
Målselv kommune Arkiv:
Saksmappe:
Saksbeh.:

144
2012/235
May Britt Fredheim

Saksfremlegg

Særutskrift - Kystplan Tromsøregionen - fastsettelse av planprogram

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato
16/2014 Plan- og næringsutvalget 13.05.2014
59/2014 Kommunestyret 12.06.2014

Referanser:

Vedlagte bilag:
1. Planprogram, justert etter høring, datert 24.april 2014

2. Oversikt over høringsuttalelser, tabell

3. Høringsuttalelser

Utrykte bilag:

Bakgrunn:

Saken skal behandles av følgende utvalg:
Kommune Organ Møtedato

Balsfjord Kommunestyret

Karlsøy Kommunestyret 7.mai

Lyngen Formannskapet 30.april

Målselv Kommunestyret 12. juni

Tromsø Byrådet

Utredning:

Kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Målselv og Tromsø skal i samsvar med plan- og 

bygningsloven (pbl) § 11-13 fastsette planprogram for Kystplan Tromsøregionen. 

Planprogrammet var på høring i perioden 27.januar – 10.mars 2014.

De fem kommunene har gått sammen om å utarbeide en interkommunal kystsoneplan på 

kommuneplannivå. Planarbeidet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid, jamfør pbl 

kap. 9.  



Det legges opp til at det gjøres likelydende vedtak i alle de fem kommunene. Justert 

planprogram er vedtatt i styringsgruppen for Kystplan Tromsøregionen 11.04.14 (sak 03/14).

Kunngjøring og folkemøter

Høringen av planprogrammet ble kunngjort i følgende aviser: Nordlys, Tromsø, Nye Troms og 

Framtid i nord. Kunngjøringen ble lagt ut på kommunenes hjemmesider, Tromsø-områdets 

regionråd og Kystplan Troms. Under høringen av planprogrammet ble det arrangert folkemøter i 

hver av de fem kommunene. 

Tid Kommune Lokale

Mandag 17.02.kl 19-21 Tromsø Rådhuset

Tirsdag 18.02.kl 11-13 

(åpen kontordag)

Målselv Næringshagen i Målselv

Tirsdag 18.02.kl 19-21 Balsfjord Rådhuset 

Onsdag 19.02.kl 19-21 Lyngen Tindevangen ungdomshus

Torsdag 20.02.kl 17-19 Karlsøy Rådhuset

På folkemøtet i Tromsø møtte omkring 30 personer, på de andre møtene var deltakelsen noe 

lavere. Det er flere årsaker til at deltakelsen i de fleste folkemøtene var nokså lav; fiskerne er på 

havet, det har vært sendt ut for få direkte invitasjoner til lokale lag og organisasjoner, folkemøter 

knyttet til høring av planprogram engasjerer vanligvis ikke så mange som ved høring av 

planforslaget. Ved høring av planforslaget må det sikres at folkemøtene avholdes på et tidspunkt 

der fiskerne har mulighet til å komme. Det legges for øvrig opp til egne møter med fiskerne i 

Lyngen og Karlsøy i mai 2014, slik at deres innspill kan tas med i planarbeidet. Epostlistene for 

direkte utsending er oppdatert, kommunene bør jobbe videre med dette i forkant av høringen av 

planforslaget høsten 2014. 

Opplegget for folkemøtene var likt i alle kommunene. Planprogrammet ble presentert, det var 

anledning til å stille spørsmål og komme med synspunkt. Det ble arbeidet i grupper med kart for 

å kartfeste lokal kunnskap med særlig vekt på friluftsliv og landskapsverdier. 

Utviklingslagene i Tromsø og i Lyngen fikk utsatt frist til 17.mars på grunn av årsmøte i 

utviklingslagene i Tromsø 15.mars, og ekstra folkemøte i Lyngen 11.mars.

Innkomne innspill og høringsuttalelser

Det har kommet inn i alt 25 uttalelser til planarbeidet, disse inneholder både innspill til 

planarbeidet og merknader til planprogrammet. Det har kommet inn relevant og nyttig 

informasjon som kan legges til grunn i konsekvensutredningen og det videre planarbeidet. Det 

har også kommet inn forslag til ny arealbruk. Når det gjelder planprogrammet har det ikke 

kommet inn vesentlige merknader, det er derfor bare behov for å gjøre mindre justeringer. 

Uttalelsene er oppsummert i vedlagte liste. 



Framdrift

Vi ligger p.t. ca en måned etter opprinnelig fremdrift. Årsaken er tiden det tok å få gjort vedtak 

om utlegging av planprogrammet i de fem kommunene. 

Politisk vedtak om fastsettelse av planprogrammet er ikke tidskritisk for videre fremdrift, og vil 

gå sin gang i april og mai. 

Kommunene skal komme med administrative innspill til ny arealbruk innen 1.mai. Først etter 

dette kan arbeidet med konsekvensutredningen starte for fullt. Vi får sommerferien inn i den 

mest arbeidsintensive perioden i planarbeidet. Planforslaget skal legges fram i planforum 

18.september 2014. 

Et premiss for framdriften er at det blir høring før neste fiskesesong. Folkemøtene i forbindelse 

med høring må avholdes før januar 2015 for å sikre fiskernes mulighet til å delta. 
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Justert planprogram

Følgende endringer er gjort i planprogrammet (alle endringene er markert med gult i justert 

planprogram):

1.3. Dagens situasjon, tabell 1. Status for Balsfjord er rettet opp slik:

Balsfjord Vedtatt 2011, inkl. sjøarealene Kystsoneplan fra 2002

2.1. Nasjonale føringer og dokument. Følgende er lagt til:

 Sametingets planveileder, Sametinget 2010.

4.1. Andre kilder. Følgende er lagt til:

 Evaluering av tiltak for å fremme bærekraftig sameksistens mellom fiskeri og havbruk. 

ase II (ProCoEX III), Nofima

 Lokalitetstilgang for havbruk, Nofima

5.1. I avsnittet om politisk forankring er det presisert at det legges opp til et opplegg for politisk 

utsjekk før 1.gangs behandling av planforslag.

5.2. Avsnittet om folkemøter er skrevet om til fortid og avsnittet om frist og adresser for innspill 

er tatt ut. 

5.3. Framdrift. Revidert framdriftsplan er lagt inn.

Vurdering:

På grunnlag av høringsuttalelser til planprogrammet er det gjort mindre justeringer. Justert 

planprogram har vært behandlet i arbeidsgruppen og styringsgruppen, før det nå blir lagt fram til 

fastsettelse i de fem kommunene. 

Det er utarbeidet et likelydende forslag til vedtak for alle de fem kommunene. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.06.2014 

Behandling:

Plan- og næringsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Målselv kommune fastsetter planprogram for Kystplan Tromsøregionen, med hjemmel i plan-
og bygningsloven § 11-13.

Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget - 13.05.2014 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Målselv kommune fastsetter planprogram for Kystplan Tromsøregionen, med hjemmel i plan-
og bygningsloven § 11-13.

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget 
legger saken fram for kommunestyret med slik

innstilling:

Målselv kommune fastsetter planprogram for Kystplan Tromsøregionen, med hjemmel i plan-
og bygningsloven § 11-13.


