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Presentasjon av 
endringer i 

arealbruk med 
fokus på
Reinøya



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.



▪ Kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø varslet 3. juni 

2020 oppstart av planarbeidet med revisjon av 

Kystsoneplanen for Tromsøregionen i et regionalt 

samarbeid.

▪ Planprogrammet ble i Karlsøy vedtatt i september 2020 

▪ Vedtak om offentlig ettersyn og høring av planen ble 

behandles 25. november i Karlsøy, 29. november i 

Tromsø og 9. desember i Balsfjord.

▪ Kystsoneplanen ble 10. desember 2021 lagt ut til høring 

og offentlig ettersyn i 10. uker. 

▪ Det kom inn i underkant av 110 høringsinnspill.



Planforslaget
▪ Planbeskrivelsen beskriver hovedtrekkene i dagens 

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

Planforslaget), samt konsekvenser av arealendringene og 

mulige tiltak (kap. 7). 

▪ 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. 



▪ 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



REISELIV OG FRILUFTSLIV



NATUR
Gjeldende plan: natur inngår i to 

mindre NFFA-områder i Karlsøy. 

Planforslaget:



Kombinert formål NFFF

▪ 57% av arealene er avsatt som 

allmenne flerbruksområder som kan 

nyttes til natur, ferdsel, fiske og 

friluftsliv. 

▪ Ingen av underformålene er gitt 

særskilt prioritet i disse områdene. 

Akvakultur er ikke tillatt. 



Valg gjort i 
planprosessen

HAVBRUK



INNHOLDHAVBRUK

Nye (lilla) og eksisterende (rosa)Eksisterende lokaliteter (lilla)





Korsnes II

Feil i KU:

Distriktet påpeker at området på land er et LNFR-område hvor kommunen 

har gitt dispensasjon til hyttebygging.

Lokalbefolkningen på Reinøya har også vært sterkt involvert i høringen og 

bl.a. påpekt at det ikke bare hytter, men også fastboende i området rett 

innenfor foreslått lokalitet. 

Kommunens vurdering

Begge deler vil påpekes (korrigeres) i merknadsbehandlingen).

Området er av stor betydning for reindriften

Reinkalving.

Kommunens vurdering

Det vil ikke bli mer aktivitet på land i området. Det legges opp til at 

landbasen, der båter går ut inn fra og hvor det er aktivitet på land legges 

til Nordeidet. 

Et båtanløp til et anlegg i sjø per dag vil i liten grad påvirke reindriften, jf. 

fastboende på land.

Bestemmelse om landstrøm eller tilsvarende teknologi vil redusere støy 

fra anlegget.



Konsekvensutredning 



Flathaug

Området er av stor betydning for reindriften

Reinkalvingsområde.

Kommunens vurdering

Det vil ikke bli mer aktivitet på land i området. Det legges 

opp til at landbasen, der båter går ut inn fra og hvor det 

er aktivitet på land legges til Nordeidet. 

Et båtanløp til et anlegg i sjø per dag vil i liten grad 

påvirke reindriften, jf. området er hovedfartsåren for 

skipstrafikk ut/inn fra Tromsø.

Bestemmelse om landstrøm eller tilsvarende teknologi vil 

redusere støy fra anlegget.



Ny aktivitet

Det pekes på at det ikke tas opp konkret hvilken ny 

aktivitet som kreves for å etablere to nye anlegg på 

Reinøya. 

Vi mener dette for dette plannivået i tilstrekkelig grad er 

besvart i KU:

▪ «Oppdrett generer trafikk hovedsakelig på sjø: utstyr, 

for og brønntransport av yngel og slakteferdig fisk.  

Transport av personell, evt. noe utstyr vil generere 

landtrafikk til landbase. Landbase bør evt legges til 

Nordeidet.  For å redusere støyproblematikk bør det 

være krav om landstrøm til anlegget.  Anlegget vil ha 

behov for data og telekommunikasjon. Fortøyninger må 

tilpasses slik at de ikke påvirker rørledningen. «



Havørn

▪ Det finns ingen dokumentasjon på at det er en økning i 

ørn der det er oppdrettsanlegg.

▪ Oppdrettsaktørene har høy fokus på å redusere tap. Det 

vil eventuelt plasseres nett over anlegget om fugl skulle 

begynne å interessere seg for fisken.

▪ Tvert i mot er forvaltningen bekymret for hekkesuksess 

til havørn om et anlegg legges for tett opptil et ørnereir. 

▪ Havørn er en norsk ansvarsart som er mest sårbar i 

egglegginsfase og kan reagere ulikt på 

menneskeskapte forstyrrelser.



Neste møte ▪ 16. august



Takk for nu


