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Innspill fra næringsaktører til kystsoneplan for Kvænangen, 

Nordreisa og Skjervøy arealdel i sjø 
 

Arealinnspill fra næringsaktører som ønskes vurdert må følge denne malen.  

 

Hensikten med opplysningene er å danne utgangspunkt for konsekvensutredning etter kravene i 

plan- og bygningslovens kapittel 4. Kommunene er ansvarlig for at konsekvensutredning (KU) blir 

foretatt.  

 

Dersom det oppstår behov for supplerende fagutredninger i forhold til tiltak som vurderes tatt inn i 

kommuneplanen, kan forslagsstiller bli bedt om å fremskaffe nødvendig dokumentasjon. For 

nærmere informasjon se planprogram. 

 
Alle innspill til nye arealformål må inneholde kart som viser avgrensningen av foreslått arealformål i 

så dekkende målestokk som mulig. Evt. akvakulturanlegg må ha kartfestet både anlegg og 

fortøyning separat. Kartgrunnlag kan for eksempel hentes fra http://www.norgeskart.no/ 

www.kystinfo.no eller www.nordatlas.no. Det er mulig å lage et skjermbilde av kartet og tegne inn 

avgrensingen av tiltaket manuelt eller benytte verktøy for å digitalisere arealinnspillet.  

 

Innspill leveres sammen med dette skjemaet utfylt så godt som mulig. Skjemaet etterspør 

opplysninger som har ulik relevans for ulike arealformål.  

 

 

  



SKJEMA FOR INNSPILL 

  

Navn på forslagsstiller:…….………………………………………………..    Dato: ……………………. 

Stedsnavn…………………………       GPS-posisjon:……………………    

Telefon……………….…….……          e-post.……………………………. 

Postadresse………….……………………………………….......................            

 

 1   GENERELLE OPPLYSNINGER 
Ja Nei 

1.1 Beskrivelse av tiltaket / Hvilke arealformål omfatter innspillet? 

 

1.2 Hvor stort areal omfattes av innspillet? 

 

1.3 Hvilken utnyttingsgrad legges det opp til (daa)?  

 

1.4 Vil tiltaket kunne gjennomføres i planperioden?   

 Hvis nei: Hva er gjennomføringsperspektivet? 

 

1.5 Hva er arealstatus for planområdet i gjeldende arealdel til kommuneplanen? 

 

1.6 Berører innspillet hensynssoner i gjeldende arealdel til kommuneplanen?   

 Hvis ja: Spesifiser 

 

1.7 Samsvarer innspillet med arealstrategiene i gjeldende kommuneplan?    

 

Kommentarer:  
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  2    MILJØINTERESSER I PLANOMRÅDET Ja Nei 

 Natur 

Naturbasens kartløsning er tilgjengelig her: https://www.miljodirektoratet.no 

2.1 Ligger planområdet innenfor, eller i nærheten av en eller flere av disse registreringene?   

 Hvis ja, Spesifiser: 

 

2.2 Finnes det andre, kjente naturkvaliteter innenfor planområdet? Herunder viktige biotoper 

eller leveområde for truete arter  

  

 Hvis ja, spesifiser: 

 

2.3 Omfatter området kjent(e) lokalitet(er) for sårbare arter? 

Kartdatabase for rødlistearter: https://www.artsdatabanken.no/ 

  

 Hvis ja: spesifiser: 

 

 Friluftsliv 

2.4 Omfatter planområdet sikret friluftslivsområde; statlig, kommunalt eller skjærgårdspark?   

2.5 Er det kort avstand til nærfriluftsområder eller større sammenhengende turområder?   

 Kommentarer: 

 

 Kulturminner og kulturmiljø 

2.6 Finnes det automatisk fredede kulturminner i planområdet? 

https://www.kulturminnesok.no/  

  

 Hvis ja: Spesifiser 

 

 Fiskeri  

2.7 Beskriv hvilke konsekvenser gjennomføring av innspillet vil føre til for fiskeri-interesser? 

 

 Grunnforurensning/forurensede sedimenter i sjø 

2.8 Er det kjente lokaliteter med forurensede sedimenter i planområdet?   

 Hvis ja, spesifiser: 

 



2.9 Har det tidligere vært drevet virksomheter i området?   

 Hvis ja, spesifiser type og varighet: 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 
 3   SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Ja Nei 

3.1 Foreligger det risiko for: 

fare for steinsprang/ras, kvikkleireras (utglidning)  

Ref. http://www.skrednett.no/ samt http://www.ngu.no/ undermeny: geologi for 

samfunnet/skred eller marine grunnkart på Kartverket.no  

 

 

 

 

3.2 Er det høyspent i området? Sjøkabler?   

3.3 Kan planlagt virksomhet i området være til fare/skade/ulempe for omliggende arealer?   

 

Kommentarer: 


