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Kystsoneplan for Lyngenfjorden - vedtak av interkommunal kystsoneplan i 

hht. PBL § 11-15 

Henvisning til lovverk: 

 

 Plan- og bygningsloven 

Vedlegg: 

 

1 INTKOM Kystsoneplan for Lyngenfjorden - planbeskrivelse med KU/ROS 

2 INTKOM Kystsoneplan for Lyngenfjorden - planbestemmelser og retningslinjer 

3 INTKOM Kystsoneplan for Lyngenfjorden - KU-ROS enkeltområder 

4 INTKOM Kystsoneplan for Lyngenfjorden - Oversiktskart Lyngenfjorden 

5 INTKOM Kystsoneplan for Lyngenfjorden - Kart Kåfjord 

6 INTKOM Kystsoneplan for Lyngenfjorden - Kart Lyngen 

7 INTKOM Kystsoneplan for Lyngenfjorden - Kart Storfjord 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 11.11.2015  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer innstillingen til vedtak. Vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

a) Lyngen kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 interkommunal 

kystsoneplan for Lyngenfjorden slik den foreligger med plankart, planbestemmelser og 

tilhørende dokumenter datert 30.09.2015. 

 



b) Rådmannen utarbeider felles retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknader og 

framtidig rullering av kystsoneplanen i samarbeid med de andre kommunene. 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Saken ble ikke behandlet av Lyngen formannskap, da den skal legges direkte fram for Lyngen 

kommunestyre. 

Vedtak: 

Saken ble ikke behandlet av Lyngen formannskap, da den skal legges direkte fram for Lyngen 

kommunestyre. 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

a) Lyngen kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 interkommunal 

kystsoneplan for Lyngenfjorden slik den foreligger med plankart, planbestemmelser og 

tilhørende dokumenter datert 30.09.2015. 

 

b) Rådmannen utarbeider felles retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknader og 

framtidig rullering av kystsoneplanen i samarbeid med de andre kommunene. 

 

 

Saksopplysninger 

 

Bakgrunn og målsettinger for planen 

 

De senere årene har bevissthet omkring sjø- og kystarealene blitt større innen offentlig 

forvaltning. Med utvikling av oppdrettsnæringen har det oppstått nye utfordringer og muligheter 

som har økt kommunenes behov for et balansert styringsredskap for forvaltning i sjøområdene. 

 

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

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

sektorverk. Ny plan og bygningslov, (PBL), har imidlertid gitt kommunene større rett til å 

planlegge egne sjøarealer. For kystsoneplanen i Lyngenfjorden, er følgende hovedmålsettinger 

nedfelt: 

 

 Være sentralt beslutningsgrunnlag i saker som berører kommunenes kyst og sjøområder 

med sikte på bærekraftig bruk av ressurser og arealer. 

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

kulturminnevern, ferdsel, samt reiseliv og friluftsliv. 

 Være fleksibel i forhold til framtidige behov 

 Legge til rette for raskere saksbehandling og delegasjon 
 

Gevinstene ved planen som kommunene ønsker å oppnå, oppsummeres i hovedsak som: 



 

 Bede samordnet areal- og næringspolitikk 

 Gode betingelser for regional næringsutvikling 

 Gode betingelser for rekreasjon 

 Legge grunnlaget for en fornuftig og fremtidsrettet økosystembasert forvaltning 

 Ivareta befolkningens behov for mangfoldig og variert natur- og kulturlandskap 

 En mer enhetlig praksis knyttet til arealspørsmål 

 Gode betingelser for befolkningsvekst i regionen 

 

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

innsikt i at inngrep vil kunne ha konsekvenser også for nabokommunene. Dette har medført at 

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

Den lovmessige forankringen for denne planmodellen er nedfelt i plan, og bygningslovens 

kapittel 9. 

 

Plandokumentene 

 

Kystsoneplanen for Lyngenfjorden er sammensatt og forankret i en rekke dokumenter: 

 

Planbeskrivelsen: Planbeskrivelsen omtaler føringer, (lover, retningslinjer og planer), for 

planarbeidet fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Videre gir dokumentet en beskrivelse av 

planprosessen og av hvordan problemstillingene i planen er løst, samt hvordan planarbeidet og 

medvirkning er organisert og lagt opp. Planbeskrivelsen omtaler videre også hvordan 

arealbruken i planområdet håndteres, samt hvilke virkninger ulike tiltak har i forhold til andre 

interesser og samlet sett. 

 

Plankartene: Plankartene viser hvordan arealene i planområdet er planlagt brukt og disponert. 

Disse kartene er juridisk bindende for aktører som skal operere og drifte innenfor planområdet. 

 

Planbestemmelsene: Planbestemmelsene sammen med plankartet utgjør den juridisk bindende 

delen av planen. Bestemmelsene fra gjeldende kommuneplaner er videreført i kystsoneplanen. 

Planbestemmelsene angir hvilke bestemmelser som gis til planens ulike arealformål og 

hensynssoner. 

 

Konsekvensutredninger (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS): Det er utarbeidet KU og 

ROS for alle forslag til ny arealbruk i sjø. Denne rapporten er en viktig del av 

beslutningsgrunnlaget for planforslaget. Et sammendrag av KU/ROS er gjengitt i 

planbeskrivelsen. 

 

Planprosessen  

 

Samarbeid om utarbeidelse av interkommunal Kystsoneplan for Lyngenfjorden er politisk 

godkjent gjennom signert avtale mellom Kåfjord kommune, (16.01.2019), Lyngen kommune, 

(23.01.2009) og Storfjord kommune, (23.01.2009), (Arkiv nr. 2009/126). 

 

Detaljreguleringsplan for Kystsoneplan er av en slik størrelse og omfang at det etter plan- og 

bygningslovens bestemmelser i §§ 4-1 og 12-9 skal utarbeides planprogram. Planprogram for 

planområdet ble lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2009, (Arkiv nr. 2009/126). 

 

Felles kystsoneplan for Lyngenfjorden ble lagt ut til 2.gangs høring sommeren 2015 som følge 

av vesentlige endringer etter 1. gangs høring med høringsfrist 03.08.2015, (Arkiv nr. 2015/782). 

Disse endringene var en konsekvens av at fylkesmannen i Troms, (FM), varslet innsigelse til 



forslag om å bruksendre lokaliteter for torskeoppdrett til anadrome fiskeslag, samt at 

oppdrettsnæringen kom med nye innspill til lokaliteter. Merknadsbehandling av 

høringsuttalelser og innspill fra offentlige myndigheter og private aktører til planforslaget, er 

ivaretatt gjennom styringsgruppens merknadsbehandling av 30.09.2015. 

 

  

Vurdering av alternativer og konsekvenser: 

Hovedgrep i planen  

 

Planforslaget gir samlet sett lite kontroversielle endringer. Mest konfliktfylt er formål som 

legger til rette for oppdrett, spesielt i forhold til tradisjonell bruk og fiske. Tidlig i planprosessen 

fikk man derfor utredet «Utredning av akvakultur i Lyngenfjorden», (2013). 

 

Interessemotsetninger mellom akvakultur og fjordfiske basert tradisjonell bruk av 

Lyngenfjorden har vært fremtredende i prosessen. Viktige økologiske aspekter i forhold til 

mulig påvirkning av villfiskstammer samt at lokalsamfunnet i for liten grad får utbytte av 

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

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

 

Styringsgruppa har i arbeidet med planen lagt opp til en forsiktig utvikling av oppdrett og 

benytter føre-var prinsippet der en ønsker å se utviklingen an før det eventuelt i fremtiden legges 

opp til større vekst. Sentralt i tenkingen er at kystsoneplanen «koples på» kommuneplanens 

arealdel og dermed får samme krav til revisjon/ny vurdering, dvs. min. 1 gang pr. valgperiode 

(hvert 4. år). 

 

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

akvakultur utvikles lenger inn i fjorden (jfr. Fig. 1 i Planbeskrivelsen). 

 

Temaområder og planfaglige vurderinger av tiltak 

 

Når det gjelder de ulike temaområdene i planen, er følgende saksområder håndtert: 

 

 Akvakultur 

 Fiskeri, inkl. gyte, oppvekst og fiskeområder 

 Forsvar, farleder og havner 

 Risiko og sårbarhet, (ROS), med fokus på skredproblematikk 

 Naturmiljø 

 

De forskjellige konkrete tiltakene som er foreslått lagt inn i planen er deretter vurdert i forhold 

til planens ulike hovedtema, samt i forhold til de rammebetingelsene disse temaene 

representerer. Dette innebærer at tiltakene som er registrert vurderes opp mot flere ulike 

momenter. 

 

Naturmangfoldloven: Planens ulike tiltak er vurdert i forhold til prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8-12. Hovedkonklusjonen er her at kunnskapsgrunnlaget for planens 

akvakulturtiltak er usikkert vedrørende de nye akvakulturområdenes påvirkning på gyte- og 

oppvekstområder for villfisk/naturlige anadrome stammer. Det samlede økosystemet i fjorden 

vil imidlertid sannsynlig være bærekraftig når det gjelder oppdrettsanleggenes belastning på 

naturmangfoldet. Dersom det skal etableres nye anlegg, bør dette skje i fjordens midterste sone. 

 



Samfunnsinteressene knyttet til næringsutvikling i fjordbassenget er sterke, og må veies opp mot 

mulige negative konsekvenser for naturmiljøet. Samlet belastning på naturmangfoldet er vurdert 

til å være akseptabelt for hele planområdet sett under ett. For ytterligere beskrivelse av planen 

og dens virkninger for miljø og samfunn blir det vist til planbeskrivelsen og 

konsekvensutredningen. 

 

Natur og miljø: Tiltak i planområdet er vurdert i forhold til landskap, friluftsliv, kulturminner 

og kulturmiljø, samt landbruk og reindrift. Hovedkonklusjonen er her at nye tiltak i planområdet 

i sum i liten grad genererer negative konsekvenser for natur og miljø. 

 

Virkninger for samfunn: Planområdet omfatter viktige arealer for fiskeri og andre næringer, 

bl.a. reiseliv. De ulike tiltakene som planen omfatter genererer i sum middels positive 

virkninger. For fiskeriene spesielt medfører tiltakene og planen små negative effekter. Det 

samme gjelder i forhold til samisk kultur og kulturminner. For samferdselen i sjø genererer 

planen ingen negative konsekvenser. For barn og unge, folkehelse, universell utforming, 

infrastruktur har planen ingen konsekvens. For kommunal økonomi vil økt næringsaktivitet 

medføre en liten positiv effekt målt i forhold til sysselsetting, skatteinntekter, mm. 

 

Samfunnssikkerhet: I forbindelse med planen er det gjennomført farekartlegging for all ny 

arealbruk. Dersom ny arealbruk er sårbar for identifiserte farer, er det foreslått hvordan disse 

skal håndteres i videre planlegging. Det er i første rekke tilpasning til ventede klimaendringer, 

slik som høyere havnivå og skredfare som vil ha mulige virkninger i planområdet. 

 

For klimatemaet forutsetter planen at nye anlegg og tiltak bygges robuste for tøffere ytre 

påvirkninger. Skredproblematikk må tas høyde for ved planlegging av nye tiltak og lokasjoner. 

Vedrørende Nordnesskredet vil et ras her generere tsunami med oppskylling i hele 

fjordbassenget. For å redusere de negative virkningene av et slikt scenario, skal avdempende 

virkninger vurderes i hht. planbestemmelsenes pkt. 2.3.  Avdempende virkninger skal også 

vurderes i forhold til havnivåstigning og sterk vind. Vedrørende isgang vil indre deler av 

Storfjord og Kåfjord kunne bli påvirket – dette forholdet må også tas hensyn til ved planlegging 

av nye tiltak. 

 

Akutte utslipp i fjordsystemet vil kunne skape omfattende forurensningsskader – dette forhold-t 

håndteres av kommunenes beredskapsplaner. Forurensning fra foring i oppdrettsanleggene 

skaper negative miljøeffekter på kort sikt, men dette «repareres» raskt av naturen ifølge 

forskning. Konsesjonssøknadene for de ulike akvakulturanleggene skal dokumentere denne type 

belastning. 

 

Hovedkonklusjon 

 

Kystsoneplanen for Lyngenfjorden representerer et balansert forslag til ny bruk av arealene i 

fjordbassenget, samtidig som planen samlet sett legger opp til lite kontroversielle endringer. 

Mest konfliktfylt er formål som legger til rette for oppdrett, spesielt i forhold til tradisjonelle 

fiskerier. Interessemotsetninger mellom akvakultur og fjordfiske basert på tradisjonell bruk av 

Lyngenfjorden har vært fremtredende, og vil sannsynligvis være det også framover. Videre er 

viktige økologiske aspekter i forhold til mulig påvirkning av villfiskstammer, samt at 

lokalsamfunnet i for liten grad får utbytte av verdiskapning fra akvakultur, vektlagt i det 

endelige planforslaget. Kystsoneplanen for Lyngenfjorden legger således til rette for en 

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

 

Planen representerer en forsiktig utvikling av oppdrett ved å legge til grunn «føre-var» 

prinsippet» der en ønsker å se utviklingen an før det eventuelt i fremtiden åpnes opp for større 



vekst. Utvikling av ny teknologi kan imidlertid gi større sikkerhet mot rømming i framtida, slik 

at dette kan skape rom for at akvakultur utvikles lenger inn i fjorden. På den planfaglige siden 

ivaretar planen alle standardmomenter og -tema som formelt kreves vedrørende planarbeid 

gjennom ulike lokale, regionale og nasjonale føringer, lover og forskrifter. 

 

Rådmannens innstilling i denne saken er basert på vedtak i den interkommunale styringsgruppen 

for kystsoneplanen i Lyngenfjorden, (jfr. Kap. 9 i Plan- og bygningsloven, § 9-3), ettersom 

styringsgruppen i denne modellen for plansamarbeid erstatter formannskapet. 

 

 

 




