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I DAG:

HvaerKystsoneplanen?

Kortom medvirkning

Hovedtrekki planforslaget

Hvordangiinnspill?



▪ Kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø 

varslet 3. juni 2020 oppstart av planarbeidet 

med revisjon av Kystsoneplanen for 

Tromsøregionen i et regionalt samarbeid. 

▪ Planprogrammet ble vedtatt i september/ 

oktober 2020.

▪ I november/desember 2021 vedtok 

kommunene å sende planforslaget på høring 

og offentlig ettersyn i 10 uker – frist  18. 

februar 2022.



Hva er en 
kystsoneplan?

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene med 

tilhørende strandsone og skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene 

skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved 

disponering av arealene. 

Planen skal bidra til gjennomføring av kommuneplanens 

samfunnsdel og er et strategisk verktøy i arbeidet med å sikre 

forvaltning av sjøarealene i tråd med prinsippene om bærekraftig 

utvikling.  

Kystsoneplanlegging skal bidra til 

(i) interesseavveining mellom ulike brukerinteresser, 

(ii) tilrettelegging for næringsvirksomhet og næringsutvikling, 

(iii) ivaretagelse av marint biologisk mangfold, og 

(iv) bestemme hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke 

viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av de ulike 

arealene.



Agenda for 
møtet

Området som skal planlegges

▪ sjøområdene i Balsfjord, Tromsø og Karlsøy. 

▪ ytre grense er en nautisk mil utenfor grunnlinja. 

▪ Mot land er planen avgrenset av «generalisert felles 

kystkontur» som er kystkontur utarbeidet av Kystverket. 

Grensen går ved midlere høyvann.



Åpenhet og 
medvirkning ▪ Forslaget til ny kystsoneplan er et resultat av en bred 

medvirkningsprosess med stor grad av åpenhet, hvor hele 

kommunesamfunnet i de tre kommunene har hatt anledning til å 

delta. 

▪ Til nå i planarbeidet har det vært over 70 treffpunkter der 

innbyggere, folkevalgte, frivillig sektor, næringsliv, 

sektormyndigheter og kommunenes medarbeidere har hatt 

anledning til å gi innspill til arbeidet.  



Nettsiden
1498 unike brukere. Topp i uka da 

planprogrammet ble lagt ut (277),  uka 
før fastsettelse av planprogram (195), 
webinarene i november(690) og før 
møter i ressursgruppene (208, 198). 



Møter med 
utviklingslagene 

Karlsøy: 
Desember 2020 og mars 2021.

Innspill mottatt 

▪ Det ble i perioden 



Forslag om 
friluftsområder

Reinøya

Revidert 

friluftskartlegging 2021

- Svært viktig på land

- Viktig i sjø

Forslag til friluftsområde Planforslaget

- Store deler er av satt til 

NFFF eller ensidig-F og 

en lokalitet foreslått til A. 



Rebbenesøy

Revidert 

friluftskartlegging 2021
Store deler av området er allerede avsatt som statlig sikret

friluftsområde (deler av Hersøya), marint verneområde eller

landskapsvernområde.  Gjenværende område avsatt som 

NFFF, der akvakultur ikke er tillatt.

Rebbenesøy



Ressursgrupper

▪ Formål: 

▪ bidra til å belyse problemstillingene, komme med ønsker og 

innspill underveis i prosessen. 

▪ bringe eventuelle utfordringer og potensielle konflikter frem i 

lyset slik at disse kan drøftes med de impliserte parter for å 

søke og finne løsninger. 

Det ble etablert to ressursgrupper:

▪ Sjømatproduksjon (havbruk og fiskeri)

▪ Felles ressursgruppe for Reiseliv, Friluftsliv og Strandsone



Ressursgrupper 
dokumenter, referater, opptak av 

webinarerligger på prosjekets
nettside



Valg som er 
gjort i 

planprosessen



Innspill

Kommune

Akvakultur Planforslaget

(nye)

Landanlegg Havn/

småbåt Deponi

Utløp av 

anadrom

elv  § 20-1

Balsfjord 11 5 (5) 0 2 1 1

Karlsøy 14 10 (7)  0 0 0 0

Tromsø 27 16 (12) 1 1 1 10

Sum: 52 31 (24) 1 3 2 11

Innspill



Planforslaget
▪ Planen balanserer mellom kravene til allerede etablerte 

næringer og interesser, som fiskeri, havbruk og friluftsliv, 

og nyere næringer som reiseliv. Samtidig er det et økt 

fokus på miljø- og klimahensyn, herunder også 

kommunenes bærekraftsmål. 

▪ Planbeskrivelsen beskriver hovedtrekkene i dagens 

arealbruk (kap. 5), foreslått endring i arealbruk (kap. 6 

Planforslaget), samt konsekvenser av arealendringene og 

mulige tiltak (kap. 7). 



▪ Gjeldende plan (2015): hovedformålet omfatter 41,6% 

av sjøarealene.

▪ Planforslaget: Økt bruk og interesse for kystsonen 

medfører økende konkurranse om arealene. 

Interessekonflikter mellom brukerne gjør kystsonen 

stadig mer kompleks og utfordrende å forvalte. 

▪ Det er derfor tatt stilling til bruken, og arealet er avsatt 

til underformål som utdypet  nedenfor.

Hovedformålet – Bruk og vern av sjø og 

vassdrag med tilhørende strandsone



▪ Gjeldende plan: alle arealer 

registrert i Fiskeridirektoratets 

database avsatt til ensidig FISKERI. 

Mer enn 51% av planområdet. Ikke 

vurdert om fiskeri kan kombineres 

med andre formål.

▪ Planforslaget: fastsatt kriterier 

(kap 6.4) for å vurdere hvilke 

arealer som bør være fiskeri alene 

(viktigste arealene for fiskeri) 

(33%) og  hvilke som kan 

kombineres med andre formål 

(natur, fiskeri, ferdsel og friluftsliv) 

NFFF 57% - akvakultur er ikke 

tillatt i disse områdene). 

FISKERI



FISKERI

Avsetting av arealformål for fiske er viktig for å beskytte områder som er 

spesielt viktig i forhold til høsting av viltlevende marine ressurser mot 

andre inngrep. 

Fiske er ikke begrenset av eller til disse områdene, men er en markering 

av prioritert arealbruk: områder som ikke skal brukes til andre formål som 

fortrenger fiske.

Følgende prinsipper er lagt til grunn for utvalget av områder som 

prioriteres til enbruks fiskeområder: 

▪ Felt for aktive redskaper definert som regionalt viktig/prioritet A av 

Fiskeridirektoratet.

▪ Fiskefelt for passive redskap definert som regionalt viktig/prioritet A av 

Fiskeridirektoratet. 

▪ Alle aktive reketrålfelt med regional bruk.

▪ Regionalt viktige gytefelt (MB) registrert av Havforskningsinstituttet.

▪ Alle gyteområder uavhengig av art, registrert av Fiskeridirektoratet.

▪ Låssettingsplasser.  

▪ Enkelte områder (områder for passivt fiske) som tidligere var avsatt til 

enbruks fiske, anses å kunne kombineres med andre formål, og er i 

denne planen avsatt til kombinert formål NFFF (natur, fiske, friluftsliv og 

ferdsel), jf. ovenfor om utvalg av områder som prioriteres til enbruks

fiskeri. 



REISELIV OG 

FRILUFTSLIV



NATUR
Gjeldende plan: natur inngår i to mindre NFFA-

områder i Karlsøy. 

Planforslaget:

- Særlig verdifulle naturtyper avsatt som N

- Munninger av anadrome vassdrag (NF)

- Kombinert formål NFFF 



Kombinert formål NFFF

▪ 57% av arealene er avsatt som 

allmenne flerbruksområder som kan 

nyttes til fiske, natur, ferdsel, og 

friluftsliv. 

▪ Ingen av underformålene er gitt 

særskilt prioritet i disse områdene. 

Akvakultur er ikke tillatt. 



Havbruk

INNHOLDHAVBRUK

- Totalt 52 innspill til nye 

områder i de 3 kommunene Nye og 

eksisterende
Forslag til nye 

områder



Valg gjort i 
planprosessen

(førKU)
ettrsamtalermed fiskerisiden3. mars



HAVBRUK - For å imøtekomme ønsket om fremtidig vekst 

gjennom optimalisering, har det på sju 

eksisterende lokaliteter vært fokus utvidelser, 

justeringer eller endret lokalisering.

- For å imøtekomme ønsket om forutsigbarhet og 

fremtidig vekst åpner planen for havbruk i fem 

nye områder: Indre Malangen, Straumsfjorden, 

Balsfjorden, området mellom Nordkvaløya og 

Helgøya, samt området ved Spenna.

- Det er i planområdet totalt avsatt 18 nye 

områder til alle arter, 5 til alle arter unntatt 

anadrom fisk, ett til ikke intensivt havbruk (arter 

som ikke fôres eller medisineres) og ett til 

fangstbasert akvakultur (FBA).

- Det er også avsatt et næringsformål (rød prikk) 

til et landanlegg (Skittenelv, Tromsø), jf

sammenheng med foreslåtte arealer i sjø.



Det er en nasjonal forventing om at planen skal ta 

hensyn til utvikling av ny teknologi og nye typer 

havbruksinstallasjoner, herunder havbruk utenfor 

kysten. 

• Det er derfor satt av tre områder til havbruk i 

eksponert farvann utenfor kysten (orange

ringer)

• To områder (liten rød ring) med bestemmelser 

om at det ikke skal være utslipp av organiske 

partikler til resipienten (nullutslipp)

• Fire områder (grønn ring) med bestemmelse 

om tilnærmet null utslipp av organiske partikler 

til resipienten.

• Nye lokaliteter til akvakultur vil kunne få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det 

stilles derfor krav om reguleringsplan for alle 

nye lokaliteter.



Har vi hørt på 
fiskerne?

Mulighet til medvirkning

▪ Invitert til å delta i ressursgruppe sjømat for Kystsoneplanen. 

Dessverre ingen deltakelse fra fiskerlagene i Karlsøy.

▪ 3. mars – særmøte med fiskere i Karlsøy. Med bakgrunn i det møtet 

ble to lokaliteter pekt på som vanskelig tatt ut.

▪ August – invitert til gjennomgang av tema fiskeri og gyteområder i 

KU. Dessverre ingen respons fra Karlsøy.

Innspill fra fiskarlag i Tromsø om å kun tillate 

utslippsfri/lukkede anlegg:

▪ Plan og bygningsloven gir ikke rom for å stille teknologi eller 

driftskrav. 

▪ Utslipp og krav til teknologi reguleres gjennom sektorregelverket.

▪ Akvakulturforskriften åpner ikke for å stille krav om lukkede 

anlegg.

▪ Store resipienter med god vannutskifting. Unntak er indre 

Dåfjorden.



Hvor mye vekst innenfor akvakultur?

Tromsøregionen ønsker vekst, men ønsker samtidig 
en kontrollert, bærekraftig vekst med fokus på miljø 
og fiskehelse.

Vi forventer at vi igjennom høringen vil få avklart 
om det er noen av de foreslåtte arealene som 
likevel ikke er egnet.  

Deretter vil det være opp til det politiske nivå i de 
tre kommunene å ta stilling til hvor mye vekst de 
ønsker.



Videre prosess

Balsfjord 25. januar

Tromsø 19. januar

Karlsøy kommune 17. januar

Digitale folkemøter:

Høring og offentlig ettersyn i 10. uker frem til 18. februar.





Guide til dokumentene:

- Bestemmelsene og plankartet er juridisk bindende

- For å få oversikt over hva som er de store endringene

- Les saksfremlegget

- Bruk storymap

- Les dokumentene



Hvordan gi 
innspill?



Lykke til med møtet!


