
Interkommunal kystsoneplan for Vesterålen
Folkemøter i kommunene

Sortland kommune 22.10.2020



18:00 - Velkommen v/ Sortland kommune

18:05 - Presentasjon av deltagere

18:10 - Retningslinjer under møtet COVID 19

18:15 - Kystsoneplanen: bakgrunn, problemstillinger og arbeidet med ny kystsoneplan

18:45 - Spørsmål og diskusjoner

19:00 - PAUSE

19:15 – Gruppearbeid (maks. 6 ved hvert bord), kart på bordet

19:45 – Oppsummering, gruppenes konklusjoner fremføres

19:55 – Avslutning, vel hjem

Program for kvelden
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• Forsikre deg om at du er oppført på frammøtelisten med navn og telefonnummer 

(lista blir brukt ved evt. smittesporing)

• 1 meter er nok

• Bruke egen penn -/ eller få en pen og bruk kun den!

• Bruk egen notatblokk 

• Bruk post-it lapper på stor-kart A0

COVID19, noen retningslinjer før vi starter
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• Bli mer kjent med arbeidet og hvor langt vi er kommet

• Stille spørsmål

• Arbeide i lag i grupper om evt. innspill

Hva skal vi gjøre i kveld?
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• Ulike små- og store problemstillinger kommunene, næringsliv, organisasjoner og befolkning har 

kommet med

• Problemstillingene medførte diskusjoner i plan- og klimanettverket

• Problemstillingene medførte et politisk initiativ i regionrådet

• Årsmøtet i Vesterålen regionråd vedtok derfor å sette i gang et prosjekt for en ny interkommunal 

kystsoneplan for Vesterålen

• Invitasjon til å delta i prosjektet sendt Vesterålen-kommunene som alle sluttet seg til initiativet

• Regionrådets arbeidsutvalg (bestående av ordførerne i Vesterålen) fikk delegert myndighet fra 

kommunestyrene til å foreta prosessledende beslutninger. 

• Det endelige planvedtaket gjøres i hvert enkelt kommunestyre

• Planprogram vedtatt 28/2-2020 av arbeidsutvalget

Bakgrunnen for arbeidet med ny kystsoneplan
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• Havet er en felles ressurs. Ulik praksis i kommunene vedr. arealforvaltningen av havområdene i 

Vesterålen. Spesielt utfordrende der kommunene deler samme fjordsystem

• Komplekse saker. Lite effektiv og ofte mangelfull saksbehandling. 

• Kommunene har ulike interesser til arealbruk i sjø.

• Tiltak i en kommune kan få vesentlige virkninger for nabokommunen. 

• Teknologiutviklingen, spesielt innenfor havbruk. Dette kan utfordre arealforvaltningen

• Flerbruksområder og enbruksområder

• Forholdet til naboen på land

• Økt press på farleder

Konklusjon: Arealforvaltningen i sjøarealene må sees i en større sammenheng basert på et felles 

kunnskapsgrunnlag og noenlunde like forvaltningsregler for bruk og vern av sjøarealene.

Problemstillinger og utfordringer
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• Sjøområdenes ytre grense er en nautisk mil utenfor grunnlinjene, mens
grensen mot land er midlere høyvann. Grensen mot land kan diskuteres.

• I tilfeller der det er gjeldende reguleringsplaner eller andre arealplaner, kan
grensen justeres for å tilpasses disse. 

• Størrelsen på planområdet er 3179 km2.

Planområdet
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• Ikke lovpålagt, vi bestemmer selv at vi skal ha den. 

• Ingen «overkommunal plan», men en sammensetning av flere formelt selvstendige kommunale planer. 

• Detaljeringsnivå på kystsoneplanen lik kommuneplanens arealdel

• Bærekraftstilnærming, jf. plan- og bygningsloven. 

• Økosystembasert tilnærming til planoppgaven. 

Noen viktige momenter om selve planen
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Bærekraft:

En utvikling som imøtekommer dagens 

behov uten å ødelegge mulighetene for 

at kommende generasjoner skal få 

dekket sine behov

Økosystemtilnærming:

Et økosystem er alle de levende  

organismene som finnes på et sted 

og miljøet de lever i. Prinsippet om 

økosystemtilnærming/samlet 

belastning innebærer at påvirkningen 

et tiltak, inngrep eller en aktivitet har 

på økosystemet, må vurderes ut fra 

den samlede belastningen som 

økosystemet blir utsatt for.



Interesser, verdier og ressursgrunnlag 

26.10.20209



• Planen skal gi retningsvalg for bruk og vern av sjøarealene i regionen.

• Planen skal gi  forutsigbarhet for kommunene, næringsliv og befolkning.

• Planen skal fremme en bærekraftig utvikling i havområdene

• Planen skal gi økt kunnskap i kommunene om:

• Konsekvenser av ulike typer arealbruk i sjø

• Ulike interessenters bruk av sjøområdene i regionen

• Hva bærekraftig forvaltning av sjøområdenes økosystemtjenester innebærer

• Planen bør også si noe om bruk av dispensasjoner fra plan:

• Planen er hovedregelen, dispensasjoner er unntak fra denne. Rettsregler om dispensasjoner i plan- og bygningsloven

• I praksis sees dispensasjoner på som en lettvint og rask løsning

• Vanskelig å si nei i dispensasjoner, særlig når det er snakk om store interesser

• Kommunene vil så gjerne være grei, løsningsorientert, effektiv og fremoverlent. Er det noe kommunen kan tjene på er man enda mer
imøtekommende

• Problemer: 

• Planen kan smuldre opp over tid ved overdreven bruk av dispensasjoner. 

• Dispensasjoner har gjerne et demokratisk underskudd

Mål med planen

26.10.202010



Organisering av arbeidet
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Foruten ordinær kunngjøring i medhold av pbl., folkemøter og møter med politisk nivå er det lagt opp til egne ressursgrupper.

Ressursgruppene har allerede begynt sitt arbeid. Disse er:

Medvirkning og støtte i prosessen

26.10.202012

Akvakultur og fiskeri:
Kristian Klo (Øyfisk)

Roger Simonsen (Eidsfjord sjøfarm)

Eva Kristoffersen (E.Kristoffersen & sønner)

Tor Anders Elvegård (Sjømat Norge/ Nordlaks)

Elisabeth Karlsen (Nordland fiskarlag)

Willy Olsen (Sortland fiskarlag)

Eirik Norvoll (Andøy fiskarlag)

Stig Pedersen (Bø fiskarlag)

Reiseliv:
Robert Svendsen (politikerrepresentant fra Andøy)

Ann Karina Jacobsen (næringsrepresentant fra Bø)

Sverre Birkeland (næringsrepresentant fra Sortland)

Tove Hansen (politikerrepresentant fra Øksnes)

Natur- og friluftsliv:
Jens Are Johansen (NOF & Naturvernforbundet)

Gisle Sæterhaug (FNF Nordland)

Willjar Rubach (Kystlagene i Vesterålen / Bø Kystlag)

Willy Vestå (Vesterålen turlag)

Vesterålen regionråd har antatt Norconsult til å planlegge prosessen og å lage planen. Nordconsult får støtte fra Akvaplan 

Niva AS



• Vi er pliktig til å samråde oss med overordnede myndigheter, jf. plan- og bygningsloven § 5-3 gjennom 

et såkalt planforum. Fylkeskommunen har ansvar for planforumets ledelse og sekretariat

• I planforumet skal statlige, regionale og kommunale interesser klarlegges og søkes samordnet i 

forbindelse med arbeidet med kommunale planer.

• Vi har allerede hatt et planforum, og den vil i alle fall bli minst et til.

Planforum - samråd med overordnede myndigheter
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Informasjon

Fase 1          Fase 2 Fase 3          Fase 4       Fase 5

2020 2020 2020  /   2021 2021

Plan-
program Innspill Utredninger Planforslag

Sluttfase og 
vedtak

Arbeids-

møte 1

Folke-

møter 1

Arbeids-

møte 2  
Folke-

møter 2

Orienterings-

møter
Plan-

forum

Fag-

møter
Fag-

møter
Orienterings-

møter

Innspill-fase
Utredning og 

planforslag

Offentlig deltagelse

Administrativ og 

politisk deltagelse

Interkommunal forankring og behandling

Sluttbehandling

Merknader



• Vi må tenke oss om før vi gjør ting. Da får vi muligheten til å stoppe ting før det settes i verk. 

• Måten vi gjør dette på er gjennom en såkalt konsekvensutredning. Slik utredning følger føringer i plan-

og bygningsloven med tilhørende KU-forskrift

• Konsekvensutredninger skal sikre at virkninger på miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i 

betraktning under planlegging av tiltak. 

• Denne planen skal konsekvensutredes

Konsekvensutredning?

26.10.202015



• Fristen går ut 6. desember i denne runden (Ny høringsrunde når planforslaget foreligger)

• Fremgangsmåter for å innlevere innspill:

• Via egen kartportal

• Via epost

• Via vanlig brev

Etter forvaltningsloven kan du få bistand til å skrive ditt innspill. Ta kontakt med en av disse:

• Bø kommune: Martin Nielsen martin.nielsen@boe.kommune.no

• Lødingen kommune: Kristina Husjord kristina.husjord@lodingen.kommune.no

• Øksnes kommune: Ingeborg Utheim ingeborg.utheim@oksnes.kommune.no

• Andøy kommune: Trine Kristiansen Berg Trine.KristiansenBerg@andoy.kommune.no

• Hadsel kommune: Hans Christian Haakonsen hans.christian.haakonsen@hadsel.kommune.no

• Sortland kommune: Raina Kristensen raina.kristensen@sortland.kommune.no

Frist for innspill i denne runden

26.10.202016
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• Vi har egen hjemmeside der også kartportalen for innspill er: https://vestreg.no/kystsoneplan

• Vi skal nå demonstrere bruken av denne

Kartportal for innspill

26.10.202017
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• Alle innspill journalføres og behandles. 

• Administrasjonen lager forslag til politisk nivå om innspillet som vurderes etter følgende momenter:

• Om innspillet er i strid med gjeldende rettsregler, nasjonale og regionale føringer og interesser

• Om innspillet er i tråd med planarbeidet/planens intensjon

• Hvorledes innspillet sees i forhold til kjent kunnskap om området innspillet ligger i

• Om innspillet etter en skjønnsvurdering er hensiktsmessig- og forholdsmessig (hvis nei må svaret begrunnes)

• Det skal tydelig fremkomme av konklusjonen om innspillet er tatt til følge, delvis til følge eller ikke tatt til følge. Noen innspill kan ha 
en orienterende- eller opplysende karakter og da vil innspillet bli tatt til orientering.

Innspillsbehandling

26.10.202018



• Innspill ny arealbruk?

• Innspill til justering, endring og fjerning av formål?

• Påpeke interesser/ viktige forhold i kartet

• Påpeke forvaltningsmessige forhold som vi bør ta med

i forhold til bruk & vern?

Velg en referent som også skal fortelle alle hva gruppen

har kommet frem til.

Gruppeoppgaven

26.10.202019


