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Innehåll 

• Generellt om havsplanering i Norge 

• Projektet Kystplan Midt- og Sør-Troms som 
exempel 



Bakgrund och perspektiv: 



Den norska kusten: 
• Lång kust (2 532/28 953/100 

915 km) 
• Viktiga resurser ur havet 
• Ökad användning av kusten 
• Konkurrens direkt om 

områden, inte bara resurser 



Ökning i konfliktnivån 

• Fler intressen 
• Fler användare 
• Mycket av debatten rör sig om fiskodling 

– Ekonomiska och sysselsättningsmässiga intressen 
”Verdens fremste sjømatnasjon” 

– Miljöproblem: hot mot vildlax, sjukdomar, rymd fisk, 
förorening, medicinering… 

– Konkurrens om områden mellan fiskodling och fiske, 
turism… 

– Oljud och estetiska aspekter 

• Från statligt håll önskan om ökning i fiskodling 
– Mångdubbling närmaste årtionden 
– Störst ökning i norr? 
– 5% ökning 2015 

• Vad får kommunerna ut av anäggningarna? 
 



Planläggning i Norge 

Kommunal planläggning 
Ansvar för nästan all arealplanläggning i samspel med andra myndigheter 

Kommuneplanens arealdel (generalplan) och ofta privata reguleringsplaner 
(detaljplaner) 

Regional planläggning 
Fylkeskommunerna (län) – sällan arealplaner 

Staliga riktlinjer 
Nationala mål. Kan i undantagsfall utarbetas statliga arealplaner för att säkra 

nationella eller statliga intressen 



Planprocess i 2 steg 

Planprogram 

”Kokbok för 
processen” 

Plan 

Plankarta, 
planbeskrivning och 
planbestämmelser 



Havförvaltningens sektorindelning i Norge 
Sektor Lag Myndighet 

Fiske Havressursloven Fiskeridirektoratet 

Akvakultur (fiskodling) Akvakulturloven Fylkeskommunen 

Matloven Mattillsynets distriktskontor 

Dyrevelferdsloven 

Forurensningsloven Fylkesmannen 

Sjöfart Havne- og farvannsloven Kystverket 

Turism och rekreation Friluftsloven, viltloven Fylkesmannen 

Energiproduktion Energiloven Oljedirektoratet 

Vannressursloven Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Skydd Naturmangfoldloven Fylkesmannen 

Forurensningsloven Direktoratet for naturforvaltning 

Laksefiskeloven Fylkeskommunen 

Kulturminneloven Riksantikvaren 

Sametinget 

Militära intressen Lov om forsvarhemmelilgheter Forsvaret/Forsvarsbygg 



”Kystsoneplaner” i Norge 

• Laglig möjlighet för kommunerna att utarbeta 
sådana sedan 1985 

• Många utarbetades på 1990-talet 

• De allra flesta kommunerna har en 
kystsoneplan 

• Förändrade aktiviteter och intressen har lett 
till behov för att förnya dem 

• Planer utarbetas på många håll 



Revidering av planerna 

• ”Ny” plan- og bygningslov från år 2008 

• Kystsoneplan = en del av kommunens arealplan 
(”generalplan”), samma lagstiftning gäller 

• Fritt att definiera planområdet 

• Yttre gräns 1nm utanför grundlinjen 

• Ny lag öppnar för interkommunalt plansamarbete 

• Planläggningen söker ännu sin form – variation 



Plankart med arealformål og hensynssoner 

• Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. 

• Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap 

eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. 

Vad består planerna av? 

Tekstdel: Planbeskrivelse, planbestemmelser, 
konsekvensutredning 







Regionala/interkommunala 
kystsoneplaner 

• Flera projekt på gång, variation: 
– Sunnhordaland (regional plan under utarbeidelse) 

– Østfold (regional plan) 

– Sør-Trøndelag (interkommunal under utarbeidelse) 

– Nordland (interkommunal under utarbeidelse) 

• Ofta rådgivande och inte juridiskt bindande planer 

• Utmaningar: 
– Förankring och medverkan 

– Avgränsning 

– Ressurssering, kompetans och ansvarsfördelning 

– Heterogenitet, strukturer och riktlinjer saknas 



Kystplan Midt- og Sør-Troms 



Kystplan Midt- og Sør-Troms 
13 kommuner, interkommunal 

planprocess 

Kystplan Tromsø-området 
5 kommuner med, konsult, 

inte interkommunalt 
planutvalg, men 

koordinerade kommunala 
processer 

Kystplan Nord-Troms 
Alla planer uppdateras, 
men inte i koordinerad 

process mellom alla 
kommuner  samtidigt 

Kystplan Troms 

Karlsøy 

Dyrøy 

(            ) 



Planområde: 13 kommuner 

Planområde 

2426 tusen km kystlinje 
3757 km2 sjøareal 

1 nm utenom grunnlinjen 

Plangrense: «generalisert felles 
kystkontur» 



Resultatmål 
• Resultatmålet med planarbeidet er 

oppdaterte, kunnskapsbaserte, juridisk 
bindende planer for sjøområdene i de 13 
deltakende kommunene.  

• Planen blir fremstilt i en felles 
interkommunal prosess men blir del av 
hver enkelt kommuneplan gjennom 
vedtak i det enkelte kommunestyre.  

• Bred deltakelse i prosessen skal skape 
eierskap til planen hos brukere av 
kystsonen og offentlig forvaltning. 

• Danne et godt grunnlag for revisjon av 
planene i neste runde. 



Formål 
• Planen skal gi sjøretta næringer mulighet til 

økt verdiskaping i tråd med prinsippet om 
bærekraftig utvikling.  

• Eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike 
aktiviteter må veies mot  
• hverandre 

• natur- og miljøforhold 

• lokale og politiske interesser 

• føringer fra myndigheter.  

• Planen vil dekke sjøområdene i de deltakende 
kommunene, men bruk og vern langs kysten 
skal ses i sammenheng på begge sider av 
strandlinjen.  



”To eller flere kommuner bør samarbeide om 
planlegging etter denne lov når det er hensiktsmessig å 
samordne planleggingen over kommunegrenser. 
Samarbeidet kan omfatte alle kommunale plantyper.” 

 

”For at ikke planprosessen skal bli for tung, kan 
kommunene overlate til et styre å treffe vedtak om 
planprosessen.” 

 

Interkommunalt samarbeid PBL kap. 9 



GROV TIDSPLAN 

Videreføring 

2013 2014 2015 2016 
Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst Vinter 

Prosjekt-oppstart 

Delegasjon av planmyndighet (13*KST->IKPU) 

Vedtak planprogram (IKPU) 

Planprogram 
Vedtak av plan 
(13*KST) 

Plan: kart, beskrivelse, bestemmelser 

Høring 

Høring 

Planoppstart 
(IKPU) 

Behandling av 
innspill (IKPU) 

(IKPU) (IKPU) 

KST = Kommunestyre 
IKPU = Interkommunalt kystsoneplanutvalg 
 



Förankring och medverkan 

• Andra myndigheter i ”planforum” 

• Kommunala möten och processer 

• Öppna möten 

• Arbetsgrupper 

• Fiske 

• Akvakultur 

• Turism, friluftsliv, fritidsfiske 

• Hamn, farvatten, militären 



Information och kartportal (under utarbetning) 
link på: www.strr.no/kystplan 
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Utmaningar 

• Integrerad planläggning av kusten med hav och 
land? 

• Akvakulturplanläggning – komplicerat med 
vattenutväxling, smittospridning, förorening, 
havsströmmar, driftperioder… 

• Strömmodeller och annan bakgrundsinformation 
• Befintlig information, men finns kompetans och 

ressurser för att utnyttja den? 
• Kommun- och annan gränsproblematik – 

strömmar, driftområden, ekologi följer inte 
gränserna 
 
 
 



Tack för uppmärksamheten! 


