Referat
Interkommunalt planutvalg for Kystplan Midt- og Sør-Troms
Møtedato: 6.9.2019 kl 9:30-14:30
Møtested: Lenvik kommunehus, Finnsnes, kommunestyresalen
Fremmøte:
Representanter interkommunalt planutvalg:
Paul Dahlø - leder
Eva Ottesen - nesteleder
Else Marie Stenhaug
Laila Benjaminsen
Yngve Wingstad
Tone Sørensen
Knut Johnsen
Louis Edvardsen
Ketil Edvardsen
Dag Sigurd Brustind
Fred Flakstad
Jan Harald Jansen -vara

SØRREISA
GRATANGEN
HARSTAD
SKÅNLAND
MÅLSELV
DYRØY
TRANØY
LENVIK
TJELSUND
IBESTAD
TORSKEN
BERG

Roar Åge Jakobsen- forfall

BERG

I tillegg var følgende administrative representanter tilstede
Inger Andreassen
LENVIK/prosjektleder
Jan Inge Lakså
HARSTAD/prosjektansvarlig
Ivar Hartvigsen
SKÅNLAND
Ragnvald Tollefsen
DYRØY
Ole Øystein Lindebø
TJELSUND
Kåre Vilvang
TORSKEN

Sak 1:
Interkommunal plan for sjøarealene i kommunene Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad,
Ibestad, Lenvik, Skånland, Tjeldsund, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy «Kystplan
Midt- og Sør-Troms» merknadsbehandling
Prosjektleder gikk gjennom høringsuttalelser og endringer som er gjort i plandokumentene etter
høring. Spesielt forhold knyttet til innsigelser og videre fremdrift ble diskutert. Det ble i felleskap
gjort endringer på opprinnelig forslag til vedtak. Nytt forslag ble enstemmig vedtatt.

Opprinnelig forslag til vedtak:
1. På bakgrunn av merknader og innsigelser fra myndigheter med innsigelsesrett til 1. gangs høring
av Kystplan II for Midt- og Sør- Troms vedtar interkommunalt planutvalg at følgende innsigelser
og merknader tas til følge:
- Lokalitetene 1852-VA1 Kjerstad i Tjeldsund trekkes på bakgrunn av innsigelse fra
Fylkesmannen i Nordland
- Lokalitet 1852-VA4 Svortevika trekkes på bakgrunn av innsigelse fra Kystverket
- 1931 DEP5 Husfallet og 1931 DEP6 Straumholet trekkes på bakgrunn av innsigelse fra
Kystverket
- Endringer av lokalitet 1917-VA09 Gregusvika trekkes på bakgrunn av innsigelse fra
Fiskeridirektoratet
- I området mellom Bukkskinn på Lenvikhalvøya og Vardneset i Gibostad settes det av
hensynsone for reindrift H520. Det knyttes ikke bestemmelser til området, men det vises i
retningslinjen til at ihht. reindriftsloven § 22 skal reindriftsutøvere fritt og uhindret sikres
flyttlei i reinbeiteområdet
- 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 eller søknad om
etableringstillatelse 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:
a) 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
knyttet til Hekkingen -, Bergsøyan -, Holmenvær -, og Steinavær landskapsvernområder
med dyrelivsfredning
- 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.
2.

Følgende innsigelser tas ikke til følge:
- 1913-VA05 Langeberget, innsigelser fra Sametinget, Kystverket og Fylkesmannen i Troms og
Finnmark
- 1917-VA15 Aspelia, innsigelse fra Kystverket
- 1931-VA01 Ytre Øyfjord, innsigelse fra Kystverket
- 1903-V01 Steinavær, innsigelse fra Forsvarsbygg og Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Begrunnelsen er at man ikke anser ikke grunnlaget for innsigelse å være tilstede. Det henvises til
saksframlegg for nærmere utdyping av begrunnelser.
Planbeskrivelsen er oppdatert i forhold til de endringer som er vedtatt og som beskrevet i
saksfremlegg.
3. Interkommunalt planutvalg for Kystplan Midt- og Sør-Troms anmoder de berørte
sektormyndigheter om å frafalle øvrige innsigelser på bakgrunn av endringer og
argumentasjon/opplysninger fremlagt i saksfremlegg.
4. Planutvalget har i forbindelse med endring av bestemmelsen vurdere det slik at følgende
områder endres fra hensynssone til formålsområde:
- 1919-H530-04 Gratangsbotn endres til 1919 VFR01
- 1903-H530-01 Grøtavær til 1903-VFR06
- 1903-H530-03 Kjøttakalven1903-VFR07
- 1903-H530-22 Brokvika / Fiskevåg/Gressholman 1903-VFR08
- 1903-H530-21 Litje og Store Rogla til 1903-VFR09
5. Følgende mindre endringer er gjort på bakgrunn av innspill
- 1929 VA02 Steinfjorden tas ut pga. av at lokaliteten ikke lenger er aktuell, innspill fra Berg
kommune
- Det er gjort rettinger knyttet til eksisterende reguleringsplaner som skal videreføres
- VFE04 i Kongsvik, Tjeldsund endres til NFFF-sonen fra Kongsvikelva til og med Ulvikstranda
6. Øvrige høringsuttalelser tas til orientering
7. På bakgrunn av dette vedtaket oversendes forslag til interkommunal kystsoneplan for Midt- og
Sør-Troms til de deltakende kommunene for endelig behandling etter i plan- og bygningsloven
§11-5. Det gjøres oppmerksom på at områder som har innsigelser som må frafalles, eventuelt
tas ut eller tas til mekling før kommunen kan gjøre endelig vedtak av plan.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15.
Felles forslag til vedtak:
1)
a) På bakgrunn av merknader og innsigelser fra myndigheter med innsigelsesrett til 1. gangs
høring av Kystplan II for Midt- og Sør- Troms vedtar interkommunalt planutvalg at følgende
innsigelser og merknader tas til følge:
- Lokalitetene 1852-VA1 Kjerstad i Tjeldsund trekkes på bakgrunn av innsigelse fra
Fylkesmannen i Nordland
- Lokalitet 1852-VA4 Svortevika trekkes på bakgrunn av innsigelse fra Kystverket
- 1931 DEP5 Husfallet og 1931 DEP6 Straumholet trekkes på bakgrunn av innsigelse fra
Kystverket
- I området mellom Bukkskinn på Lenvikhalvøya og Vardneset i Gibostad settes det av
hensynsone for reindrift H520. Det knyttes ikke bestemmelser til området, men det vises
i retningslinjen til at ihht. reindriftsloven § 22 skal reindriftsutøvere fritt og uhindret
sikres flyttlei i reinbeiteområdet
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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.

b) Planbeskrivelsen er oppdatert i forhold til de endringer som er vedtatt og som beskrevet i
saksfremlegg.
c) Interkommunalt planutvalg for Kystplan Midt- og Sør-Troms anmoder de berørte
sektormyndigheter om å frafalle de overstående innsigelsene på bakgrunn av disse
endringene.
2) Følgende innsigelser tas ikke til følge:
- 1913-VA05 Langeberget, innsigelser fra Sametinget, Kystverket og Fylkesmannen i Troms og
Finnmark
- Endringer av lokalitet 1917-VA09 Gregusvika, innsigelse fra Fiskeridirektoratet
- 1917-VA15 Aspelia, innsigelse fra Kystverket
- 1931-VA01 Ytre Øyfjord, innsigelse fra Kystverket
- 1903-V01 Steinavær, innsigelse fra Forsvarsbygg og Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Begrunnelsen er at man ikke anser grunnlaget for innsigelse å være tilstede. Det henvises til
saksframlegg for nærmere utdyping av begrunnelser.
3) Planutvalget har i forbindelse med endring av bestemmelsen vurdert det slik at følgende
områder endres fra hensynssone til formålsområde:
- 1919-H530-04 Gratangsbotn endres til 1919 VFR01
- 1903-H530-01 Grøtavær til 1903-VFR06
- 1903-H530-03 Kjøttakalven1903-VFR07

-

1903-H530-22 Brokvika / Fauskevåg/Gressholman 1903-VFR08
1903-H530-21 Litje og Store Rogla til 1903-VFR09
1917-H530-01 Rødberget/ Kalvegarden til 1917-VF09

4) Følgende mindre endringer er gjort på bakgrunn av innspill:
- 1929 VA02 Steinfjorden tas ut pga. av at lokaliteten ikke lenger er aktuell, innspill fra Berg
kommune.
- Det er gjort rettinger knyttet til eksisterende reguleringsplaner som skal videreføres, jf.
innspill fra Skånland og innspill nr.3 fra Senja Reiseliv
- VFE04 i Kongsvik, Tjeldsund endres til NFFF-sonen fra Kongsvikelva til og med Ulvikstranda,
etter innspill nr. 14 fra Stig Kristensen
5) Alle innkomne innspill er behandlet jf. dokumentet «Merknadsbehandling»
a) Følgende høringsuttalelser tas til følge: 3, 5, 11, 12, 14, 15, 41 og 57.
b) Følgende høringsuttalelser tas ikke til følge: 4, 5, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 47, 48, 49 og 59.
c) Øvrige høringsuttalelser tas til orientering: 6, 7, 8, 9, 10, 20, 22, 24, 25, 33, 40, 43, 44, 46, 52,
54 og 58.
6) På bakgrunn av dette vedtaket oversendes forslag til interkommunal kystsoneplan for Midt- og
Sør-Troms til de deltakende kommunene for endelig behandling etter i plan- og bygningsloven §
11-15. Det gjøres oppmerksom på at områder som har innsigelser som må frafalles, eventuelt
tas ut eller tas til mekling før kommunen kan gjøre endelig vedtak av plan.
Forslaget ble enstemmig vedtatt

Referent Inger Andreassen

