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Kystverket viser til Deres brev av 21.12.2015 vedrørende overnevnte.

Kystverket ser det som viktig at alle tidligere vedtatte planer og plandokumenter blir 
samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende.

Kystverket
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket er underlagt samferdselsdepartementet og organisert i et
hovedkontor og fem regionskontor.

Hovedformålet er å sørge for en effektiv og sikker sjøtransport, forebygge og begrense
skadeeffektene ved akutt forurensning, og medvirke til en bærekraftig utvikling av
kystsonen i norske farvann og havområder.

Forvaltningsansvar
Kystverket deltar i planmedvirkning og utøver myndighet hovedsaklig etter havne- og
farvannsloven med forskrifter. I tillegg utøves myndighet etter losloven, forurensningsloven,
svalbardmiljøloven og plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Havne- og farvannsloven
Av formålsparagrafen fremgår det at loven skal legge til rette for god fremkommelighet,
trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn
og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Loven skal videre legge til rette for effektiv og
sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv
og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og 
internasjonale transportnettverk. 
   
Kommunen har i utgangspunktet forvaltningsansvar og myndighet i sjøområdene i
kommunen ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen, jamfør §§ 7 og 9. Unntak fra dette
fremgår av farledsforskriften, som definerer Kystverkets forvaltningsareal i kommunens
sjøområde. Kystverket skal behandle søknader om tiltak i hoved- biled, og søknader av
betydning for Kystverkets eller Forsvarets anlegg, innretninger eller virksomhet, jf § 28.
Kystverket skal alltid behandle søknader om tiltak som faller inn under tiltaksforskriften,
uavhengig av tiltakets lokalisering.
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Ved tvil om hvem som har forvaltningsansvar skal Kystverket kontaktes.

Kystverkets innspill til planarbeidet

Farleder og navigasjonsinstallasjoner
Kystverket har ansvaret for farledene og installasjonene knyttet til disse. Planens
arealdisponering i hoved- og biled jf. farledsforskriften, skal legge opp til at sjørettet
transport og ferdsel ikke hindres eller vanskeliggjøres.
Navigasjonsinstallasjoner er fyrlys, sjømerker, farvannsskilt og andre innretninger og
anlegg som gir navigasjonsveiledning eller regulerer ferdselen. Det skal ikke planlegges for
tiltak som kan hindre eller begrense funksjonen av disse, som f.eks akvakultur, bygninger
eller lys.

Kystverket anbefaler at det i planleggingsfasen benyttes Kystverkets karttjeneste Kystinfo
på www.kystverket.no. Her finner man sjøkart og andre sjørelaterte opplysninger.

Havner
Sjøarealer i havner planlegges for ferdsel, SOSI-kode 6100-ferdsel. Sjøområdene i
småbåthavner planlegges med SOSI-kode 6230-småbåthavner.

Statlige fiskerihavner
Statens intensjon med bygging av fiskerihavner er å sikre fiskeriinteressene og trygge
liggeforholdene for yrkesfiskere. Ved eventuelle interessekonflikter vil fiskeriinteressene
prioriteres. Sjøarealet i statlige fiskerihavner planlegges med kode 6100-ferdsel, med
tilhørende nødvendige bestemmelser som prioriterer fiskeriformål.

I forbindelse med utbygging av fiskerihavner har staten innhentet grunneiererklæringer som
regulerer bruk av arealer i og omkring fiskerihavna. Det skal ikke planlegges for
utbyggingstiltak i strid med fiskeriformålet, med mindre dette er godkjent av Kystverket på
forhånd. Dette må fremgå av planen.

Alle tiltak i statlige fiskerihavner, på land som på sjøen, skal godkjennes av Kystverket jf
havne- og farvannsloven § 28.

Landarealene i tilknytning til havner planlegges til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur, kode 2040-havn.

Sjørettede næringsarealer
For fremtidig transportplanlegging i sjø kan det være hensiktsmessig å avsette åpne og
godt tilgjengelige landarealer for næringsvirksomhet, med særlig tanke på større gods og
containere.

Havnekrav og tilskudd
Ved utbygging av fiskerihavner prioriteres tiltak som har stor betydning for den nasjonale
verdiskapningen. Videre er tiltak som bidrar til å ivareta fiskerihavnebehov i mindre
lokalsamfunn viktig.

Ved planlegging av fiskerihavner stilles det krav om avklaringer mot kommunal og
fylkeskommunal planlegging. Nytten av tiltakene skal dokumenteres og ses i sammenheng
med annen næringsvirksomhet og utvikling av infrastrukturen i kommunen og regionen.
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Kystverket kan gi tilskudd til fiskerihavneanlegg som planlegges og gjennomføres i
kommunal regi. Tilskudd krever minst 50 % egenfinansiering. Prosjektet må forankres i
kommunal plan, og søknad må foreligge innen 1. mars for å bli behandlet til neste års
statsbudsjett.

Akvakultur
Kystverket i samråd med Fiskeridirektoratet er spesielt oppmerksom på arealdisponeringen
til akvakultur. Tidlig avklaring med fiskerinæringen er viktig for å unngå konflikter. Arealer
som avsettes til akvakultur i planen, må være av slik størrelse at hele anlegget, inkludert
fortøyninger, faller innenfor. Kystverket gjør oppmerksom på at plan- og bygningsloven
åpner for differensiert planlegging for overflate, vannsøyle og bunn.

Sjøkabler
Planlegging av sjøkabletraseer bør tas med i planarbeidet, for å unngå konflikt med
ankringsområder, fiskeri og akvakultur mv.

Kraftproduserende anlegg i sjø
Troms har et stort potensial for kraftverk basert på tidevanns- og havstrømmer. Dersom det
planlegges slike anlegg bør dette framgå av planen.

Særlige merknader

Medvirkning
Ved behov ønsker Kystverket å være med i et felles dialogmøte for å avklare eventuelle
interessemotsetninger med våre ansvarsområder. Kommunen og andre aktører oppfordres 
også til å ta kontakt med Kystverket ved behov, og gjerne for å avklare spørsmål omkring 
havne- og farvannslovens virkning på ønskede planformål.

Sentrale problemstillinger

1. NTP
Arbeid med neste NTP 2018-2029 sluttføres av transportetatene 29.2.2019. 
Kommuner som vil fremme havnekrav bør sørge for å klarere gjeldende områder til 
formål ferdsel SOSI-kode 6100 med bestemmelser som muliggjør ønsket utbygging 
(molo, utdypinger, kaier mv).

2. Tiltak i fiskerihavner
Ved utdypinger og miljømudring i havner ser Kystverket et behov for å ha klarerte 
deponier. Dette gjelder både for forurensede masser og rene masser. Deponier må 
klareres blant annet av fylkesmannens miljøavdeling og fiskeriinteressene. 
Kommuner som planlegger å sette fram havnekrav bør også sørge for å få godkjent 
deponi i nærheten.

3. Akvakultur
Kystverket registrerer at A-området ved Gullgammen (Svartholdet) kommer for nært 
farleden. Dette arealet må justeres slik at anleggets ramme ikke kommer nærmere 
farled enn 550 meter. Om det er behov for at A-området skal strekke seg utover 
dette på grunn av anleggets fortøyninger kan dette løses ved å sette det areal som 
omfattes fortøyninger til A (-25). Kystverket ønsker å presisere at områder som 
settes av til akvakultur i planen ikke er ensbetydende med en tillatelse etter havne-
og farvannsloven. 
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Konkrete forslag til ny arealbruk
1. Farled SOSI-kode 6200:

For innseiling til Honningsvåg, Nordvågen, Kamøyvær, Skarsvåg og Gjesvær bør 
kommunen vurdere å merke farleden med SOSI-kode 6200. Dette bør også gjøres 
for innseilingen til Veidnes. Dette tiltaket er spilt inn til NTP av regionen. I tillegg bør 
det fremgå av bestemmelsene at området kan utdypes. Det bør også avsettes 
område for deponi i nærhet til Veidnes. 

2. Fiskerihavner
Sjøarealet i statlige fiskerihavner planlegges med kode 6100-ferdsel, med
tilhørende nødvendige bestemmelser som prioriterer fiskeriformål. Landarealene i 
tilknytning til havner planlegges til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur, kode 2040-havn. For fiskerihavnene bør det avsettes områder til 
deponi i forbindelse med fremtidige tiltak.

3. Trasè for teknisk infrastruktur SOSI-kode 2100
Sjøkabler og rør (på havbunn)

4. Arealer på sjøen kan planlegges for Fiske (SOSI-kode 6300) og Ferdsel (SOSI-
kode 6100) for å unngå faste installasjoner, som akvakultur, sjøkabler mv.

5. Akvakultur
For de anlegg som kommer nært farled kan det areal som omfatter fortøyninger 
betegns som A (-25). I dette arealet skal ikke anleggets fortøyninger være grunnere 
en – 25 meter. 

6. Forskrift om farleder
Forskrift om farleder, FOR-2009-11-30-1477, angir statens forvaltningsområde i sjø. 
Kystverket ser at det kan bli for mye informasjon å ta dette inn i plankartet. 
Imidlertid, for informasjonen sin del, bør kommunen vurdere å ha dette i et eget 
temakart. 

Kystverket anser det som viktig at arealplanen til kommunen avspeiler Kystverkets 
interesser og tiltak. Dette gir en mer hensiktmessig planlegging. Videre ønsker Kystverket å 
spille inn at det bør vurderes å sette av havneområdet i Repvåg til havneformål. Dette i 
forbindelse med baseaktivitet tilknyttet fremtidig etablering av akvakultur i området 
(Vedbotn).

Det kan se ut til at låssettingplass i Kamøyvær kommer i konflikt med regulert deponi i 
forbindelse med havneutbyggingen i Kamøyvær. Kystverket ber kommunen om at dette 
avklares i endelig plan. 

Prinsipper for fremtidig utvikling og arealbruk
Kystverket er av den oppfatning at særlig første ledd i havne- og farvannslovens
formålsparagraf gir viktige premisser for arealbruk og utvikling i kystsonen.
Havne- og farvannsloven § 1 første ledd lyder:

« Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk
og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til 
fiskeriene og andre næringer.»
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Andre ledd som omtaler havnevirksomhet og tilrettelegging for effektiv sjøtransport i
nasjonale og internasjonale transportnettverk, må og legges til grunn der det er
formålstjenlig.

Kystverket har ingen øvrige innspill til planen på dette tidspunkt.

Med hilsen

Arve Andersen Jan Morten Hansen
plan- og kystforvaltningssjef seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:


