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Utrykte bilag: Planprogram vedtatt 25.6.2018  

Bakgrunn: 
Målselv kommune vedtok i kommunestyresak 102/2017 å delta i arbeidet med revisjon av Kystplan 
for Midt- og Sør-Troms.  Kommunestyret vedtok å deleger planmyndighet til interkommunalt 
planutvalg for Kystplan II som har stått for å gjennomføre planprosessen. Målselv er representert i 
planutvalget med Yngve Wingstad, varamedlem er Arild Braathen. Interkommunalt planutvalg har i 
møte 6.september 2019 vedtatt å oversende fremlagte planforslag til kommunen for endelig 
behandling 

 

Utredning: 
Planprogram for Kystplan II for Midt- og Sør-Troms ble utarbeidet og hørt våren 2018.  Planutvalget 
for Kystplan Midt- og Sør-Troms vedtok i møte 25.6.2018 endelig versjon av planprogrammet og 
prosessen har vært gjennomført i henhold til opplegg og tidsplan i planprogrammet.  

Planutvalget for Kystplan Midt- og Sør-Troms vedtok i møte 24.4.2019 å legge forslag til 
Kystsoneplan II for Midt- og Sør-Troms datert 24.4.2019, ut til offentlig ettersyn og høring.  



Høringen har vært gjennomført i perioden 3.mai-14. juni 2019.  Flere sektormyndigheter fikk 
utsettelse på høringsfristen inntil 26.juni 2019.   

I forbindelse med høring av planforslaget ble det arrangert folkemøte 14. mai på Finnsnes, 
Kunnskapsparken for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.  

Høring 

I en offentlig høring har alle private, offentlige og organisasjoner rett til å komme med uttalelser.  
Det er kun berørt statlig og regionalt organ, annen berørt kommune og Sametinget som har rett til å 
fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel.  En innsigelse er en markering av en 
konflikt mellom kommunen og en annen myndighet som må løses før planen kan vedtas. Innsigelse 
skal sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser, og andre vesentlige interesser, blir ivaretatt 
i kommunale planer. Ved utløp av høringsfrist var det mottatt 61 uttalelser til planen, hvorav flere 
innsigelser fra myndigheter med innsigelsesrett.  

Følgende innsigelser er fremmet til plan:   

- Sametingets innsigelse til 1913-VA5 Langeberg, Skånland kommune 
- Kystverkets innsigelse til 1913-VA05 Langberg – Skånland kommune  
- Kystverkets innsigelse til 1852-VA01 Kjerstad – Tjeldsund kommune 
- Kystverkets innsigelse til VA04 Svortevika – Tjeldsund kommune 
- Kystverkets innsigelse til VA15 Aspelia - Ibestad kommune 
- Kystverkets innsigelse til VA01 Ytre Øyfjord – Lenvik kommune. 
- Fiskeridirektoratets innsigelse til utvidelse av VA09 Gregusvika – Ibestad kommune 
- Forsvarsbyggs innsigelse til V01 Steinavær i Harstad kommune 
- Fylkesmannen i Nordlands innsigelse til VA01 Kjerstad – Tjeldsund kommune 
- Fylkesmannen i Troms og Finnmarks innsigelse til VA05 Langeberg – Skånland kommune 
- Fylkesmannen i Troms og Finnmarks innsigelse til V01 Steinavær – Harstad kommune 
- Fylkesmannen i Troms og Finnmarks innsigelse til industriell tang- og tarehøsting i 

naturområder 
- Fylkesmannen i Troms og Finnmarks innsigelse til regulering av hurtiggående fartøy i 

hensynssoner for natur- og friluftsområder 
 

Planutvalget har i sin behandling 6.9.2019 tatt stilling til alle innkomne høringsuttalelser, innsigelser 
og merknader.  På bakgrunn av behandlingen er det gjort endringer i planen for å etterkomme enkelte 
innspill og merknader.  Følgende innsigelser og merknader er tatt til følge:  

- Lokalitetene 1852-VA1 Kjerstad og 1852-VA4 Svortevika i Tjeldsund trekkes  
- 1931 DEP5 Husfallet og 1931 DEP6 Straumholet i Lenvik trekkes  
- I området mellom Bukkskinn på Lenvikhalvøya og Vardneset i Gibostad settes det av 

hensynsone for reindrift H520.   
- I bestemmelsene § 3.3 Hensyn til miljøkvalitet og natur er det gjort en presisering av 

bestemmelsen knytte til støy og ny teks lyder slik: Anlegg/tiltak som kan medføre støy og 
ligger under 1 km fra bebyggelse skal det ved byggetillatelse, søknad om etableringstillatelse 
eller vesentlige endringer vedlegges støyutredelse og dokumenteres hvilke avbøtende tiltak 
som skal redusere støyulemper for bebyggelse og fritidsbebyggelse eller viktige 
friluftsområder. 

- I bestemmelsene § 3.3 Hensyn til miljøkvalitet og natur og § 3.4 Hensyn til estetikk, landskap 
og kulturmiljø endres en del av bestemmelser til retningslinjer.   

- Planbestemmelsenes § 4.2 pkt b) suppleres med «kulturminner/kulturmiljø».   



- I retningslinjer til Bestemmelse § 4.4 fjernes opplisting av fiskerihavner. 
- Bestemmelse § 4.11 Naturområder - VN endres slik: 

Vegetasjonen, herunder tang, tare og andre marine planter, skal ikke utsettes for skade og 
ødeleggelse.  Bærekraftig høsting av tang og tare kan tillates, men ikke i områdene 1931-
VN04 Hekkingen, 1929-VN02 Bergsøyan, 1928-H720-01 Holmenvær, og 1903-VN01 
Steinavær. 

- Bestemmelse § 6.4 Hensyn friluftsliv H530 endres slik: 
I områder skal friluftsliv gis prioritet.  – øvrig tekst strykes. Tilførsel retningslinje: 
Avløpsvann og andre konsentrerte forurensningstilførsler og utslipp av kjølevann fra land 
bør føres ut av området. 

- Bestemmelsen § 6.5 Hensyn naturmiljø H560 endres slik:  
Innenfor hensynssonen har naturmiljø prioritet.  Områdene H560_1 Tennevik og H560_2 
Renså i Skånland og H560_1 Og H560_2 i Tjeldsund kommune er munningsområder med 
egne bestemmelser om fiske. – øvrig tekst strykes. 

- Følgende hensynssoner for bevaring kulturmiljø opprettes: Steinavær, Trondenes og 
Holmenvær. 

 
Ingen av disse endringene er av en slik karakter at planen bør sendes ut på ny høring.  Planutvalgets 
øvrige merknadsbehandling finnes som vedlegg til planbeskrivelsen. 

Planbeskrivelsen er oppdatert i forhold til de endringer som er vedtatt av planutvalget.  På bakgrunn 
av vedtaket i det interkommunalt planutvalg for Kystplan Midt- og Sør-Troms er de berørte 
sektormyndigheter anmodet om å frafalle de overstående innsigelsene.  
Følgende innsigelser er ikke tatt til følge av det interkommunale planutvalget og står som uløste: 

- Sametingets innsigelse til 1913-VA5 Langeberg, Skånland kommune 
- Kystverkets innsigelse til 1913-VA05 Langberg – Skånland kommune  
- Fylkesmannen i Troms og Finnmarks innsigelse til 1913-VA05 Langberg – Skånland kommune 
- Endringer av lokalitet 1917-VA09 Gregusvika, innsigelse fra Fiskeridirektoratet 
- Kystverkets innsigelse til 1917-VA15 Aspelia 
- Kystverkets innsigelse til 1931-VA01 Ytre Øyfjord 
- Forsvarsbyggs innsigelse til 1903-V01 Steinavær 
- Fylkesmannen i Troms og Finnmark til 1903-V01 Steinavær 
-  
Begrunnelsen er at man ikke anser grunnlaget for innsigelse å være tilstede.  Ingen av disse 
innsigelsen har betydning i forhold til å vedta plan i Målselv kommune.  
 

Vurdering: 
Vesentlige endringer fra Kystplan I til Kystplan II i Målselv kommune er følgende: 

- Alle fiskeriområder er revidert basert på nye registreringer av Fiskeridirektoratet og alle 
viktige gyte og oppvekstområder er satt av som fiskeriområde 

- Det er et nytt akvakulturområde ved Målsnes for andre arter enn anadrom fisk (tang/tare, 
torsk etc.)  

- Det er gjort noen tilpasninger knyttet til friluftsområder. 
 

I planbestemmelsene er det lagt begrensning på motorferdsel i natur- og friluftsområder.  I områder 
satt av til disse forholdene er det lagt bestemmelser som kun tillater hurtiggående fartøy, som f.eks. 
småbåt, RIB og vannskuter å ferdes gjennom området med maks hastighet 3 knop.  Hvordan 
bestemmelsen skal synliggjøres og håndheves blir opp til hver enkelt kommune å løse. Det er også 



satt begrensninger på at avløpsvann og andre konsentrerte forurensningstilførsler må føres ut av 
områdene. 

Saksgang 

Planutvalget har nå oversendt sin innstilling til kommunene.  Det er kun kommunene selv som kan 
treffe bindende planvedtak.  

Ved innsigelser som ikke løses gjennom endringer eller dialog må kommunen selv ta saken videre til 
mekling hos fylkesmannen jfr. PBL § 5-6.  Det er derfor opp til de kommunen som har innsigelser 
selv å vurdere om saken skal bringes videre. Siden Kystplan II er et plansamarbeid om en felles 
utarbeidelse av plan og ikke en felles plan kan kommunen som ikke er rammet av innsigelser gå 
videre med å vedta plan for eget sjøareal som en kommunedelplan. 

Plan og bygningsloven sier følgende om å vedta av kommuneplan: 
 

§ 11-15.Vedtak av kommuneplan 

Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. Dersom kommunestyret vil treffe vedtak om 
kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for 
høring under planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes endret, tas opp til ny 
behandling. 

Planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Et eksemplar av 
planen skal sendes til departementet, fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte 
statlige myndigheter. 

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages. 

 

Hver kommune må vedta planen i Kommunestyret for at den skal være gjeldende for eget areal. 
Målselv kommune anbefales å vedta planforslaget Kystplan II for Midt- og Sør-Troms for eget 
sjøareal.  Om kommunestyret ønsker å gjøre endringer i plan må det vurderes om disse er av slik 
karakter at planen må høres på nytt.  En slik høring vil være opp til kommunen selv å gjennomføre.  

Planen erstatter Kystplan Tromsøregionen, planident 19242014004. 

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

innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Målselv kommunestyre planforslaget til 
Kystplan II for Midt- og Sør-Troms for eget sjøareal som består av: 
 

1. Plankart for kommunens sjøareal, datert 6.9.2019 
2. Planbestemmelser, datert 6.9.2019 
3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 6.9.2019 

 
 
 
 
 
 



Endelig vedtak av Kystplan II for Midt- og Sør-Troms 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 19.11.2019:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 19.11.2019  
 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Målselv kommunestyre planforslaget til 
Kystplan II for Midt- og Sør-Troms for eget sjøareal som består av: 
 

1. Plankart for kommunens sjøareal, datert 6.9.2019 
2. Planbestemmelser, datert 6.9.2019 
3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 6.9.2019 

 
 
Endelig vedtak av Kystplan II for Midt- og Sør-Troms 
 
Behandling i Kommunestyret – 04.12.2019:  
 
Senterpartiets representant Anneli Anfeltmo har tidligere vært saksbehandler for Kystplan. 
Anfeltmo erklærtes inhabil og fratrådte under behandling av saken. 
 
 
Plan- og næringsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Kommunestyret  – 04.12.2019  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Målselv kommunestyre planforslaget til 
Kystplan II for Midt- og Sør-Troms for eget sjøareal som består av: 
 

1. Plankart for kommunens sjøareal, datert 6.9.2019 
2. Planbestemmelser, datert 6.9.2019 
3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 6.9.2019 

 
 


