
Presentasjon av høringsutkast 



Kystplan Midt- og Sør-Troms 
 Arealplan for sjø (PBL) 

 Første planprosess: 2013-
2015 

 13 kommuner 

 Revisjon: 2018-2019 

 12 kommuner 

 Salangen, Lavangen og 
Kvæfjord er ikke med 

 Nye: Målselv og Tjeldsund 

 Kystplan II er lagt ut på høring  

 14 juni er høringsfrist 

 Endelig vedtak: høst 2019 



Kystplan består av: 
 Planbeskrivelse inkl. KU 

 Plankart 

 Bestemmelser 

 

Planen skal være et strategisk 
verktøy for langsiktig 
forvaltning av sjøarealene i 
tråd med prinsippet om 
bærekraftig utvikling.  

 



Arealformål 
 Hovedformål «bruk og vern av sjø og vassdrag, med 

tilhørende strandsone» (V) 

 Ferdsel (VFE)/Farleder (VF) 

 Havneområde i sjø (VHS)/Småbåthavn (VS) 

 Fiske og kaste- og låssetningsplasser (VFI/VKL) 

 Akvakultur (VA og AF) 

 Friluftsområder (VFR) 

 Naturområder (VN) 

 Kombinerte formål (NFFF) 

 Områder knyttet til landformål: Næringsformål (BFT/BN) 



Dagens status 
 Viktige naturområder 

 



Frilufts- og naturområder 



Bestemmelser i frilufts- og 
naturområder 
 Felles for begge: 

 Avløpsvann må føres ut av området. 

 Det er forbud mot hurtiggående fartøy, kan passere med 
maks hastighet 3 knop 

 For natur: 

 Utfyllinger og faste anlegg/konstruksjoner  er ikke tillat 

 Bærekraftig høsting, fortøyningsfester, enkel rydding av 
båtstø osv. er OK 

 For friluftsliv: 

 Tilrettelegging er OK 



Farled, ferdsel og havn 
 



Bestemmelser ferdsel/havn 
 Ikke gjennomgående trafikk 

 Utbygginger etter reguleringsplan 

 Mindre utvidelser av eksisterende anlegg, bygging av 
mindre kaier og flytebrygger tillates uten reguleringsplan 

 

 Fiskerihavner skal prioritere fiskeri 



Bestemmelser NFFF 
 Tiltak eller inngrep som er i konflikt med natur, friluftsliv, 

ferdsel eller fiske, er ikke tillatt.  

 Fremtidige utbygginger (moloer, kaier, havner, utdypinger 
av farled, etc.) kan skje etter avklaring gjennom 
reguleringsplan. 

 Mindre utvidelser på eksisterende kaier, moloer eller 
utlegging av små flytebrygger kan tillates (fortsatt 
søknadspliktig) 



Fiskeri 
 



Nye lokaliteter 
 Baltsfjord ytre- Lenvik 

 Litje Rogla, Harstad 

 Store Rogla, Harstad 

 Langeberg, Skånland 

 Kjærstad, Tjeldsund 
 

 Flerbruksområder inkl. A - 
Steinavær, Harstad 
 

 Andre arter: 
 Aspelia og Forså, Ibestad 

 Skjæret, Dyrøy 

 Grunnreis, Sørreisa 

 Svortvika og 
Myklebostad, Tjeldsund 



Flerbruksområde Steinavær 

 Åpner for oppdrett etter 
nye avklaringer  

 Reguleringsplankrav, 
vurderinger mot 

 Fiskeri 

 Natur 

 Forsvar 

 Friluftsliv 



 Litje Rogla 

 Store Rogla 

 

 Steinavær 

Harstad/Skånland 



Akvakultur – Tjeldsund 

VA01 Kjerstad- nytt område 



Akvakultur - Tjeldsund 
VA02 Stabben 
VA03 Myklebostad 
VA04 Svortvika 
V01 Oterholet-Breivika 



Konsekvensutredningen  
 Beskrivelse av hvert formål 

 Dagens situasjon 

 Vurdering av påvirkning i forhold til ulike tema:   Natur, 
miljø, gytefelt, kulturminner, landskap, støy, forsvar, fiskeri, 
risiko og sårbarhet. 

 Samlet vurdering og innstilling 

 Ved positiv innstilling vurdering i forhold til NML og 
vannforskrift 

 Beskrivelse av teknologi og utfordringer med ulike tiltak 

 Samlet beskrivelse av virkninger og felles vurdering 

 



 



Rømming 
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Resultat fra nasjonalt overvåkningsprogram 

 



Estimert dødelighet hos 
utvandrende smolt - Havforskningen 2018 

 



Virkning av endringer i plan: 
 Liten endring i forhold til virkninger for fiskeriene 

 Ingen fare for redusert vannkvalitet av kystvann 

 Risiko for skade på viktige naturtyper er lav 

 Risiko for mer rømt laks i lokale elver økes ikke 
betydelig 

 Risiko for mer lusepåvirkning av villfisk økes ikke 
betydelig 

 



Oppsummert:  
Nye tiltak:  

Flere havne og ferdselsområder 

Flere friluftsområder 

6 helt nye areal for akvakultur som inkl. 
anadrom fisk 

7 helt nye områder for oppdrett av andre 
arter 

Endringer/utvidelser av 12A/AF-områder 
 

 



Informasjon 
 

 Høringsfrist er 14 juni 

 Høringsuttalelser sendes postmottak@lenvik.kommune 
eller Lenvik kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.  

 merkes «Høring Kystplan II Midt- og Sør-Troms» eller 
saksnummer 18/1293  

 Dokumenter: 

 http://www.strr.no/prosjekter/kystplan/   

 Eller kommunale nettsider 

mailto:postmottak@lenvik.kommune

