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PS 15/21 Referatsaker



       
       
E-postadresse: 
sftfpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.statsforvalteren.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  27.01.2021  2021/954 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marianne Winther Riise, 77642042 
  
 

Kommuner i Troms og Finnmark 
 

 

 

Utlysning av kriseskjønnsmidler for 2021 

Det vises vedlagte retningslinjer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om 
skjønnstildelingen for 2021.  
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark har i 2021 satt av 5,4 mill. kr. til kriseskjønn.  
Intensjonen med ordningen er å ivareta kommuner som har fått uforutsette og ekstraordinære 
økonomiske utfordringer i løpet av året, inkludert naturskader. Terskelen for tildeling vil være høy, 
og midlene vil fordeles etter søknad. Statsforvalteren vil blant annet vurdere å tildele slike 
skjønnsmidler til kommuner som kan vise til særskilte utfordringer som ikke var kjent under 
budsjettprosessen.  
 
Kommuner som mener seg berettiget til kriseskjønnsmidler kan søke om dette innen 15. september 
2021. 
  
Søknader skal inneholde en kort begrunnelse og oversikt over ekstraordinære utgifter i budsjettåret.  
 
Vi gjør oppmerksom på at søknader om kriseskjønnsmidler ikke skal sendes via søknads- og 
rapporteringsdatabasen Prosjektskjønn (som kun benyttes for søknader om prosjektskjønnsmidler).  
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: KMD’s retningslinjer for skjønnstildelingen for 2021 
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Høringsuttalelse -dispensasjons fra kystsoneplan Skjervøy kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Anmodning om uttalelse på søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av ny 

akvakulturlokalitet vest for Haukøya 
2 Søknad om dispensasjon fra  kystsoneplanen for etablering av ny akvakulturlokalitet vest 

for Haukøya.pdf 
3 Særutskrift kystsoneplan 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune viser til høringsbrev fra Skjervøy kommune med søknad om dispensasjon 
fra kystsoneplanen for etablering av akvakulturlokalitet vest for Haukøya. 
 
Nordreisa kommune vil på det sterkeste fraråde en slik dispensasjon blir gitt i dette området. 
 
Det begrunnes med at lokaliteten ligger rett utenfor Reisafjorden som er en nasjonal laksefjord 
og som Nordreisa kommunestyre har vedtatt skal være en oppdrettsfri fjord. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har fått anmodning fra Skjervøy kommune om uttalelse på søknad om 
dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av ny akvakulturlokalitet vest for Haukøya 
 
Skjervøy kommune skriver: 

Bakgrunn for saken 
Skjervøy kommune har mottatt en søknad fra Mowi ASA hvor det søkes om dispensasjon 
fra kystsoneplanen for å kunne etablere ny akvakulturlokalitet vest for Haukøya. 
Søknaden ligger vedlagt. 
Saken har vært oppe til orientering i Skjervøy formannskapet 16. desember 2020. Utdrag 
fra møteprotokoll: 
«Representantene i formannskapet vil ikke forskuttere noen signaler på vegne av sine 
partier. Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomføre ei grundig 
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saksbehandling, der alle sider av saken belyses. Saken ønskes politisk behandlet i 
formannskapet i februar.» 
 
Det ble også uttrykt ønske om at kommunen gikk i dialog med lokale fiskere for å få frem 
utfordringer og aktuelle problemstillinger ved å tillate akvakultur vest for Haukøya. 
 
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 A29. 
 
Dispensasjon fra planen 
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra formål i 
kystsoneplanen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Kommunens foreløpige vurdering: 
Skjervøy kommune skal starte rulleringen av kystsoneplanen i 2022. Kommunen ønsker 
allikevel 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 de interessene kommunen ser på som blir særlig berørt er fiske. Kommunen har 
avholdt et dialogmøte hvor både Fiskarlaget Nord og Skjervøy fiskarlag deltok. 
Lokaliteten er nært reketrålfeltet, hvor det fiskes helt opp der anlegget skal plasseres. 
Det fiskes også en del med garn og line i området. Å etablere et anlegg som omsøkt vil 
kunne beslaglegge viktige fiskearealer. Skjervøy fiskarlag foreslo å flytte anlegget noe 
nordover. Dette for å ikke påvirke reketrålfeltet sør for anlegget i like stor grad. 
 
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 til å stille 
følgende vilkår: 
1. Dispensasjonen skal være midlertidig og vil opphøre når ny kystsoneplan er vedtatt. 
Det vil være naturlig å vurdere A29 på nytt ved rullering av planen. 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. 
2. Det vil stilles krav til bruk og utslipp av legemidler til bekjempelse av lakselus. Det er 
aktuelt for kommunen å stille som vilkår at all avlusing ved bruk av medikamenter skal 
kun skje i nødstilfeller og i et lukket system. 
 

Høringsfrist ble først satt til 5.februar, men er senere utvidet til 21.februar 2021. 
 
Nordreisa kommunestyre behandlet kystsoneplanen i sak 63/14. Det ble gjort følgende vedtak: 

«Nordreisa kommune viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kystsoneplan 
for Nordreisa kommune 2014-2026. 
Kommunestyret tar ikke innsigelsen til område FFA 18 Uløya sørvest til følge. Arealene 
unntas rettsvirkning og tas videre til mekling.  
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Henstilling til Skjervøy kommune: Fremmer forslag om at A29 og A30 Haukøya øst og –
vest tas ut da de to områdene er for nært trekkruta til vill-laksen, og skade for 
fiskeriene» 

 
I Skjervøy kommunens sluttbehandling ble området A29 ble tatt ut av planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart 

  
Kartutsnitt fra kystsoneplanen  
 
 

Vurdering 
Skjervøy kommune og Nordreisa kommune gjennomførte i 2013-14 en bred prosess med 
revidering kystsoneplanen. Det omsøkte området ble foreslått til akvakultur, men tatt ut før 
sluttbehandling etter merknader og innsigelser fra Fylkesmannen i Troms, Fiskeridirektoratet, 
Kystverket og Sametinget. 
Merknadene og innsigelsene gikk på at dette er et viktig fiskefelt og at området ligger rett 
utenfor Reisafjorden som er en nasjonal laksefjord.  
Nordreisa kommune har videre vedtatt at Reisafjorden skal være en oppdrettsfri fjord.  
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Hensynene til fiskeri og villaksen som må passere dette området på sin vandring inn til 
Reisaelva er ikke endret siden 2014. Disse hensynene mener kommunen at fortsatt må gjelde. 
Spesielt villaksbestanden i Reisaelva er under press og har hatt en nedgang de siste åra. Da er 
det viktig å opprettholde innløpet til elva oppdrettsfri.  
 
I Skjervøy kommunes foreløpige vurdering pekes det på mulige tiltak og at dette er midlertidig i 
påvente av rullering av kystsoneplanen. Vi er redd at denne midlertidheten kan bli permanent. 
 
Vi mener heller ikke hensynet til at Mowi skal få en midlertidig lokalitet veier opp mot de 
miljømessige hensynene for denne lokaliteten rett i utkanten av Reisafjorden. 
 
Kommunedirektøren tilrår derfor at Nordreisa kommune anbefaler Skjervøy kommune om å 
avslå denne søknaden om dispensasjon.  
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Teknisk etat

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr. E-post
Postboks 145 Skoleveien 6 +47 77 77 55 00 post@skjervoy.kommune.no
9189 Skjervøy 9189 Skjervøy Org.nr. Internett

941 812 716 www.skjervoy.kommune.no 

Mottakere i følge liste

Vår ref.: Dato:
21/43 - 2 / MARMOL 13.01.2021

Anmodning om uttalelse på søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av ny 
akvakulturlokalitet vest for Haukøya

Bakgrunn for saken
Skjervøy kommune har mottatt en søknad fra Mowi ASA hvor det søkes om dispensasjon fra 
kystsoneplanen for å kunne etablere ny akvakulturlokalitet vest for Haukøya. Søknaden ligger 
vedlagt. 

Saken har vært oppe til orientering i Skjervøy formannskapet 16. desember 2020. Utdrag fra 
møteprotokoll:
«Representantene i formannskapet vil ikke forskuttere noen signaler på vegne av sine partier. 
Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomføre ei grundig saksbehandling, der alle sider av 
saken belyses. Saken ønskes politisk behandlet i formannskapet i februar.»

Det ble også uttrykt ønske om at kommunen gikk i dialog med lokale fiskere for å få frem 
utfordringer og aktuelle problemstillinger ved å tillate akvakultur vest for Haukøya. 

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 A29. 

Dispensasjon fra planen
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra formål i 
kystsoneplanen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak lovens formålsbestemmelse blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Kommunens foreløpige vurdering:
Skjervøy kommune skal starte rulleringen av kystsoneplanen i 2022. Kommunen ønsker allikevel 
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. 
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Side 2 av 3

Noen av de interessene kommunen ser på som blir særlig berørt er fiske. Kommunen har avholdt et 
dialogmøte hvor både Fiskarlaget Nord og Skjervøy fiskarlag deltok. Lokaliteten er nært 
reketrålfeltet, hvor det fiskes helt opp der anlegget skal plasseres. Det fiskes også en del med garn og 
line i området. Å etablere et anlegg som omsøkt vil kunne beslaglegge viktige fiskearealer. Skjervøy 
fiskarlag foreslo å flytte anlegget noe nordover. Dette for å ikke påvirke reketrålfeltet sør for anlegget 
i like stor grad. 

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 til å stille følgende vilkår: 

1. Dispensasjonen skal være midlertidig og vil opphøre når ny kystsoneplan er vedtatt. Det vil være 
naturlig å vurdere A29 på nytt ved rullering av planen. 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. 

2. Det vil stilles krav til bruk og utslipp av legemidler til bekjempelse av lakselus. Det er aktuelt for 
kommunen å stille som vilkår at all avlusing ved bruk av medikamenter skal kun skje i nødstilfeller 
og i et lukket system. 

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 Skjervøy kommune bes det om at uttalelser blir oversendt kommunen innen 05.02.2021. 

Med hilsen

Marius Solberg Møller
byggesaksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg
Søknad om dispensasjon fra  kystsoneplanen for etablering av ny akvakulturlokalitet vest for Haukøya

Mottakere
Fiskarlaget Nord Postboks 59 9251 TROMSØ
Fiskeridirektoratet Region Nord Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN
Grunneiere for 3/1, 3/3, 3/4 og 3/10
Kvænangen Kommune Gárgu 8 9161 BURFJORD
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

 Kopi til
Mowi Asa Sandviksbodene 77A/B 5035 BERGEN
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Side 3 av 3

Mottakere
Sametinget, Miljø- og Kulturvernavdelingen Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
Skjervøy Fiskarlag 9180 SKJERVØY
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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 Mowi ASA  Sjøgata 21 

8006 Bodø 

+47 47299067        

knut.krokstrand@mowi.com 

Sjøgata 21 

8006 Bodø 
http://mowi.com 

   

Skjervøy Kommune 

Pb 145 

9189 Skjervøy 

 

01.12.2020 

Bodø 

 

Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan Skjervøy  

 

Innledning 

Mowi ønsker å etablere ny akvakulturlokalitet i Skjervøy kommune. Dette som et ledd 

i å tilpasse og sikre driften i henhold til Mattilsynets nye håndtering av 

bekjempelsessoner, se neste avsnitt. Siden området vi ønsker å etablere lokalitet på 

ikke er avsatt til akvakultur i gjeldende kystsoneplan søker vi med dette om 

dispensasjon fra nevnte plan. For å kunne overholde soneregimet og 

brakkleggingsperioder er Mowi avhengig av nye lokaliteter i produksjonsområde 11.  

Arealet vi søker dispensasjon om er i tidligere planprosess foreslått som område A29.  

 

Bakgrunn 

Mowi fikk et utbrudd av ILA på lokalitet Fjellbukt i Kvænangen sommeren 2019. 

Mattilsynet fattet vedtak om tømming og brakklegging av lokaliteten og innførte 

samtidig en bekjempelsessone med minsteavstand mellom berørte lokaliteter på 

10km. Resultatet av dette ble at Rakkenes faller inn under regimet i 

bekjempelsessonen. Konsekvensene av dette er at Mowi, med mindre vi får etablert 

erstatningslokaliteter, risikerer å måtte permittere store deler av arbeidsstokken i 

Kvænangen. Mowi har fått Akvaplan Niva til å utføre modelleringer av hydrografiske 

forhold og smittespredning i Kvænangen, og deretter bedt om at Mattilsynet gjør en 

ny vurdering av utvidelse av bekjempelsessonen, uten at dette har ført til at 

Mattilsynet har endret på bekjempelsessonen.  
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Lokaliteten 

Lokaliteten det søkes om er plassert vest for Haukøy. Se kart med tenkt plassering av 

lokaliteten. Skravert areal er det areal som er nødvendig avsatt for å kunne plassere 

anlegget og gjøre mindre justeringer av ramme, flåte og fortøyninger. 

 

 

Anleggsstørrelse   

Rammeareal er ca. 190 x 475 m. Anlegget består av 10 bur. 

Typisk areal fôrflåte er ca. 300-450m². 

 

Sektor, sjøkabler og ferdsel 

Haukøya Vest ligger på vestsiden av Haukøya. Planlagt plassering av anlegg er ikke i 

konflikt med hverken farled, sjøkabler eller kjent rutegående sjøtrafikk. 

 

Det er kun merder, fôrflåte, fôrslanger og bøyer som vil være synlige i overflaten. 

Rammer og fortøyninger senkes under overflaten og forankres på bunn.  

Anlegget befinner seg i grønn sektor.   
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Figur 2 

 

 

Begrensingsområdet for ferdsel er 20 meter fra anleggets bøyer, mens det er 

fiskeforbud innenfor 100 meters avstand fra anleggets bøyer. 

 

 

Fiskeri 

Store deler av sjøarealet i Skjervøy, som mange andre kystkommuner i nord, er 

anmerket i kart fra Fiskeridirektoratet som både fiskefelt og oppvekstområde for torsk 

og reker. Mowi er klar over betydningen området har for fiskeri og vi ønsker å bidra 

på en positiv måte til sameksistens med andre brukere av arealene. 

 

Kystfiskerlagene Indre Skjervøy, Rekefiskerlaget og Kvænangen vil bli orientert om 

utsett av strømmålere, planer for forundersøkelser og bunnkartlegging. Det er også 

sendt ut informasjon om Mowi sine planer til flere interessenter, blant annet 

Sametinget.  

Posisjoner for strømmålere vil bli oppgitt til Kystvaktsentralen og Barentswatch Fiskinfo 

når disse er satt i sjøen. 
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Ved innsending av eventuell akvakultursøknad vil interessenter med dette ha fått 

ekstra tid på å forberede innspill til høring. 

 

Det vil bli tatt hensyn til plassering av fortøyninger i forhold til rekefelt som vist i figur 3.  

Figur 4 viser fiskeplasser hvor det benyttes aktive redskaper også inkludert arealet for 

reketråling som vist i figur 3.     

 

Figur 3 

 

 

 

 

Figur 4 
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Miljø 

Mowi er, som alle oppdrettere, fra myndighetenes side underlagt strenge miljøkrav 

for utslipp til miljø. Dette følger blant annet av utslippstillatelser for hver enkelt 

lokalitet. Vi er pålagt å følge frekvens for miljøundersøkelser i henhold til NS9410:2016i. 

Disse utføres av akkreditert leverandør, og rapporteres til myndighetene via Altinn. 

Ca. 94 % av alle Mowi sine anlegg er klassifisert med miljøtilstand meget god eller 

god. Mowi har et mål om at alle våre anlegg skal være ASC-sertifisertii innen 2025. 

 

Det er per nå ikke utført miljøundersøkelser ved planlagt område, men utfra 

bunntopografien og anleggets plassering vil akkumulering av organisk materiale skje 

under anlegget og avhengig av spredningsstrøm sedimentere i overgangssone. Det 

kan forventes at strømforholdene er gode ut fra havbunnen og strøklengden målt i 

luftlinje. Anlegget skal driftes med hensyn til miljøforholdene i sediment som jevnlig 

følges opp i henhold til NS9410:2016. Komplette forundersøkelser i henhold til nevnte 

standard og i henhold til myndighetskrav vil leveres sammen med en eventuell 

akvakultursøknad.  

 

Hyppige lusebehandlinger er fra Mowi sin side ikke ønskelig siden dette påvirker 

både fiskevelferden og lønnsomhet, samt øker risikoen for mulige utslipp til miljøet. 

Mowi har utarbeidet en lusestrategi med fokus på forebyggende tiltak som bedre 

opplæring av personell, økt frekvens på lusetellinger, bruk av luseskjørt mm, for å 

minske påslag av lus. Det benyttes i stor grad ikke-medikamentell behandling som 

Thermolicer, der lusa fjernes mekanisk enten med temperert vann eller høytrykk. Vi 

benytter oss i liten grad av medikamentell behandling. Bruken av medikamentell 

behandling, f.eks hydrogenperoksid, er kraftig redusert de siste årene (på 

selskapsnivå redusert med rundt 70% fra 2016 og til d.d)  
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Mowi benytter utelukkende godkjente legemidler ved medikamentell behandling, 

og vi har gode risikovurderinger før bruk og oppfølging av påvirkning på miljøet etter 

bruk. Både fiskehelsepersonell og Miljø og Myndighetskontakt er involvert i disse 

vurderingene. 

 

Mowi har en nullvisjon for rømming, og vi har et velfungerende kvalitets og 

avvikshåndteringssystem.   

 

Det gjøres oppmerksom på at det ligger mye informasjon tilgjengelig om lokalitetene 

våre på Barentswatch.no 

 

Det er ikke registrert rødliste arter av betydning i området anlegget er tenkt plassert. 

(se figur 5). Det er heller ikke registret forslag til verneområder, marine naturtyper, 

nasjonale laksefjorder/vassdrag. Avstanden til nærmeste lakseelv er over 10 km 

(Oksfjordvassdraget).   

 

Figur 5 
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Synergier 

Ved å innvilge vår dispensasjonssøknad vil Skjervøy kommune legge til rette for at vi 

kan etablere en mer robust lokalitetsstruktur i området. 

 

Mowi benytter i stor grad lokale leverandører, og ved ansettelsesprosesser er vi 

meget positive til å rekruttere lokalt. 

 

Vi håper Skjervøy kommune er positivt innstilt til å innvilge dispensasjon og avsette 

areal til beskrevet lokalitet i kystsoneplanen deres, og ser frem til et konstruktivt og 

viktig samarbeid slik at vi kan bidra til arbeidsplasser og aktivitet i kommunen. 

 

 

Vennlig hilsen 

Knut Håvard Krokstrand 

Miljø- og myndighetskontakt - Nord 

Mowi ASA 
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Fotnoter 

i NS9410:2016 – Norsk standard for miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg 

 
i i Aquaculture Stewardship Council - The Aquaculture Stewardship Council is an independent, international non-profit 

organisation that manages the world’s leading certification and labelling programme for responsible aquaculture 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/4487-97

Arkiv:                131

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 07.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
62/14 Nordreisa driftsutvalg 18.11.2014
63/14 Nordreisa kommunestyre 17.12.2014

Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 2014-2026 -
sluttbehandling

Henvisning til lovverk:
Pbl §§ 5-2 og 11-15
Pbl §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan).
Naturmangfoldsloven

Vedlegg
1 Innspill i planperioden
2 Merknadsbehandling
3 Planbeskrivelsen med planbestemmelser
4 Konsekvensvurdering med ROS
5 Plankart

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 17.12.2014 

Behandling:

Ragnvald Myrvang (Frp) og Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende fellesforslag:
Henstilling til Skjervøy kommune
Fremmer forslag om at A29 og A30 Haukøya øst og –vest tas ut da de to områdene er for nært 
trekkruta til vill-laksen, og skade for fiskeriene.

Det ble først stemt over fellesforslaget fra Ragnvald Myrvang (Frp) og Olaf Skogmo (Sp). 
Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over driftsutvalgets innstilling. 19 stemte for og 1 stemte imot. 
Innstillingen dermed vedtatt.
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Vedtak:

Nordreisa kommune viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kystsoneplan for 
Nordreisa kommune 2014-2026.

Kommunestyret tar ikke innsigelsen til område FFA 18 Uløya sørvest til følge. Arealene unntas 
rettsvirkning og tas videre til mekling. 

Henstilling til Skjervøy kommune
Fremmer forslag om at A29 og A30 Haukøya øst og –vest tas ut da de to områdene er for nært 
trekkruta til vill-laksen, og skade for fiskeriene.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.11.2014 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kystsoneplan for 
Nordreisa kommune 2014-2026.

Kommunestyret tar ikke innsigelsen til område FFA 18 Uløya sørvest til følge. Arealene unntas 
rettsvirkning og tas videre til mekling. 

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kystsoneplan for 
Nordreisa kommune 2014-2026.

Kommunestyret tar ikke innsigelsen til område FFA 18 Uløya sørvest til følge. Arealene unntas 
rettsvirkning og tas videre til mekling. 

Begrunnelse:
Lokalitet FFA18 avsettes til et forskningsprosjekt innen fiske og oppdrett.

Saksopplysninger

Forslag til kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy er utarbeidet i et interkommunalt samarbeid i 
perioden 2012-14. Arbeidet har vært ledet av et eget utvalg; Kystsoneplanutvalget for Nordreisa 
og Skjervøy, og en egen prosjektleder.

Arbeidet fram til nå har vært kjørt interkommunalt, men sluttbehandlingen må gjøres separat for 
hver enkelt kommune. Dvs Nordreisa kommune og Skjervøy kommune behandler og gjør 
vedtak innenfor sine kommunegrenser.
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-2 og § 11-15 vedtok Kystsoneplanutvalget i
Nordreisa og Skjervøy å legge Kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner ut til
offentlig ettersyn i perioden 28.03.2014 til 12.05.2014. Kystsoneplanen består av plankart med 
tekstdel og bestemmelser. Som vedlegg til planen følger konsekvensutredning med forenklet 
ROS analyse. 

Høringsfristen ble satt til 12.05.2014 og senere utvidet til 31.05.2014. Fiskeridirektoratet, 
Sametinget og Forsvarsbygg fikk denne fristen ytterligere utvidet. Under planarbeidet har det 
vært avholdt en rekke møter og sonderinger med ulike parter, organisasjoner og 
sektormyndigheter. I denne sammenheng vises det til kronologisk oversikt på side 6 i 
planbeskrivelsen.

Det har i tillegg vært avholdt folkemøter om kystsoneplanen, 29. april på Storslett og 6. mai på 
Skjervøy. Referater fra disse møtene i tillegg til innspill finnes i vedlagte innspills mappe.

På disse lokalitetene kom det innsigelser:
Fig 1.1

Innsigelser Kystverket Fiskeridirektoratet Sametinget Fylkesmannen Forsvarsbygg Sum

A1 Eksist. Storelva 1 justering 1

A20 NY Uløya Sørvest 1 1 1 3

A21 NY
Uløya 
Nordvest

1 1 1
3

A22 Ny Follesøy 1 justering 1 2

A23 Ny Kjølmangen Sør 0 0 0 0 0 0

A24 Ny Vorterøy Vest 0 0 0 0 0 0

A25 Ny
Kjølmangen 
Nord

0 0 0 0 0 0

A26 Ny Haugnes 1 1 2

A28 Ny Laukøya 1 justering 1 2

A29 Ny Haukøya Vest 1 1 1 1 4

A30 Ny Haukøya Øst 1 1 1 1

I møte 07.07.2014  gjorde Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy og med bakgrunn 
innkomne innspill og merknader til da, ble det gjort følgende vedtak (kursiv skrift):

Det gjøres følgende endringer på utbyggingsområdene i kystsoneplanen for Skjervøy og 
Nordreisa kommuner:

Områdene A20 og A21 gjøres om til flerbruksområder (FFA). A26 og FFA2 tas ut av 
planen. A1 og FFA15 justeres slik at Kystverket kan trekke innsigelsen. A22 og A28 
innskrenkes slik at de i mindre grad berører fiskefelt.

Området vest og sør for Arnøya fram mot Kågsundet til H520_1, som i planutkastet har 
benevnelsen «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone-nåværende», 
gjøres om til fiskeområde-nåværende, dette fordi det er kommet inn innspill om seinot 
felt i området.

Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy er klar over at medisinering av fisk og 
fiskehelse er et område som hører Mattilsynet, men vil likevel oppfordre aktørene å 
bruke så miljøvennlige avlusningsmidler som mulig. Midler som hemmer veksten på 
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skallet til reker og andre skalldyr må ikke brukes. I områdene A29 og A30 forbys det 
bruk av avlusningspreparater som inneholder kitinhemmere, samt at lusnivået ikke 
overstiger 0,1 kjønnsmoden holus (mot dagens regelverk på 0,5 kjønnsmoden holus) pr 
oppdrettsfisk i snitt pr lokalitet. Dette vil bli innarbeidet som et dokumentasjonskrav i 
planbestemmelsene.

Aktiviteter framover:

Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy kommuner sender ut revidert plan med 
ovennevnte endringer, ut til de som har gitt innsigelser med spørsmål om disse kan 
trekkes. Svarfrist settes til 27. august 2014.

Det avholdes et møte med fiskarlagene i planområdet, Sametinget og Fiskarlaget Nord 
på Skjervøy den 28. august 2014 fra kl. 12 – 15 i kommunestyresalen på Skjervøy.

Endelig innstilling fra kystsoneplanutvalget overfor kommunestyrene i den enkelte 
kommune gjøres 9. oktober 2014.

Innsigelsene:

Fylkesmannen i Troms:
Fylkesmannen i Troms fremmer innsigelse til områdene A29 og A30 ved Haukøya. Etablering 
av oppdrett i disse to områdene vil kunne medføre økt belastning på anadrom laksefisk. 
Haukøya ligger i nærområdet til Reisafjorden som er utpekt som nasjonal laksefjord.
Det at det i planen avsettes to nye områder for akvakultur i nærområdet til Reisafjorden vil 
kunne medføre økt belastning på anadrom laksefisk i området. Fylkesmannen mener at en føre-
var tilnærming må legges til grunn også i arealplanleggingen og fremmer innsigelse til at det 
avsettes to nye akvakultur-områder ved Haukøya i nærheten av utløpet av den nasjonale 
laksefjorden Reisafjorden. Fylkesmannen mener at det i denne sammenheng må tas med i 
betraktningen at det tross alt vil bli mulighet for nye akvakultur-lokaliteter i og med at det 
avsettes 8 nye områder for akvakultur i utløpet av Lyngenfjorden, på vestsiden av Uløya og ved 
Vorterøya. 

Mht til disse 2 innsigelsene fra Fylkesmannen i Troms, har en i planarbeidet forholdt seg til at 
staten har satt en grense for hvor langt ut den nasjonale laksefjorden strekker seg. Lokalitet A29 
ligger ca. 4 km og lokalitet A30 ligger ca. 6 km utafor denne grensa. En er for øvrig av den 
oppfatning at hadde staten ment at grensa skulle gå lengere ut ville man ha satt grensa lengere 
ut. Den nasjonale lakse-fjorden oppfattes som en hensynssone til sjørøye, ørret vassdragene og 
laksevassdragene i Reisafjorden med tilhørende fjordarmer. Avstanden til slike vassdrag er 
normalt 5 km. 

Øvrig innspill og merknader til planen, fra fylkesmannen, spesielt med tanke på samfunns-
sikkerhet og ROS har en tatt til etterretning og innarbeidet så langt som mulig etter de 
anbefalinger som er kommet i plandokumentene. Planbestemmelsen er også justeres etter dette. 
Det har vært avholdt et drøftingsmøte med Fylkesmannen i Troms den12 mai 2014. I dette 
møtet kom det fram at innsigelsene på A29 og A30 står fast. Fylkesmannen har senere stadfestet 
i eget skriv av 09.09.2014.

Fylkesmannen i Troms har etter å ha fått tilsendt revidert planutkast fremdeles innsigelser på 
A29 og A30. De har i brev 10.09.2014 bekreftet dette.
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Kystverket:
Kystverket har varselet innsigelse mot A29 og A1 FFA15. 
Innsigelsen på A1 FFA15 (eksisterende anlegg) er frafalt i mail 08.09.2014.

Sametinget:
Reiser innsigelse mot planen og ber kommunene om å endre arealformål for områdene A20, 
A21, A22, A26, A28, A29 og A30 fra akvakultur til "fiske" eller eventuelt "bruk og vern av sjø 
og vassdrag med tilhørende strandsone". I tillegg har de kommet med merknader bl.a. med tanke 
på kulturminner. Sametinget har signalisert at de er villige til å gå i drøftingsmøte med oss om 
innsigelsene. Møtet ble avholdt 30 juni 2014 i Tromsø.
I møtet presiserte Sametinget at Plan og bygningsloven slår fast at all planlegging skal ta hensyn 
til naturgrunnlag og samisk næringsutøvelse. De refererte til egen veileder. Sametingets 
innsigelser er tett knyttet opp til uttalelser fra kystfiskerne. De ønsker av man vektlegger lokal 
kunnskap, folkelig kunnskap, medvirkning på lik grunnlag som faktagrunnlag.  Innsigelse er for 
å sikre fiskeplasser for lokale fiskere. 
Sametinget sa at de ønsker å komme i dialog slik at planløsningen blir gjennomtenkt og inviterte 
til en konstruktiv dialog. Man er først og fremst opptatt av helhet og hvis områder 
innskrenkes/fjernes så kan de være villig til å se på nytt forslag.
Sametingets innsigelser er identisk med innspillene fra Fiskarlagene.

Sametinget har etter å ha fått tilsendt revidert planutkast redusert sine innsigelser fra 7 til 3 
innsigelser, dvs opprettholdt innsigelser på A28, A29 og A30.

Fiskeridirektoratets innspill/innsigelser:
Område A20 og A 21. Fiskeridirektoratet anbefaler at kun et av disse A-områdene 
opprettholdes, og at dette området da legges ut som et flerbruksområde for både fiske og 
akvakultur. Område A22 bør begrenses slik at det ikke berører området for garnfiske, samt at det 
i bestemmelser til området framkommer krav om avbøtende tiltak ved en eventuell etablering av 
akvakulturanlegg i forhold til fiskeriaktiviteten i området.
Områdene A26 og A28 berører begge et viktig seinotfelt og andre fiskeriområder som nevnt. 
Konflikten synes å være størst i område A26. Fiskeridirektoratet region Troms anbefaler at kun 
ett av disse områdene avsettes til akvakultur.
Til område A26 stiller vi spørsmål ved utstrekningen i øst-vest retning, og utstrekning mot land. 
Hvis en velger å opprettholde dette A-området i planen ber vi om at størrelsen vurderes på nytt i 
forhold til fiskeriaktiviteten i området.
Etter vår vurdering bør det avsettes kun ett område for akvakultur ved Haukøya. I område A29 
er det størst konflikter, slik at vår anbefaling er at dette tas ut av planen, mens område A30 
opprettholdes. Det er kommet inn merknader på at akvakulturområdene strekker seg helt til land. 
Dette er ikke nødvendig og det er gjort justeringer som hensynstar dette. Rognkjeksefiske utøves 
normalt i denne sonen og med en slik justering tar en hensyn til denne type fiskeri. Dette er og 
med på å imøtekomme Fiskeridirektoratet sine forslag om avbøtende tiltak. 

Fiskeridirektoratet har etter å ha fått tilsendt revidert planutkast og redusert sine 
innsigelser/forslag til justeringer fra 5 til 1 innsigelse. De har innsigelse på A29.

Forsvarsbygg:
Innsigelse på A20 og A21. Forsvarsbygg har i skriv 02.07.2014  sagt at øvingsområdet vest for 
Uløya, som berører begge kommunene, ikke kan frigis. I praksis vil det si at det ikke kan 
anlegges akvakulturlokaliteter på A 20 og A 21.

Forsvarsbygg har etter å ha fått tilsendt revidert planutkast opprettholdt sine 2 innsigelser på 
vestsida for Uløya, dvs på FFA 18 (tidligere A20) og på FFA 18 (tidligere A21).
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Troms Fylkeskommune:
Ingen innsigelser er kommet her, men en rekke merknader på planbestemmelser, på 
kulturminner, på kajakkpadling og friluftsliv. Dette er i stor grad rettet opp.
Planbestemmelsene er rettet opp. Øvrige merknader har en så langt som mulig forsøkt å 
innarbeide i planen. 

Etter at revidert plan ble sendt ut til sektormyndighetene i eget brev med anmodning om at 
innsigelsene trekkes satt vi igjen med innsigelser på 5 områder: 

Fig 1.2

Innsigelser Kystverket Fiskeridirektoratet Sametinget Fylkesmannen Forsvarsbygg Sum

A1
Eks
ist

Storelva Frafalt (1)
0

FFA18
(A20)

NY Uløya Sørvest Frafalt (1) Frafalt (1) 1 Opprettholdt
1

FFA17
(A21)

NY
Uløya 
Nordvest

Frafalt (1) Frafalt (1) 1 Opprettholdt
1

A22 Ny Follesøy Frafalt (1) Frafalt (1) 0

A23 Ny
Kjølmangen 
Sør

0 0 0 0 0
0

A24 Ny Vorterøy Vest 0 0 0 0 0 0

A25 Ny
Kjølmangen 
Nord

0 0 0 0 0
0

A26 Ny
Haugnes 
fjernet

Frafalt (1) Frafalt (1)
0

A28 Ny Laukøya Frafalt (1) 1 Opprettholdt 1

A29 Ny Haukøya Vest 1 Opprettholdt 1 Opprettholdt 1 Opprettholdt 1 Opprettholdt 4

A30 Ny Haukøya Øst Frafalt (1) 1 Opprettholdt 1 Opprettholdt 2

Kystsoneplanen består for øvrig av av:
Planbeskrivelse med planbestemmelser, konsekvensvurdering med forenklet arealros, temakart, 
plankart innspillsmappe til planen og merknadsbehandling.

Planbeskrivelsen: Beskriver hvordan en skal løse fremtidige utfordringer, hva arealene kan 
brukes til, hvordan vi definerer formålene og hva de ulike fargene på kartet betyr. 
Planbeskrivelsen sier noe om framtidig arealbehov i planperioden. Den forklarer også hvordan 
planen er bygd opp med konsekvensutredninger og areal-ROS (Risiko og sårbarhets analyse).

Plankartet: Viser hva som kan bygges ut og angir plassering i kartet. Hver type formål har sin 
egen farge. Kartet er juridisk bindene.

Planbestemmelsene: Planbestemmelsene gir bestemmelser til områdene i plankartet, og er det 
verktøyet som kommunene bruker når plansaker og byggesaker behandles. Planbestemmelsene 
er juridisk bindene.

Kystsoneplanutvalget hadde sitt siste møte 9.oktober 2014, der de gjorde vedtak med 
anbefalinger til kommunestyrene. 

Saksprotokoll i Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy - 09.10.2014

Behandling:
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Forslag fra Geir Sagelv H:
Lokalitet FFA 17 tas inn i planen som FFA område. Lokalitet FFA 18 tas inn i planen som FFA 
område og avsettes til et forskningsprosjekt innen fiske og oppdrett
Lokalitet A29 Haukøya vest tas ut av planen

Forslag fra kystsoneplanutvalget:
Kystsoneplanutvalget anbefaler kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy om å gå til mekling
på vedtatte aquakulturområde hvor innsigelsesmyndigheter har opprettholdt innsigelsen.

Avstemming ble gjort punktvis for hver lokalitet.

Lokalitet FFA17 Uløy nordvest tas inn i planen som FFA område, forslag enstemmig vedtatt
Lokalitet FFA18 Uløy sørvest tas inn i planen som FFA område, forslag enstemmig vedtatt
Lokalitet A22 Follesøy tas inn i planen, forslaget enstemmig vedtatt
Lokalitet A23 Kjølmangen sør tas inn i planen, forslaget enstemmig vedtatt
Lokalitet A24 Vorterøy vest tas inn i planen, forslaget enstemmig vedtatt
Lokalitet A28 Laukøya tas inn i planen, forslaget enstemmig vedtatt
Lokalitet A29 Haukøya vest tas inn i planen. Forslaget ble satt opp imot forslaget fra Geir
Sagelv om at lokalitet A 29 tas ut av planen. Avstemningen ble 3 stemmer for å ta det inn og 3
stemte for å ta det ut. Lokalitet A29 tas inn i planen med leders dobbeltstemme.
Lokalitet A30 Haukøya øst, tas inn i planen, forslaget enstemmig vedtatt

Kystsoneplanutvalget anbefaler kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy om å gå til mekling
på vedtatte aquakulturområde hvor innsigelsesmyndigheter har opprettholdt innsigelsen.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner vedtar at følgende områder tas med i
kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner; FFA18 (tidligere A20) Uløya Sørvest og 
FFA17 (tidligere A21) Uløya Nordvest.

Begrunnelse:
Lokalitet FFA18 tas inn i planen og avsettes til et forskningsprosjekt innen fiske og oppdrett

Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner vedtar at følgende områder tas med
kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner:
Lokalitet A22 Follesøy
Lokalitet A23 Kjølmangen sør
Lokalitet A24 Vorterøy vest

Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner vedtar at A28 Laukøya ikke tas ut av i 
planen selv om det er innsigelse fra Sametinget.

Begrunnelse:
Området A28 berørte opprinnelig et viktig seinotfelt, men er justert etter Fiskeridirektoratet sine 
anbefalinger, som etter dette trakk sin innsigelse. Etter denne justeringen berører ikke området 
viktige fiskefelt i følge kystnære fiskeridata (http://kart.fiskeridir.no). Sametinget opprettholdt 
sin innsigelse og begrunnet det med at A28 er i strid med næringsutøvelse i samiske områder jfr. 
§ 5-4 i Plan og bygningsloven. Etter nevnte justering er ikke A28 lengre i strid med 
næringsutøvelse i samiske områder.
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Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner vedtar at A29 og A30 ikke tas ut av i 
planen selv om det er innsigelser fra Sametinget på A29 og A30, fra Fylkesmannen i Troms på 
A29 og A30, fra Kystverket på A29 og fra Fiskeridirektoratet på A29.

Begrunnelse
Området A29 og A30 er justert slik at de ikke berører viktige fiskefelt herunder rekefelt. I tillegg 
har en vektlagt at staten har satt en grense for hvor langt ut den nasjonale laksefjorden strekker 
seg. Lokalitet A29 ligger ca. 4 km og lokalitet A30 ligger ca. 6 km utafor denne grensa. En kan 
heller ikke se at A29 og A30 er i strid med næringsutøvelse i samiske områder.

Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner tar ut pkt g) om lakselus og bruk av
lusemidler, i planbestemmelsenes § 3.

Begrunnelse
Plan- og bygningsloven har en rekke muligheter for at kommunen som planmyndighet kan
klausulere områder i planforslaget på en bestemt måte. Men alle slike områder må være innen
den kompetanse som kommunen har som planmyndighet. Det må være en av de reguleringene
som finnes gjengitt i plan- og bygningsloven. Å sette særskilte reguleringstiltak på et område
hvor kompetansen er hos Mattilsynet eller hos Fiskeridirektoratet, faller utenfor det en
kommune kan bestemme. Kommunen tiltar seg da en kompetanse som bare ligger hos en
fagmyndighet. Jfr. Mail fra Fiskeridirektoratet 10.09.2014.

Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner er innforstått med at A28, A29 og
A30 er uavklarte områder som ikke kan vedtas endelig av Skjervøy kommunestyre før det
foreligger et meklingsresultat eller at departementet har tatt en endelig avgjørelse.

Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner viser til plan- og bygningslovens §
11–15 og vedtar fremlagte kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014 – 2026
med de foreslåtte endringer. Vedtaket oversendes Nordreisa kommunestyre og Skjervøy
kommunestyre for sluttbehandling.

Kystsoneplanutvalget anbefaler kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy om å gå til mekling
på vedtatte aquakulturområde hvor innsigelsesmyndigheter har opprettholdt innsigelsen.

Det er til planarbeidet kommet inn flere innspill til nye lokaliteter for akvakultur og flere innspill 
på at fjordsystemene er viktige for kystfiske og at en derved ikke må tillate mer oppdrett eller 
påby lukkede anlegg. Kystsoneplanutvalget har vurdert og drøftet innspillene og det har i 
planperioden vært avholdt mange fagmøter med ulike interessegrupper, i tillegg er det avholdt 
åpne folkemøter.

Planen følger opp Nordreisa kommunestyrets tidligere vedtak om at Reisafjorden skal være 
oppdrettsfri. I planen er dette tatt inn i bestemmelsene og grense mot nord er satt inn i 
plankartet.

Det har i høringsperioden kommet inn flere innsigelser fra sektormyndigheter. Gjennom 
dialoger er det nå igjen en innsigelse som berører Nordreisa kommune. Det er område FFA 18 
Uløya sørvest. Lokaliteten foreslås avsatt til et forskningsprosjekt innen fiske og oppdrett. Det er 
forsvaret som har fremmet innsigelse. Kystsoneplanutvalget anbefaler at innsigelsen ikke tas til 
følge. 
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Innenfor Skjervøy kommune sine grenser er det fire områder som kystsoneplanutvalget 
anbefaler at innsigelse ikke tas til følge. Disse behandles av Skjervøy kommune.

Vurdering

Arbeidet med kystsoneplan har pågått i to år. Kystsoneplanutvalget har styrt arbeidet og har 
jobbet for å finne en balansegang mellom tradisjonelt fiske og oppdrett, samtidig som planen 
skal legge forholdene til rette for utvikling i åra framover. De har jobbet for å unngå innsigelser 
fra sektormyndighetene, men for fem lokaliteter anbefaler de at innsigelsene ikke blir tatt til 
følge.

I høringsrunden kom det inn mange høringsuttalelser. Det var både innsigelser og merknader fra 
sektormyndigheter og innspill og protester til foreslåtte områder.

I planen foreslås nå mesteparten av sjøområdene avsatt som viktige fiskeområder. 7 områder 
foreslås avsatt til akvakultur. A22, A23, A24, A25 A28, A29 og A30. A28, A29 og A30 er det 
innsigelser på (fig 1.2). 

Saksgang:
PBL § 11-16. Innsigelse og vedtak av departementet
For innsigelse til kommuneplanens arealdel gjelder §§ 5-4 til 5-6. Dersom innsigelsen knytter 
seg til klart avgrensede deler av planen, kan kommunestyret likevel vedta at de øvrige delene av 
kommuneplanens arealdel skal ha rettsvirkning.

Dette betyr at A28, A29 og A30 ikke tas med endelig vedtak i Skjervøy kommunestyre. Disse 
områdene avsettes som uavklarte områder (hvite felt i plankartet). Kommunestyret selv avgjør 
om områdene bør prøves i en mekling med Fylkesmannen, Sametinget, Fiskeridirektoratet.

Hvis partene ikke kommer til enighet i meklingen, vil Departementet avgjøre om innsigelsene 
skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i kommuneplanens arealdel som 
finnes påkrevd.

Departementet kan, selv om det ikke er reist innsigelse, oppheve hele eller deler av planen eller 
gjøre de endringer som finnes påkrevd, dersom den strider mot nasjonale interesser eller 
regional plan. Kommunen skal ha fått mulighet til å uttale seg før departementet treffer vedtak. 
Kommunen må innen tre måneder etter at departementet har mottatt den, være underrettet om at 
planen kan bli endret.Departementets vedtak kan ikke påklages. 

Det er viktig å understreke at det enkelte kommunestyre selv avgjør om noen områder i planen 
skal prøves ut i en eventuell mekling. Kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy vedtar kun den 
delen av planen som er innafor egne kommunegrenser.

Underveis i planarbeidet kom det også inn mange forslag til arealbruk. Alle forslag er vurdert og 
noen er tatt med i planforslaget mens noen områder ikke har kommet med fordi de berører 
viktige områder til fiske. Naturmangfold og Reisafjorden som nasjonal laksefjord har gjort at 
oppdrett av laksefisk er utelukket i dette innafor vernesonen til dette fjordsystemet. I tillegg skal 
Reisafjorden skal være en oppdrettsfri fjord, jfr. kommunestyrevedtak sak 34/11. Ytre grense i 
fjorden går fra nordspissen på Maurneset til kommunegrensen i sjø mellom kommunene 
Kvænangen og Nordreisa til grensepunkt på land (østlig retning) mellom nevnte kommuner. 
(Grensen er avmerket i plankartet). Dette er tatt med i planbestemmelsene.
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Rådmannen anbefaler at planen vedtas, og kommunestyret ikke tar innsigelsen til område FFA 
18 Uløya sørvest til følge.
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Kompetansetilskudd til Mastergrad avansert klinisk sykepleie over 3 år 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Rekrutterings- og kompetanseplan 2016 - 2020 Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 Nordreisa kommune stiller seg positiv til mottak av tilskudd til mastergrad i avansert klinisk 

sykepleie.  
 Under forutsetning av Helsedirektoratet finansiering, innvilges kr 2700,- pr studiepoeng i 

utdanningsstøtte til ansatt som tar studie Mastergrad avansert klinisk sykepleier.  
 Helse- og omsorgsutvalget innarbeider Nordreisa kommunes andel i utdanningsstøtte i 

budsjettet, fordelt slik:  
2022: kr  54.000,- 
2023: kr  81.000,-  

 Finansiering av kommunenes andel for 2020 og 2021 tilsammen kr 189.000,- vurderes i 
forbindelse med behandlingen av økonomirapporten for 1 kvartal 2021 og budsjettregulering i 
løpet av året.  

 Det gis 2 års bindingstid ette endt studie.   

 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har søkt Helsedirektoratet om tilskudd til mastergrad i avansert klinisk 
sykepleie for to sykepleiere. Nordreisa kommune har fortiden to studenter som tar den aktuelle 
mastergraden. En av mastergradstudentene har takket nei til tilskudd fra Nordreisa kommune, da 
hun ikke ønsket bindingstid. 
 
En avansert klinisk sykepleier defineres som: En autorisert sykepleier som har tilegnet seg 
kunnskaper på ekspertnivå, ferdigheter i kompleks beslutningstagning, samt klinisk kompetanse 
til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og / eller autorisasjonskrav i det aktuelle 
land.   
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Studiet er tilrettelagt for sykepleiere som har klinisk erfaring, og som vil videreutvikle sin 
formelle og reelle kompetanse for å ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert og omsorgsfull 
behandling av alvorlige syke pasienter i og utenfor sykehus. Noe av kompetansen studentene vil 
tilegne deg i løpet av studiet:  

 Inngående kunnskaper om og ferdigheter i å utføre systematiske vurderinger hos pasienter som 
er utsatt for, eller har fått en forverring i sin helsetilstand. 

 Iverksette tidlig innsats ved akutt forverring i komplekse pasientsituasjoner som oppstår i 
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, eller i overgangen mellom disse. 

 Planlegge og gjennomføre spesialisert sykepleie og delegert medisinsk behandling til 
pasientmålgruppen. 

 Samhandle og koordinere pasientforløp for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av 
tjenestenivå. 

 Initiere, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter rettet mot innovasjon og kontinuerlig 
kvalitetsarbeid. 

Utdanningen er anbefalt via Helsedirektoratet. Helsedirektoratet delfinansierer ordningen, med 
en tenkt fordeling hvor tapte lønnsinntekter for student dekkes 25 % av Helsedirektoratet, 25 % 
av arbeidsgiver og 50 % av student. Helsedirektoratet dekker kroner 2700 per studiepoeng i 
utdanningsstøtte, og krever at arbeidsgiver dekker minimum tilsvarende beløp i støtte.  
Helsedirektoratet gir også støtte til reise og opphold, hvor kommunen betaler ut til student etter 
innsendte kvitteringer til det maksbeløpet som er innvilget til reise fra direktoratet.  
 
Studieforløpet er fordelt over seks semestre fordelt på tre år og finansieres slik: 
 

  Antall 
studiepoeng 

Tilskudd fra 
Helsedirektoratet 

Tilskudd fra 
Nordreisa 
Kommune 

Sum tilskudd 

1.semester Høst 2020 30 81 000 81 000 162.000 

2.semester Vår 2021 20 54 000 54 000 108.000 
3.semester  Høst 2021 20 54 000 54 000 108.000 
4.semester Vår 2022 10 27 000 27 000 54.000 
5.semester Høst 2022 10 27 000 27 000 54.000 
6.semester Vår 2023 30 81 000 81 000 162.000 
Totalt  120  324 000 324 000  

30 studiepoeng er fulltidsstudie pr halvår.    
 
Eksempel på kostander ved sykepleier lønn med 16 års ansiennitet:   

 Pr år Pr halvår 
Grunnlønn pr år 506.400 253.200 
Helg/kveld/natt tillegg 80.000 40.000 
Pensjon 111.408 55.704 
Kostnad  697.808 348.904,- 

 
For den ene studenten har arbeidsgiver innvilget permisjon med lønn når studier foregår, under 
forutsetning at Helsedirektoratet delfinansierer som forutsatt. Den kommunale andel kr 81.000, - 
for høsten 2020, finansieres i 2021. Det er innvilget 81.000 samt reise for første halvår av H.Dir. 
Når studenten er på studie leier Distriktsmedisinsk senter inn vikar på de aktuelle studiedagene 
som den ansatte har fått permisjon med lønn. Studiet foregår i Oslo.   
 
Saken ble behandlet i Helse- og omsorgsutvalget som fattet følgende vedtak sitat: Saken 
oversendes til formannskapet. Helse- og omsorgsutvalget stiller seg positiv til saken og ber 
formannskapet innarbeide tilskuddet «til mastergrad avansert klinisk sykepleie» i budsjettet. 
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Vurdering 
Den demografiske utvikling, samfunnsutviklingen generelt, hvor det stadig blir flere eldre og 
færre hender i omsorgstjenestene, gjør at innbyggerne selv må bli mer aktive i egen helsehjelp i 
nær fremtid, bl.a. med teknologi. Man ser for seg at mer helsehjelp flyttes til hjemmet. Dette 
fordrer mer samarbeid og mer samordning, både innad i kommunale tjenester, men også mot 
UNN og spesialisthelsetjenesten. Kravene om økt kompetanse blir større i forhold til 
observasjon og behandling av pasienter i habitual og sykdomstilstand ettersom pasienter ved 
sykehus, lever lengere med mer komplekse sykdomstilstander. Ved mindre sykehus jobber 
sykepleierne mer alene, ansvaret er større og en må ta kliniske vurderinger.  
I rekrutterings- og kompetanseplan for helse- og omsorgsområdet 2016-2020, ble det foretatt en 
kartlegging av kompetansebeholdningen i Nord-Troms. Etter dette er det oppgitt flere behov for 
kompetanse i Nord-Troms, bl.a. sitat «kompetanse som skal møte fremtidens behov». Det 
oppgis at det er behov for mer, sitat; «spissede kompetanseområder grunnet økt kompleksitet og 
nye behandlingsformer». Videre at «det er behov for mer tverrfaglig 
kompetansesammensetning» og «behov for å øke andelen med høgere utdanning». Tiltak som 
foreslås er bl.a:  

 Videreutdanning for sykepleiere (pkt 6.1) 
 Permisjon med lønn for studier (pkt 6.1)  
 Rekrutteringstilskudd mot bindingstid (pkt 6.4.1)  
 Kommunen avsetter midler på budsjett for gjennomføring av kompetansetiltak (pkt 6.5)  

Utdanningen mastergrad i avansert klinisk sykepleie, er i tråd med samhandlingsreformen med 
mål om økt avlastning i spesialisthelsetjenesten der flere oppgaver forventes ivaretatt i 
primærhelse-tjenesten. Den er også i tråd med nevnte kompetanseplan. Utdanningen er relevant 
både innenfor primærhelsetjenesten, i hjemmetjeneste, ved spesialisthelsetjenesten (DMS 
tjenestene), legevakt, laboratoriet, opplæring mm. Nordreisa kommune har behov for 
sykepleiere med denne kompetansen i møte med fremtidens krav til helsetjenestene.   
 
Kommunedirektøren vil derfor anbefale kommunal medfinansiering av masterutdanning i 
klinisk sykepleie for en student over 3 år. Det gis 2 års bindingstid for kommunal 
medfinansiering.   
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