dette området er avsatt til område for sjøkabler og 

vannledninger mellom Kågen og Skjervøy. 

 

b) I dette området er det ankring forbudt.  

BestOmr_1 Sandøra - Kågen 

Område for legging av sjøkabler og 

vannledninger.  

a) Farledsflate i plankartet BestOmr_2 Farledsflate 

Kystverket har ansvaret for farledene på 

sjø og installasjonene som knyttes til disse. 

Dumpingsområde for reine muddermasser 

 

a) Det er tillatt å dumpe reine muddermasser i områdene 

D3 – D6 

 

Definisjon: 

D1 Årviksand 

D2 Utløpet av Grunnfjorden 

D3 Område øst av Ramnes (Skjervøy) 

D4 Område Sokkelvika 

D5 Oksfjorden mellom Klubbenes og  

      Arneng.  

D6 Vest for sørspissen av Uløya 
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§ 3 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Bestemmelser Retningslinjer 

3.1 Områder avsatt til akvakultur A 

a) Hele anlegget, med fortøyninger, forflåte og evt. boliger 
på sjø skal ligge innenfor områdene hvor det tillates 
akvakultur. 

b) I de tilfeller området grenser til et FFA område kan 
fortøyninger lokaliseres utfor A området etter 
bestemmelsene i FFA områdene. 

c) Opphalertau skal trekkes inn til anleggets  
rammefortøyninger. 

d) Fortøyninger må ikke hindre fri ferdsel for mindre 
fartøy mellom anlegget og land. 

e) Det skal ikke flyttes eller plasseres anlegg i områder 
hvor det er fare for snø- og steinsprang etter NGI sitt 
faresone kart. Ved søknad om slikt tiltak, skal forholdet 
til snø -og steinskred være dokumentert og forslag om 
avbøtende tiltak være innarbeidet i søknaden før saken 
sendes ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jfr. Pbl. § 11-11, pkt. 1, 3 og 7. 

Områder hvor akvakultur er tillatt 
På følgende områder er akvakultur tillatt i 
planen: 
A 1: 30217 Storelva  
A 2: 10720 Kjellvågodden   
A 3: 28476 Lauksund kai slaktemerd 
A 4: 32357 Skaret slaktemerd 
A 5: 19915 Sommerfjøssletta   
A 6: 33097 Skjervøy v  
A 7: 27737 Skjervøy slaktemerd 
A 8: 13949 Hagebergan 
A 9: 30117 Skognes 
A 10: 10783 Hamneidet  
A 11: 31457 Skarvestein   
A 12: 16736 Kåvika  
A 13: 16015 Russelva  
A 14: 10726 Uløybukt   
A 15: 10724 Klokkstein   
A 16: 10570 Uløy  
A 17: 15535 Kjempebakken blåskjell 
A 18: 15657 Kågen  
A 19: 10723 Klauvnes  
A 20: NY Uløya Sørvest    
A 21: NY Uløya Nordvest    
A 22: NY Follesøy    
A 23: NY Kjølmangen Sør    
A 24: NY Vorterøy Vest    
A 25: NY Kjølmangen Nord    
A 26: NY Haugnes   
A 28: NY Laukøya Sør   
A 29: NY Haukøya Vest    
A 30: NY Haukøya Øst    
Retningslinjer til pkt e): 
Utredningen skal gjennomføres etter NVE sin veileder 
2/2011: «flom- og skredfare i arealplanar» 
Kostnader til skredundersøkelser og eventuelle 
sikringstiltak, skal bæres av forslagsstiller 

3.2 Områder avsatt fiske, farled og akvakultur FFA 

a) Fortøyninger fra akvakulturanlegg kan strekke seg inn i 
slike områder dypere enn -20 m. 
 

b) Kystverket skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne 
plassering av fortøyninger som strekker seg inn i 
område for farled. 
 

c) Akvakulturanlegg kan etter tillatelse fra Kystverket 
etableres i overflata i FFA områdene. 
 

d) Kostnader til en eventuell omskjerming av fyrlykter, evt. 
andre tiltak påhviler tiltakshaver. 

 
 
Jfr. Pbl. § 11-11, pkt. 1, 3 og 7. 

FFA områder: 

FFA 15: Storelva 
FFA 14: Kjellvågodden   
FFA 1: Sommerfjøssletta 
FFA 10: Laukøya Sør  
FFA 2: Haugnes  
FFA 3: Skognes 
FFA 16: Hagebergan 
FFA 7: Kågen 
FFA 6: Kåvika 
FFA 9: Skarvestein 
FFA 8: Kjølmangen Nord 
FFA 11: Klauvnes  
FFA 12: Russelva  
FFA 13: Uløybukt   
FFA 4: Klokkstein   
FFA 5: Uløy  
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Bestemmelser Retningslinjer 

3.3 Områder avsatt fiske, havn, industri og akvakultur FHNA 

Jfr. Pbl. § 11-11, pkt. 1, 3 og 7. 

FHNA områder: 

FHNA 1: Storbukta   

FHNA 2: Sandøra 

3.4 Områder med status som fiskerihavn og havn 

 Årviksand 

 Lauksund 

 Skjervøy 

 Sørkjosen 

Alle disse havnene har egne gjeldende 

reguleringsplaner. 

Tiltak i disse havnene skal i hvert enkelt 

tilfelle godkjennes av kystverket. 

3.5 Områder med status som havn 

 Oksfjord 

 Klubbenes 

 Arnøyhamn 

Alle disse havnene unntatt Klubbenes, har 

egne gjeldende reguleringsplaner. 

Klubbenes er tatt med i arealdelen i 

Kommuneplanen for Nordreisa kommune. 

3.6 Fiskeområder  

a) I områdene som er avsatt til fiskeområde er akvakultur 
ikke tillatt. Områdene omfatter viktige fiskeområder 
med passive og med aktive redskaper. 

Vedtatte nødhavner: 
Det er to nødhavner i kommunene, begge i 
kategori 2: 
Langfjord og Lauksund. 
Nødhavnene skal ikke båndlegges i 
arealplaner eller reguleringsplaner 

3.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

a) Formålet er bruk og vern av sjø og vassdrag uten 
spesifisert underformål. Dette er flerbruksområder for 
natur, friluftsliv, ferdsel og fiske (NFFF).  

 
b) Tiltak eller inngrep som er i konflikt med natur, 

friluftsliv, ferdsel eller fiske, er ikke tillatt. Dette er 
likevel ikke til hinder for nødvendig fortøyning av anlegg 
for akvakultur eller utlegging av sjøledninger for vann, 
avløp, strøm- og telenett mv. som ikke er til ulempe for 
formålet.  

Havne og farvannsloven 
Alle tiltak / byggearbeider langs land 
og ut i sjøen (bygninger, kaier, molo, 
ledninger, fortøyninger, 
oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg til 
behandling etter plan og 
bygningsloven behandles etter havne- 
og farvannsloven.  

3.8 Fiske/låssetting/levendelagring  

a) Områder avsatt til låssetting/levendelagring. 

 

Låssettingsplasser/levendelagring: 

Låssettingsplasser for fiskerier etter 

pelagiske arter som sei og sild er viktige 

områder for fiskeriene på nasjonalt nivå. 

Disse er utpekt av Fiskeridirektoratet i 

dialog med fiskere og merket med 

symbolet F/K i plankartet. Det er i tillegg 

tatt med et område for levendelagring av 

fisk ved Eneset på Taskebyhalvøya. 

Nye faststående installasjoner skal 

godkjennes av Kystverket. 
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§ 4 Hensynssoner 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.1 Hensynssone - reindrift 

a) Innenfor disse hensynssonene H520 er det ikke lov til å 

gjennomføre tiltak eller utøve virksomhet som vil kunne 

være til hinder for reindrifta. 

H520 _1 Svømmeplass Kågen Arnøy 

H520 _2 Svømmeplass Maursund 

H520 _3 Svømmeplass Rotsund 

 

4.2 Hensynssoner for Nasjonal laksefjord og gyteområde 

      for torsk 

a) Det er ikke tillatt å drive med noen form for oppdrett-

/akvakultur virksomhet innenfor disse hensynssonene. 

H560_1 Nasjonal laksefjord 

H560_2 Gyteområde torsk (Lokalt viktig 

gytefelt verifisert av 

Havforskningsinstituttet) 

4.3 Farleder innseiling til havner 

 

Farleder innseiling til havner: 
H740_1 Årviksand Havn 
H740_2 Skjervøy Havn 
H740_3 Sørkjosen Havn 
 

Transport og ferdsel til sjøs må ikke 

hindres av for eksempel plassering av 

fortøyninger, lektere o.l. 

Kystverket har ansvaret for farledene på 

sjø og installasjonene som knyttes til disse. 

Kystverket kan innenfor disse områdene 

gjøre nødvendig vedlikehold, 

nyinstallasjoner mv som de ser som 

nødvendig for å trygge ferdselen på sjøen. 

4.4 Båndlegging for vern etter naturmangfoldloven 

a) Områdene merket H720 på plankartet, er vernet etter 

«Lov om forvaltning av naturmangfold». Forvaltning 

skjer etter gjeldende forskrift, jf. bokstav d. 

Det finnes 5 områder som er vernet med 

hjemmel i naturmangfoldloven. Disse er 

merket fra H720_1 til H720_5. 

 

1. Hakstein naturreservat 

2. Store Follesøy naturreservat 

3. Lille Follesøy 

dyrefredningsområde 

4. Reisautløpet naturreservat 

5. Spåkenesøra naturreservat 

 

4.5 Faresone – sone for militær virksomhet 
 

a) I hensynssone H380_1 er det tillatt å legge inn 

akvakulturanlegg A20 og A21 som vist på plankartet. 

Det finnes 2 slike områder i planområdet.  
En mellom Uløya og Lyngenhalvøya 
H380_1 og en sone øst for Arnøya og nord 
for Laukøya H380_2. 
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5. Vedlegg Plankart og temakart 
 

Kystsoneplankart 
 
Temakart: 
1. Fiskeri - oppvekstområder- gyteområder og lokaliteter for akvakultur. 

2. Fiskeri – område for passive fiskeredskaper og lokaliteter for akvakultur. 

3. Fiskeri – områder for aktive fiskeredskaper og lokaliteter for akvakultur. 

4. Ankringsplasser, dykkermål, rekreasjonsområder på sjøen og laksesett. 

5. Aktsomhetsområde skred. 

6. Gammel kystsoneplan for Skjervøy. 

7. Gammel kystsoneplan for Nordreisa. 


