
VI HAR EN P LAN …. .

1

Inte rkommunal kystsone plan for Yt re Søre Sunnmøre

Vedlegg C: Informas jon om arealt ilnæ rming, a realformål m. m.

Planprogramme t handle r i hovedsak om hva, hvem og når, me n ikke så mye om hvordan.
Vi har de rfor valgt å lage e n orie nte ring om må ten / hvordan vi gå r fram på for å løse
oppgave n.

Oriente ringen tar for seg:

1. Gene relt om planlegging i s jø

2. Om plant ilnæ rming base rt på planprogramme t

3. Nye tegne regle r i 2018: arealformål i kystsone planlegging

4. Om beste mmelse r og re tningslin je r

5. Ulike arealformål jf. ny produktspesifikas jon

Ferdsel og farlede r (6100 og 6200)

Fiske (6300)

Akvakult ur (6400)

Na t ur (6600)

Friluftsliv (6700)

Kombine rte formål (6800)

Nummere ringspraksis

31. mars 2020 Mona Gilstad

Innledning

Plan- og bygningsloven skal væ re e t sent ralt inst rume nt for samordning på tve rs av se ktore r, nivåe r og
inte resse r. De t varie re r allikevel mellom se ktorlover om e lle r nå r vedtak e t te r PBL gå r foran vedtak e t te r
sektorlove n. Vi se r at forholde t t il Akvakulturloven e r de t som kalles samtykkemodellen hos Winge (2017).
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A. Planlegging- og godk jenning i medhold av PBL (planmodell)B. Plankravmode ll C. Samtykke mode llen D. Plan går

foran arealbruksrestriks jone r i sektorlov (frigivelsesmode ll) E. Uavhengige prosesse r og vedt ak ( to-spore t modell) F.
Tillate lse e t te r sektorlov kan gå foran plan (sektormodell I) G. Vedtak e t te r sektorlov går foran plan (sektormode ll II)

Ulike aktøre r har de t formelle ansvare t for ulike typer planer og planvedtak e t te r Plan- og bygningsloven.

Enkeltkommune r kan sies å væ re mest sent rale, siden oppdre t tslokalite te r må plasse res i samsvar med
kommunale a realplaner, eve ntuelt med dispensas jon fra a realplanen. I inte rkommunale
kystsoneplanprosesser må også hvert kommunestyre i dag vedta planen for sit t område. Det te t il forskjell
fra vedtak om planprosessen som kan delegeres til styre t for de t inte rkommunale planarbeide t.

Andre type r arealforvaltning knyt te t t il havbruk

Det e r e n rekke t yper arealforvaltning som er knyt te t t il og be røre r havbruksnæ ringe n ut ove r
a realplanleggingen som er nevnt over. Disse omtales nede nfor:

Produksjonsområde r: Norge e r de lt inn i 13 produks jonsområde r hvor totalt produksjonsvolum i
lakseoppdre t t kan regule res ut fra mil jøtilstanden de r.

Lokalite tsforvaltning e r knyt te t t il lokalite te ne de t drives havbruk på. Driftsforskrifte n (FOR-2008-06- 17-
822) angir blant annet krav om brakklegging av smit te vern- og mil jøhe nsyn (§11 §36), og a t de t e r fiske- og
fe rdse lsforbud næ rt anleggene (§18).

Smit tevernhe nsyn e r også del av Mat tilsyne ts vurderinge r når de skal behandle søknade r om e table ring av
havbruk, samme n med gene re ll dyrehe lse og dyrevelfe rd. Mat tilsyne ts re tningslin je sie r a t i vurde ringen av
smit tefa ren skal de t legges sæ rlig vekt på avstand t il vassdrag, annen akvakulturre la te rt virksomhet og til
grupper av akvakulturanlegg, og at de t e r vikt ig a t de n enkelte lokalite t vurde res i sammenheng med
anlegg og akvakulturre late rte virksomhete r i e t større geografisk område. Mat tilsyne t ope re re r med t re
ulike anbefalinger for minsteavstand fra havbruksanlegg til andre typer inte resse r. Det e r ente n 5, 2,5 elle r
1,5 km i s jø. Anbefalt minsteavstand varie re r blant annet med hva slags t ype og størrelse akvakulturanlegg
de t e r, og hvilke t yper andre inte resse r de t vurderes mot.

Ret ningslin je t il behandling av søknade r e t te r forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om e table ring og utvidelse av
akvakulturanlegg, zoobutikke r m. m. Utgave 6, 24/ 10-2016, Mat tilsyne t, Oslo.
ht t ps: / / www. mat t ilsyne t. no/ fisk_og_akvakultur/ akvakultur/ akvakulturanlegg/ re tningslin je_ved_saksbeha
ndlin
g_av_e table ringsoknader.16319/ binary/ Ret ningslin je%20ved%20saksbehandling%20av%20etable rings%C3%B8
knader .

Ulike type r forvaltning basert på ulike arealdefinis joner kan også samvirke, ekse mpelvis slik Mat tilsyne t
har g jort vedtak og a rgumente rt om smit tevern for omsøkte lokalite te r næ r grense n mellom to
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produksjonsområde r. Det te har ofte møt t krit ikk.

Behandlingssoner og overvåkningssone r: Mat tilsyne t kan innføre be handlingssoner og overvåkningssoner
knyt te t t il utbrudd e lle r risiko for sykdom elle r parasit te r på oppdre t tsanlegg, base rt på fle re ulike
forskrifte r (Mikkelsen m. fl. 2018). Der kan de t pålegges behandling, utslakting, overvåkning og kont roll ut
over de t som e lle rs g jelde r.

Oppdre t te re samarbeide r innenfor ulike geografiske områder på forsk je llige må te r knyt te t t il drift og
be redskap. Det kan væ re om koordine rt utse t t av smolt, brakklegging, t iltak mot lakselus, mv.

Geografisk diffe re nsie rt forvaltning av lakse lus-ta ll i havbruksanlegg: Knyt te t t il pa rasit ten lakselus e r de t
krav med he nsyn til hvor mange lakse lus som kan væ re på hve r fisk i snit t før anlegget må behandles mot
de t. På vårparte n, nå r smolte n fra ville laksefisk-besta nder gå r ut i f jorde ne, e r de t krav om lave re luse tall
i anleggene. Disse varie re r geografisk, side n våre n kommer tidligere i sør e nn i nord langs norskekyste n.

Nas jonale lakse vassdrag og nas jonale laksef jorde r: Oppre t telse av nas jonale laksevassdrag og nas jonale
laksef jorder (St. prp. nr. 32 2006-2007) har git t begrensninge r på hvor og hvordan havbruk kan drives i
næ rhe te n av disse. De t e r regule rt g je nnom en egen forskrift (FOR-2009-06-22-961).

1. Gene relt om planlegging i s jø

Planleggingssystemet e r de t samme på s jø og land. Planlegging i kystnæ re s jøområde ne e r av nyere da to,
og kommunene møte r ofte andre t yper planfaglige og juridiske utfordringer enn på land. Et spesie lt t rekk i
s jøområdene e r a t de t e r stor varias jon i dybde og st rømforhold. Siden s jøområde ne bestå r av vannmasser
vil t iltak e t t sted kunne få konsekvenser for a realbruken i andre områder, også ove r kommune- og
fylkesgre nser. Det e r krav om e n he lhe tlig bæ rekraftig og økosystembasert forvalt ning og de t e r
utfordringe r med bruk av st rømmodelle r og vanndirektiv.

Samtidig e r mulighe te n for å kombinere bruks- og verneformål st ørre i s jø enn på land, og de t kan
planlegges for forskjellig virksomhe t på overfla te, i vannsøyle og på bunne n. Det kan også planlegges for
ulike a rte r i akvakultur.

I s jø e r de t alle mannsre t t med fokus på brukergruppe r og se ktormyndighete r, og ikke på grunneie re.
Grunneie r har eiendomsre t t ut t il marbakken elle r t il 2m under f jæ re mål (e lle r så langt ut man kan ri på
e n hest uten å drukne). I s jøområde ne kan både næ ringer og be hov endres raskt, og kommune ne bør ta
hensyn t il de t te nå r de vurdere r om kommune planens a realde l skal revideres. I vurderingen av hva som e r
kommunens planleggingsbehov, må de t tas hensyn til innspill både fra næ ringslive t, lokalbefolkningen,
inte resseorganisas jone r, fylkeskommunen og berørte sta t lige myndighete r. Vi har ha t t møte r med disse og
vil gje nnomføre folkemøter om planen i slut te n av august 2020.

Kunnskapsgrunnlage t og mulighe te n for å planlegge bedre og mer presist i s jøområde ne e r i rask utvikling.
Det te inne bæ re r a t de r de t e r e t godt kunnskapsgrunnlag, kan me r avkla res i plan, e nn i områder de r
kunnskapsgrunnlage t e r då rligere. Samt idig e r de t også krav om a t de r de t e r stor aktivite t og mange
hensyn, må planene avklare mer. Planlegging i s jøområdene kreve r god kunnskap om de t marine mil jø og
de sæ rlige inte resse ne som gjør seg g jelde nde i kystnæ re fa rvann. En av fordelene med bruk av regionale
og inte rkommunale planer e r a t kommune ne få r e t felles oppdate rt kunnskapsgrunnlag og kan utforme
planprogram og konsekvensut redning i fe llesskap. Resulta te t e r felles juridisk plankart med beste mmelser
og re tningslin jer.

Samtlige kommune r har vedtat t planprogrammet som legger føringe r for arbeide t: Plane n skal bl. a. sikre
bæ re kraft ig ve rdiskapning og gi mulighe t for fortsat t vekst og ut vikling av havbruksnæ ringa i regionen.

Tillatelse til akvakultur håndte res g jennom akvakult urloven og må ha utslippstilla te lse som håndte res
g jennom forurensningslove n. I a reale r som kommunene legger ut t il pote nsielle akvakulturområde r, bør
de t vurderes om t iltaket vil få t illa te lse e t te r akvakulturloven og forure nsningsloven og eve nt ue lt på hvilke
vilkår. Hvis område t vurde res som uegnet for beste mte typer akvakultur på grunn av lokale mil jøforhold,
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bør de t ikke legges ut t il område for de nne typen akvakultur i planen. De t e r de rfor ikke nødve ndig med
sæ rlige beste mmelser om forurensning fra akvakult ur e t te r plan- og bygningsloven.

2. Om plant ilnæ rming base rt på planprogramme t

Kyste n har t il alle t ide r væ rt grunnlag for e n enorm verdiskapning i de t norske samfunnet. Reg jeringens
signale r om økt s jømatproduks jon vil kre ve store a reale r. Ved å legge e t solid, kunnskapsmessig fundame nt
for en slik ut vikling, så kan vi ta vare på kystens na t urverdie r samtidig som vi utvikle r kystens næ ringsliv.

Planen skal t ilre t telegge for å kunne ta imot ny vekst i oppdre t tsnæ ringa innenfor bæ re kraftige ramme r og
i god sameksiste ns med andre brukere. Planen skal reflekte re he nsyne t t il bruk og vern og gi premisse r og
forutsigbarhe t for utvikling av de marine næ ringene ved å sikre viktige høste- og ressursområder for
fiskerinæ ringen, sikre a reale r t il viktige na turtyper og vikt ige område r for friluftsliv og avse t te a reale r for

bæ re kraft ig ve kst og næ ringsutvikling innenfor akvakultur.

Plant ilnæ rming handle r om fleksible vs. me r de tal jerte planer i forhold til «hvor vil vi, og hvor vi ikke vil?»

Skal alt væ re enbruksområde r slik se ktormyndighe te ne ønsker? De t be tyr fullstendig
konfliktavkla ring og ingen mulighe te r for polit isk priorite ring i e t te rkant av vedtak.
Skal alt som ikke e r konfliktavklart væ re fle rbruksområde r? Ikke ønskelig fra sektormyndighete ne
Blanding av fle rbruk og enbruk med fokus på fle rbruk? Kan vi konfliktavklare bedre enn ved forrige
rulle ring av arealplane ne i s jø?

Vedta t t planprogram e r en blanding av fle rbruk og enbruk med fokus på enbruksareal. Årsaken e r a t raske
teknologiske endringer, e ndringer i marked, driftskonsept, kunnskapsgrunnlag og offe ntlige regule ringe r
kre ver fle ksibilite t. Det samme g je lder for int roduks jon av nye a rte r og akvakulturformer som forutse t te r
fleksibilite t. Samtidig som at vi avse t te r bruk og vern område r inkl. akvakultur der de t ikke e r større
inte resse konflikte r av nas jonal, regional og lokal karakte r, dvs. område r med lavt konflikt nivå, så skal vi
væ re tydelig på område r vi ikke ønsker oppdre t t.

Primæ rt skal vi legge nye områder for akvakultur t il område r med minst mulig konflikt med fiske, fe rdsel,
na tur- og friluftsliv og vill anadrom laksefisk. Planen å pne r for å søke om e table ring av akvakultur i a real
med a realformål” Bruk og vern av s jø og vassdrag” inkl. A som er område r med lavt konfliktnivå.
Resulta te t av plantilnæ rminga blir ikke mer oppdre t t totalt se t t ut fra nas jonale bestemmelse r, men
e table ringe r på bedre lokalite te r med he nsyn t il å kunne drive bæ rekraftig oppdre t t.

Det e r e n kla r tendens til at nye e table ringer forgår le ngre ut på kysten i mer eksponerte områder,
samtidig som lokalite te ne i planområde t blir større og fæ rre. En rekke område r som har væ rt sa t t av til
akvakultur i mindre gunst ige områder e r ta t t ut elle r e ndre t t il lavt rofisk akvakultur (for e ksempel
ta redyrking). Nye nas jonale føringer 1 4. november, 2019, ber kommune ne om å avse t te a real t il akvakultur

(A) i mer eksponerte s jøareal.

Nå r kommunene se t te r av en A i arealplanen, så be tyr de t kun a t de t e r t illat t å søke om e table ring
inne nfor a reale t. Vi e r ikke be kymre t for at de t blir ” frit t fram” for oppdre t t med fle rbruksområde r inkl.
A. Alle søknader må uanse t t vurderes nøye i forhold til akvakult urloven, forurensningslove n, havne- og
fa rvannsloven, mat love n, dyre velfe rdsloven, na t urmangfoldloven og forholde t t il t radis jonelt fiskeri.
Konses joner og produksjonsvolum tildeles av nas jonale myndighe te r for å oppnå en ønsket utvikling og skal
be handles dere t te r av regionale myndighe te r. Resulta te t e r ikke nødvendigvis mer oppdre t tsaktivite t, men
at aktivite ten i økende grad blir godt organise rt på mer egnete areal.

Sektormyndighete ne e r fagmyndighe te r som vil avgjøre om søknad om akvakultur blir godkjent i omsøkt
område. De t e r viktig å se sammenhengene mellom plan, e nke ltsaksbe handling og drift. Planen å pner for
nye og avsa t te a real for akvakultur og for fle rbruk, men de t e r nas jonale myndighe te r som bestemme r hva
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a reale ne skal fylles med. Det e r også nas jonale myndighe te r som bestemme r driftskra v til akvakultur. I
t illegg skal sektormyndighete ne e nkeltsaks-behandle og evt. gi t illatelse jf. akvakulturloven. Hvis de t ikke
t illa tes ny vekst nas jonalt, så kan nye avsat te a real og åpning av fle rbruk kunne bli brukt i e n
omlokalise rings-sammenheng for å bedre bæ re kraften i oppdre t t. Da føre r plantilnæ rminga t il større total

bæ re kraft.

Kystsoneplaner e r de ltakerkommune nes a realplan for s jøområdene. En a realplan skal angi hovedt rekke ne i
hvordan a realene skal brukes og vernes, og hvilke vikt ige hensyn som må ivare tas ved disponeringe n av
areale ne. Det kan uta rbeides a realplane r for dele r av kommunens område, slik som f. e ks. s jøområde ne.
Planen skal gi langsiktige rammer for bruk av a realene i kystsonen, og ha e n tydelig og kla r
kunnskapsbasert t ilnæ rming til problemstillingene. De t inne bæ rer a t kystplanen bør ha rom for fre mtidig
utvikling.

Arealde len omfat te r plankart, beste mmelser og planbeskrivelse, og e r en langsiktig plan for a realbruk i
kommunene. Den bør ha e t overordnet preg som følge r opp kommunale vedtak. Kommune planens a realde l
skal angi hovedt rekkene i utnyt tingen av a realene innenfor kommunens område r. Arealde le n e r juridisk
bindende. Det be tyr a t den som skal utnyt te ressurse r elle r a reale r må følge beste mmelser i plane n.

Loven angir seks hovedformål som kan nyt tes i kommune plane ns a realde l. Hovedformåle t kan e t te r be hov
inndeles i unde rformål. De t e r sæ rlig § 11-7 nr. 6 «Bruk og vern av s jø og vassdrag, med tilhørende
st randsone» som nyt tes i s jøarealene. Hovedformåle t Bruk og ve rn av s jø og vassdrag, med t ilhørende
st randsone» kan inndeles i unde rformålene: fe rdsel, fa rlede r, fiske, akvakult ur, na t urområde r og
friluftsområde r hver for seg elle r i kombinas jon. En må væ re oppme rksom på a t alle unde rformåle ne, også
akvakultur, inngå r i hovedformåle t. Dersom de t ikke angis underformål, sie r loven a t de t i nødvendig
utst rekning skal gis beste mmelser som klarg jør vilkå re ne for bruk og vern av areale ne. Hovedformåle ne
kan innde les i unde rområder som ”fe rdsel, fa rlede r, fiske, akvakultur, na tur- og friluftsområde r hver for
seg elle r i kombinas jon. ” Underformåle ne ble ig jen de lt opp i fle re ulike a realformål 2018. Arealformål vil,
med mindre bestemmelsene angir noe annet, g je lde både på bunnen, i vannsøylen og på overfla ten.

Hovedformål e r områder hvor de t ikke fore ligger spesie lle planer om aktivite t utover dagens bruk, og de t
e r ikke fore ta t t noe n st ørre avkla ring mellom ulike inte resse r. Forholde t mellom de ulike inte ressene vil i
stor grad regule res g jennom sæ rlover og sektormyndighete nes re tningslin jer vil danne mye av grunnlage t
for behandling av saker innenfor disse område ne. Kommune r som velge r å kun angi hovedformål i
s jøområdene, uten unde rinndeling elle r bestemmelser, vil i praksis ikke ha fore ta t t en vurdering av
arealbruken. De frasie r seg da mulighe ten t il å styre a realbruken jf. KMD, og overlate r beslut ningen til
myndighe te ne som forvalte r se ktorlovene. Noen kommune r hevde r a t de bevisst bruker hovedformål for å
avse t te areal hvor de t e r t illat t å søke om e table ring av akvakultur, da kommune ne ikke vet hvor de t kan
væ re aktuelt å e table re akvakultur

3. Nye tegne regle r: 1 9. oktobe r 2018 kom det nye produktspesifikas joner for tegneregle r fra
KMD:
ht t ps: / / www. regjeringen. no/ conte ntasse ts/ 15bbfb35271b4f0d8839e32ebea37132/ maste r_plan_pr
odspek_de l2_tegneregle r. pdf

Bruk og vern av s jø og vassdrag, med tilhørende st randsone (pbl § 11-7 nr 6)

Hovedformåle t omfa t te r alle t ype r a realbruk på elle r i s jø og vassdrag: Ferdsel, fa rlede r, fiske, akvakultur
og na t ur- og friluftsområde r. De t te e r område r hvor de t ikke foreligger spesielle planer om aktivite t utover
dage ns bruk, og de t e r ikke fore ta t t noe n st ørre avkla ring mellom ulike inte resse r. Forholde t mellom de
ulike inte ressene vil i stor grad regule res g jennom sæ rlove r og se ktormyndighete nes re tningslin jer vil
danne mye av grunnlage t for be handling av saker inne nfor disse områdene.
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Sjøen e r i utgangspunkte t e t fle rbruksområde. For å ha fleksibilite t be nyt te r vi ”Bruk og vern av s jø og
vassdrag” (kode 6001) der man ønsker å pning for å kunne søke om framtidig e table ring av akvakultur.
Tidligere ”fle rbruksormåde r” elle r uplanlagte område r. De t kan da søkes om konses jon for e table ring av
oppdre t tsanlegg, me n e n må da regne med noe lenger saksbehandlingstid e nn om de t søkes i område r
avsa t t t il akvakulturformål. Det e r ikke gje nnomført vurdering av de avsa t te områdenes egnet he t for
oppdre t t i forhold til anleggstype, grad av inngre p, artenes mil jøkrav, sykdom e tc. Formåle t i seg selv gir
ikke h jemmel for å ne kte e table ring av oppdre t t. Kommune n skal ved søknad og e t te r høringsrunde, fore ta
e n helhe tsvurde ring og avklare om den skisse rte bruken kommer i konflikt med e n elle r fle re andre
inte resse r.

Vi kan også avse t te “fle rbruksområder” Bruk og vern av s jø og vassdrag, med tilhørende st randsone ute n A.
Det te kan væ re i a real utenfor byggefe lt elle r andre a rea l hvor alle, unnta t t A, kan benyt te s jøareale ne.

Aktuelle temakart og inte resse r som kan påvirke behandlinge n e r bla. områder av nas jonal og regional
be tydning for biologisk mangfold, gyte- og oppvekstområder for fisk, samt s jøve is fe rdsel. Nå r en slik
avkla ring foreligger vil søknade n behandles i hht sæ rlovene. Tiltak i s jøområdene e r, uavhe ngig av
arealformål, søknadsplikt ig i hht både PBL og Havne- og fa rvannsloven.

I s jøområdene e r de t vanlig å kombinere ulike underformål. Kommunene står frit t t il å gi bestemmelse r om
hvilken a realbruk som e r t illat t i e t område, hve r for seg elle r i ulike kombinas jone r. De t te kre ver
kunnskap om hvilke aktivite te r som gå r samme n e lle r ikke. Normalt vil fe rdse l, fiske, na t ur og friluftsliv
væ re aktivite te r som kan kombineres. Dersom s jøareal legges ut t il fle rbruk i kombinas jon med
søknadspliktige tiltak som for e ksempel akvakultur, må konse kvensut redningen omfat te konsekvensene av
de n valgte a realbruken for he le de t aktuelle område t. Nå r de t g jelde r små bå t havn, mudring- og dumping
og mine realut tak så e r de t krav om regule ringsplan.

I de n inte rkommunale kystsoneplanlegginge n e r de t ikke fokus landareale r, og landareal re prese nte res, de r
de t e r nødvendig. Regelen sie r at alt a real på land skal væ re fylt med e t formål. Da e r de t mest
hensiktsmessig å be nyt te LNFR for alt landareal som er inklude rt i planen. Et te r diskus jon med Kartverket i
Nordland ble imidle rt id alt landareal i kystsone plan for Helge land godkjent uten formål. Årsaken e r a t
kystsoneplanen dermed kan la seg integre re med grunnkart elle r kommune plane ns a realde l på e n bedre
måte. I GIS-løsninger vil de rmed den nye kystsoneplanen og kommuneplanens arealdel væ re synlig
samtidig, slik at man se r siste plansta tus for både land og kyst. Konklus jon kommer e t te r a t vi har hat t
dia log med Kartverket.

I 201 4 ble de t å pnet for nye beste mmelser t il a realformål i s jø. Et te r § 11-7 nr. 5 og 6. kan de t gis
beste mmelser om:

o Pkt. 3. Bruk og vern av vannfla te, vannsøyle og bunn. For e ksempel så kan vi lage egne
beste mmelser om havbeiteområde t for humme r i Sande kommune og e vt. nye havbeite r.

o Pkt. 7. hvilke a rtsgrupper e lle r a rte r av akvakult ur som e nkeltvis e lle r i kombinas jon kan e table res.
Vurde re hvilke typer oppdre t t som kan væ re bæ re kraftig i ulike areal

o Pkt. 3. fe rdsel i område r med spesie lle vernehe nsyn og på s jøen. For eksempel områder med
redusert fa rt, jf. Strauman e lle r nye område r med vannscoote rløype r e lle r ka jakkløype r. Må
godkjennes av Kyst verket.

De viktigste e ndringe ne for “Bruk og vern av s jø og vassdrag, med tilhørende st randsone” (pbl § 11-7 nr 6)
e r inndeling av underformåle ne til fle re underformål, samt noe n navnee ndringe r. Følgende fa rgekoder og
lin jer for a realformål og unde rformål under bruk og vern av s jø og vassdrag e r akt uelle:

Fargekoder for underformål unde r bruk og vern av s jø og vassdrag:
ht t ps: / / www. regjeringen. no/ conte ntasse ts/ 15bbfb35271b4f0d8839e32ebea37132/ maste r_plan_prodspe k_
de l2_tegneregle r_august2019. pdf
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Akvakultur kan inngå som hovedformål Bruk og vern (6001) eller ikke inngå. Arealformålet åpner for 
akvakultur forutsatt at man får godkjenning etter akvakulturloven og andre lover og forskrifter. Bruk og 
vern formålet gjør det mulig for næringa å finne bærekraftige areal, samtidig som man holder seg unna 
viktige fiskeområder. Man unngår også dispensasjonssaker ved søknad om etablering. 6001 gir lav 
planavklaring og er vanskelig å konskvensutrede.  

Akvakultur i kombinertformål (6008) er avgrensede områder som må konsekvensutredes. Enbruksformål for 
akvakultur (6004) er avgrenset og må konsekvensutredes. Ofte basert på etablerte anlegg og på innspill fra 
næringa. Uansett arealformål med akvakultur A (6001, 6004 eller 6008) så kreves det tillatelse etter 
akvakulturloven for å ta i bruk arealet til akvakultur. Kommunene kan kun sette av areal der det er tillatt 
å søke om etablering av akvakultur.  

 

 

4. Om bestemmelser og retningslinjer:  

For hvert planforma l og underforma l er det spesifisert hva forma let omfatter, og det diskuteres mulige 
bestemmelser og retningslinjer. Det vil også være knyttet generelle beskrivelser, kommentarer og 
vurderinger (som ikke krever KU) og kommentarer under flere arealformål. Bestemmelser er juridisk 
bindende (skal), mens retningslinjer er ikke juridisk bindene (bør). Retningslinjer kan ikke benyttes som 
hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen, men er førende for videre planlegging og forvaltning.  

AREALFORMÅL OG hensynsoner OG BESTEMMELSESOMRÅDER 

Kommuneplanens arealdel skal vise arealformål som er angitt i Plan- og bygningsloven i § 11-7. 
Hovedformålene kan etter behov inndeles i angitte underformål. For arealformål i sjø gjelder punkt 6: Bruk 
og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone. Formålet kan deles i underområder som ”ferdsel, 
farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon.” 
Arealformål vil, med mindre bestemmelsene angir noe annet, gjelde både på bunnen, i vannsøylen og på 
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overflaten.  

Generelle bestemmelser og retningslinjer: Mye av kystsoneplanlegginga er regulert av annet 
lovverk. Ved inngrep i sjø eller vassdrag skal det bl.a. dokumenteres hvordan tiltaket påvirker 
kulturminner, naturmangfold og allmenhetens ferdselsmuligheter på sjøen.  

Generelle bestemmelser for kulturminner: Før det blir gjennomført inngrep på sjøbunnen, skal saken 
eller tiltaket legges fram for Vitenskapsmuseet etter forskrift til lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
Kulturminner, § 14. Det kan kreves å undersøke om det kan være skipsfunn eller marine kulturminne i 
tiltaksområdet. Etter Kulturminnelovens §§ 9 og 10 har tiltakshaver undersøkingsplikt, samt plikt til å 
dekke utgiftene til undersøkelsene. Dette gjeld særlig på følgende områder: Akvakulturanlegg kan ikke 
etableres innenfor område.  

Datasett for kulturminner (Askeladden) skal sjekkes ut i områder hvor tiltak (jfr pbl. kap. 20) skal 
gjennomføres. Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet automatiske fredete kulturminner som ikke 
er kjent, skal arbeidet stanses i den grad det berører kulturminnet eller dens sikringssone. Alle tiltak som 
vil eller kan berøre slike kulturminner skal legges fram for kulturminnemyndigheten for godkjenning. 
 
Tiltak nærmere enn 100 meter fra automatisk fredet kulturminne eller tiltak som ligger innenfor områder 
vurdert som verneverdig kulturmiljø må avklares med kulturminnemyndighetene. Her kan det bli endringer 
i hvem som er kulturminnemyndighet. Tiltak nærmere enn 100 m fra utvalgte kulturlandskapsområder må 
avklares med Fylkeskommunen. Dersom det foreligger konflikt med kulturminner eller 
kulturlandskapsområder må tiltaket omplasseres eller avslås. 
 

Generelle bestemmelser for naturmangfold: Naturmangfold og konsekvensutredning er utredet i vedlegg 
B. Ved tiltak (jfr PBL kap 20) skal NML §8-12 utkvitteres. For kartlagte områder som har regional og 
nasjonal stor verdi for bilogisk mangfold (jfr. temakart) samt områder som er vernet etter Naturvernloven, 
skal det i vannsøyle eller bunn ikke gjøres inngrep eller bruk som kan forringe, skade eller ødelegge 
forekomsten av prioriterte naturtyper (§§ 11-9 pkt6 og 11-11 pkt3)  

Generelle bestemmelser for fiskeri: I gyteområder og aktive reketrålfelter (jf. Fiskeridirektoratet) skal 
det i vannsøyle eller bunn ikke gjøres inngrep eller bruk som kan forringe, skade eller ødelegge områdenes 
kartlagte funksjon (§§ 11-9 pkt6 og 11-11 pkt3)  

Generelle bestemmelser for ferdsel og farleder: Bruken av farvannene reguleres etter Lov om havner og 
farvann der fiskeridepartementet v/ Kystdirektoratet er øverste myndighet. Ny lov om havner og farvann 
(havne- og farvannsloven) trådde i kraft 1. januar 2010.                                                                                                        
Det gis ikke tillatelse til tiltak (jf. PBL § 20-1, havne- og farvannsloven §27), inngrep eller bruk som kan 
være til hinder og påvirke sikkerheten for sjøveis ferdesl langs kartlagt hovedled, biled eller lokalled (§ 11-
11 pkt3). 

All aktivitet og tiltak innenfor farleder og statlige fiskerihavner skal avklares med kystverket. I statlige 
fiskerihavner kreves tillatelse av Kystverket etter havne- og farvannsloven § 28. 

Kommunene kan fastsette fartsforskrifter i hoved- og bileder, men enhver lokal forskrift skal vurderes og 
godkjennes av Kystverket før den kan tre i kraft.  
 

Generelle bestemmelser for ” Krav om reguleringsplaner for mudring og dumping og råstoffutvinning”: 

Mudring, dumping er i utgangspunktet forbudt, men Fylkesmannen kan gi tillatelse til mudring og visse 
typer dumping. Ingen av kommunene ønsker å kartfeste areal til dumping/deponi av rene masser. Dette 
skyldes at det ikke er kjente konkrete tiltak. Hvis mudring og dumping blir aktuelt vil de søke 
Fylkesmannen om tillatelse, slik at dumpearealene kan etableres i nærhet til pågående mudring. Det vil 
også medføre store omkostninger å konsekvensutrede dumpeområder i sjø uten kjente tiltak.      
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Søknad om konses jon for opptak av skjellsand skal sendes til ut tale lse t il lokale fiskerlag,
kult urminne myndighet på marine kulturminne r og Fylkesmanne n i Trøndelag slik a t de få r mulighe t t il å
ut tale seg. Konses jon for råstoffutvinning krever en regule ringsplan for området. Det e r Trøndelag
Fylkeskommune som gir konses jon for opptak av skjellsand og kommunen e r høringsinstans. Omfanget av
e vt. ut tak skal rapporte res t il kommunen. Tidspunkt for skjellsandopptak skal skje e t te r avtale med
fiskerlag.

Ved utbygginger som omfat te r mudring og flyt ting av masser skal grunnforholdene dokume nte res. Er de t
påvist e lle r miste nkes forure nse t grunn skal de t te også unde rsøkes. Avklaringene skal dokume nte res ved
søknad om ramme tillate lse jfr. PBL § 11-9 nr. 8. Opptak av masse r fra s jøbunne n bør utføres slik at de t
ikke oppstå r fa re for utglidning av st randmasse ne, elle r skade på annen infrast ruktur. Oppta k av masser
bør helle r ikke skje nå r de t stå r fiskeme rder i næ rhe te n, oppstå r konflikte r med fiske elle r nå r de t pågå r
låsse t t ing av fisk. Det te for å forebygge skade og ulempe på omgivelsene og av he nsyne t t il
fiskeriinte resse r. Graving, mudring, utfylling og andre t iltak som kan endre e t områdes verneverdi elle r
friluftsliv kan bare t illa tes med h je mmel i godkjent regule ringsplan elle r e t te r søknad til Fylkesmannen.

Råstoffut vinning omfat te r st ørre ut tak av mine ralske løsmasse r (leire, silt, sand, grus, stein, blokk),
fast f jellfore komste r for produksjon av byggeråstoff og ligne nde formål, indust riminerale r og malmer. De t
e r krav om regule ringsplan. Fylkeskommune n e r konses jonsmyndighe t for ut tak av skjellsand, me ns
Direktora te t for mineralforvaltning e r konses jonsmyndighe t for øvrige ut tak. Mer info:
ht tps: / / www. dirmin. no/ te ma / oppsta rt-av-ut tak Slike planer krever også driftsplan og konses jon e t te r
mine ralloven.

Ge ne re lle beste mme lse r ve d e table ring av akvakultur omfa t te r alle t yper akvakultur/ oppdre t t.

Nye akvakulturområde skal ikke e table res næ rmere enn 200 me te r fra friluftsområde og bade plasse r, jf.
Pbl § 11-11 nr. 6. Akvakulturanlegg skal ikke lokalise res næ rme re enn 50 mete r fra land. Anlegg skal ikke
hindre e lle r sperre t radis jonelle fe rdse lså re r for små bå t t rafikk.

Anlegg kan st rekke fort øyninger og forankringer ut i a real utenfor de t de t avsa t te akvakult urområde. Det te
forutse t te r a t forankringa har t ilst re kke lig dyp og gå r under 25m (A-25), og ikke e r t il hinde r for
skipsfa rte n og fri fe rdsel langs st randsona.

Beste mmelse r og re tningslin je r knyt te t t il he nsynssone r: Et virkemiddel i plan- og
bygningsloven e r mulighe ten t il å bruke hensynssoner. Hensynssonene skal vise hvilke he nsyn og
rest riks joner som har be tydning for bruken av areale t uavhengig av hvilken a realbruk de t planlegges for.
Det e r opp t il de n enkelte kommune å ta st illing til hvor langt en ønsker å gå i de tal jering av både
arealformål og hensynssone r med t ilhørende re tningslin jer og bestemmelse r.
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Sone Fargekode 
Eksist.         
framtidig 

Område 

SikringSone 
Andre sikringssoner (190) 

 Ankringsplasser og 
nødhavner,  

 

SikringSone 
Andre sikringssoner  (190) 

 H190_1 Aktsomhetsområde for kryssende 
skipstrafikk 
 

Sone med særlige hensyn 
landskap, natur, 
kulturmiljø 
(550, 570) 

 Kulturmiljø, landskap  
 

Båndlegging 
(720) 

H720_1 fuglefredningsområde  
H720_2 naturreservat  
H720_4 fuglefredningsområde.  og naturreservat 

Båndlegging 
(730) 

H730_1 Fyrstasjon 
 Fornminner  

Detaljering (910) 
Gjeldende reguleringsplan 

 (910) sette inn alle reguleringsplaner som 
omfatter sjø,  

PBL § 11-8: Det kan fastsettes følgende hensynssoner:  

Hensikten med en hensynssone er å kunne vise viktige hensyn og interesser i tillegg til og uavhengig av 
hvilket arealformål som gjelder i et område. Hensynssoner brukes for få fram forhold og restriksjoner som 
man ellers ikke får fram gjennom arealformål og bestemmelser. Bruk av hensynssoner vurderes i samspill 
med arealformål og bestemmelser og begrenses til vesentlige forhold. Følgende hensynssoner vil 
sannsynligvis benyttes 

a) Aktsomhets-, sikrings-, støy- og faresoner ( PBL § 11-8 ) med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. Det 
kan gis bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak og/eller virksomheter, jf. § 1-6, innenfor 
sonen.  

1. Sikringssone knyttet til landbasert akvakultur. Dette er områder som kan avsettes for å 
sikre vannkvalitet og infrastruktur knyttet til landbaserte akvakulturanlegg. Områdene skal 
ivaretas slik at de forblir tilfredsstillende vanninntak for yngel- og settefiskproduksjon og 
sikring av vannkvalitet i forbindelse med utskiping av settefisk. Tiltak som kan påvirke 
vannkvaliteten må dokumenteres. Områdene kan for eksempel være settefiskanlegg evt. 
kommende landbaserte anlegg. Og evt. landbaserte anlegg? 

2. Sikringssone knyttet til sjøområder med mye kryssende trafikk.  
3.  Hensynssone støy. I forbindelse med tiltak innenfor hensynssone for støy skal det 

gjennomføres støymålinger for å vurdere evt. støydempende tiltak. Gjeldende regelverk i 
Norge er støy under 55 dB for veitrafikkstøy, 58 dB for jernbanestøy og 52 dB for flystøy. 
For industri inkl. akvakultur er kravet at støynivået skal være under 55 dB ved impulslyd og 
under 50 dB ved konstant lyd.  

4. Faresone for ras- og skredfare (H310) (jf. Pbl § 11-8 pkt. a) I forbindelse med tiltak 
innenfor hensynssone for ras- og skredfare skal det gjennomføres egen risikovurdering for å 
sikre trygg plassering av tiltak. Evt. avbøtende tiltak skal gå fram av risikovurderinga.  

 
b) Båndleggingssoner (jf. PBL § 11-8 b)  Det kan ikke gis tillatelse til tiltak i områder som er i strid med det 

som er rettsgrunnlaget området er båndlagt etter.  
a. Hensynssoner for båndlegging etter lov om naturvern/naturmangfold - H720.Sonene viser 

områder som er vernet etter naturmangfoldloven. Innenfor sonen er det verneforskriften 
som er styrende for all bruk. Det kan ikke gis tillatelse til tiltak i områder som er i strid 
med det rettsgrunnlag området er båndlagt etter. For eksempel H720 
Fuglefredningsområde, H720 Naturreservat, H720 Hensynsone landskapsvernområde.  
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c) Sone me d sæ rlige he nsyn til landbruk, re indrift, friluftsliv, grønnst rukt ur, landskap e lle r be varing av
nat urmil jø e lle r kult urmil jø ( PBL § 11 -8 c). He r gis de t angive lse av inte resse. De t kan gis re t ningslin jer
om hvilke he nsyn som skal vektlegges ved praktise ring av anne n lovgivning så la ngt kommunen e r t illagt
myndighe t e t te r vedkommende lov.
Hensynsone bevaring av na turmil jø H560: Omfat te r na t urområde r i s jø som er avsat t i plankarte t som
hensynsone. Inne nfor sonene skal na turmil jø gis priorite t. Det bør ikke tilla tes t iltak og inngre p som kan
forringe områdets verdi. Tiltak e lle r inngre p som eksempelvis oppdre t t, masse tak, utslipp, te kniske
installas joner ol. skal ta hensyn t il nat urområde r som e r avsa t t i s jø i plankarte t. Hensynsone na t urmil jøe t
e r ikke bindende for framt idig bruk, men veiledende som informas jonsmate riale og som grunnlag for
planlegging. Tiltak inne n he nsynsone n skal avkla res med na t urforvaltninge n Jf. PBL §11-8 bokstav c.

Kommentar t il bestemmelse: Det te a realformåle t bør brukes med omhu i kystsoneplanen. Hvis ingen
inngre p tilla tes i slike områder, må man i praksis væ re sikke r på at de t he lle r ikke fra før e r fore ta t t
inngre p der (e ksempelvis ledningsne t t, s jøkable r elle r el-kable r). Vedlikehold av disse vil be t y nat urinngre p
som bestemmelsen skal hindre.

Hensynsone friluftsliv H530: Omfat te r friluftsområder som er avsa t t i plankarte t som hensynsone. Innenfor
sone ne skal friluftsliv gis priorite t. De t bør ikke tillates t iltak og inngrep som kan forringe område ts verdi
som friluftsområde. I samråd med plan- og bygningsmyndighete n kan område ne t ilre t te legges for
allmennheten. Tiltak elle r inngrep som ekse mpelvis oppdre t t, masse tak, utslipp, te kniske installas joner ol.
skal ta he nsyn til friluftsområder og områder som er viktige for allme nn fe rdsel som for ekse mpel
badest re nde r. Jf. PBL §11-8 bokstav c.

d) Sone for båndle gging e t te r ve dta k a v pbl e lle r a ndre love r, e lle r som e r båndlagt e t te r slikt
re t tsgrunnlag, me d angive lse av formåle t. ( jf. PBL § 11 -8 d)

Det kan i båndlagte områder ikke igangse t tes a rbeid og t iltak som kan skade verne verdiene /
kult urminne ne i området, e lle r forringe de ts verdi som na t ur/ kulturmil jø. De t te g jelder også fredede
kult urminne r (fornminne r) med sikringssone på 5 me te r som i hht KML e r båndlagt.

f) De ta l je ringssone ( jf. PBL § 11 -8 f)

Sone hvor g jelde ne regule ringsplaner med tilhørende bestemmelse r fortsa t t skal g jelde. Oversikt over
godkjente regule ringsplaner vil bli liste t opp i som vedlegg til planbeskrivelsen.

5. Om ulike arealformål jf. ny produktspesifikas jon date rt oktobe r 2018:

Bruk og ve rn a v s jø og vassdrag, me d tilhøre nde st randsone: Fe rdse l, fa rle d, fiske -, akva kultur, na tur-
og friluftsområde r (FFFANE) SOSI-kode 61 00

Hovedformåle t omfa t te r alle t ype r a realbruk på elle r i s jø og vassdrag: Ferdsel, fa rlede r, fiske, akvakultur
og na t ur- og friluftsområde r. De t te e r område r hvor de t ikke foreligger spesielle planer om aktivite t utover
dage ns bruk, og de t e r ikke fore ta t t noe n st ørre avkla ring mellom ulike inte resse r. Forholde t mellom de
ulike inte ressene vil i stor grad regule res g jennom sæ rlove r og se ktormyndighete nes re tningslin jer vil
danne mye av grunnlage t for be handling av saker inne nfor disse områdene.

Fe rdse l 61 00 omfat te r ankringsområde (6110), opplagsområde (6120) og riggområde (6130).

I møte med Kystverket e r de t avkla rt hvordan vi skal kart feste og lage bestemmelse r for de nye
arealformålene jf. ny produktspesifikas jon 19.10.18.

Farle de r 6200 omfat te r alle typer fe rdsel på vann/ s jø tilknyt te t offent lig og komme rsie ll virksomhet,
nyt te t rafikk og frit idst rafikk med me r. Farled e r lin je (1161), me ns småbå t led e r lin je (1162). Kan deles
videre inn i hoved- og biled (6211), havneområde i s jø (6220), små bå thavn (6230) og bøyehavn (6240).
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I samarbeid med Kystverket har vi avklart en planløsning med å tegne inn samferdselslinje i plankartet for 
hoved- og biled som trafikkeres av fergebåter, passasjerbåter og ulike fraktebåter (hovedled og biled). 
Linjene som viser farledene på plankartet er en indikasjon på farvannet sin betydning som ferdselsåre, og 
er ingen definert avgrensing av farleden. Det statlige forvaltningsarealet legges ut som ”Bruk og vern av 
sjø og vassdrag” 6001. Dette gjelder også der det er lyssektorer. For arealavgrensning av hovedleder og 
bileder i planområdet vises det til kystverkets nettside og statlig forvaltningsareal. 

I medhold av havne- og farvannsloven § 13 og den tilhørende sentrale forskriften kan kommuner fastsette 
lokale fartsforskrifter om fartsbegrensinger innenfor kommunenes egen sjøareal. Forskriften vil gjelde likt 
for alle fartøytyper, med unntak av visse fartøy under utrykning. Kommuner kan ikke vedta lokale 
fartsbegrensninger for vannscootere og en lokal fartsbegrensning vil også omfatte vannscootere. 

Kystverket sin erfaring er at mye av veksten i produksjon innenfor akvakulturnæringen skjer på 
eksisterende lokaliteter. Her søkes det ofte om utvidelse av anleggsareal og/eller justering av anlegget. 
Kystverket anbefaler derfor at kommunene tar høyde for endringer i anleggsareal for eksisterende 
oppdrettslokaliteter i planen slik at man unngår unødvendig mange dispensasjonssøknader i framtiden. 

Det gis ikke tillatelse til tiltak (jf PBL §20-1, Havne og farvannsloven § 27), inngrep eller bruk som kan 
være til hinder og påvirke sikkerheten for sjøveis ferdsel langs kartlagt biled og lokalled (11-11- pkt 3). I møte 
med  

Bestemmelser: I farledsareal er det tillatt med fortøyninger, fra akvakultur og andre, så framt de ikke til 
hinder for farledene og merkesystemet i farvannet. Søknadspliktige tiltak vil behandles i hvert enkelt 
tilfelle i forhold til hvit sektor og til dybde.  

Definisjon hvit sektor: Hvit sektor viser at det er rent farvann. Får du rødt eller grønt lys fra lykta, er du på vei mot urent farvann. Hvit 
sektor er i hovedsak sjøareal som ligger under Kystverkets myndighetsområde eller farledaareal. Det er ikke tillat med tiltak i arealene som 
kan være i konflikt med fri ferdsel. 

Havneområde i sjø (6220): Ny lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) trådde i kraft 1. januar 
2010. Loven endrer bl.a. ansvarsforholdet mellom stat og kommune, og definerer statlige” veier” på sjøen. 
Kommunene gis større frihet til å organisere havnedriften slik at havnene kan utvikles til effektive 
transportknutepunkt. Mulige bestemmelser i havnene er opp til hver enkelt kommune og hvert enkelt 
kommunestyre. 

Havn:  ”Med havn menes i denne loven områder som er til bruk for fartøy”. Dernest fokuseres det på 
lasting, lossing, transport, landing og ligging og oppankring jf. Havne- og farvannsloven § 4. Kommunal 
havn er arealet som naturlig kan avgrenses mot sjøareal, for eksempel mellom moloer. Innenfor dette 
arealet har kommunene myndighet til å lage egne regler om bruk av området etter 2010. Dette omfatter 
alle typer havner, også småbåthavner. 

Staten har ansvar og myndighet for sjøveier som går gjennom kommunens sjøområde (hoved- og bileder), 
samt ansvaret for drift og vedlikehold av egne navigasjonsinstallasjoner innenfor kommunale sjøgrenser.    

 

Kommunene kan ha egne bestemmelser i sine havner eller felles bestemmelser jf. havneloven. Kystverket 
sitt forvaltningsareal stopper i kommunene sine havneområder og dermed stopper også de sorte linjene for 
farleder opp. Kommunene har med andre ord fullt ansvar og myndighet i havneområdet. Kommunale 
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havner har per dato ikke framført farled i havneområder. Vi skal føre de sorte linjene fram til havner evt. 
fergeleier manuelt. 

 
Småbåthavn (6230): Ved bygging av småbåthavn blir det sett krav om reguleringsplan. Det skal legges vekt 
på miljømessige kvaliteter. Planarbeidet skal også omfatte nødvendige tiltak på land.  
 
Eksempel småbåthavn: I vår definisjon av småbåthavn ønsker vi å skille både ”oppad” mot industrihavner og ”nedad” mot småanlegg for 
forankring av småbåter. Havneloven gir ikke hjelp i den sammenheng, så vi har sett på andre planer og på litteratur. I kommunedelplanen 
for småbåthavner i Arendal defineres disse slik (s. 5): ”Et område i og ved sjø/vann, hvor infrastruktur, adkomst og organisering er 
tilrettelagt og gir sikker fortøyning av båter inntil 40 fot, når disse ikke er i bruk. En småbåthavn bør dessuten kjennetegnes ved: • 
Minimum et antall (10, 15 eller 20) utleieplasser med tanke på deling av investerings- og driftskostnader • Felles reglement og 
forutsigbarhet for leietagere • Organisert renovasjon og miljøstasjoner • Avtalt ansvar for drift • Tilstrekkelig parkering og veiadkomst”  

En småbåthavn er noe annet enn en ”industrihavn”, men vi ønsker ikke å fjerne ”industrivirksomhet” fra definisjonen av en småbåthavn. 
Det er derfor hensiktsmessig å kun bruke båtstørrelse i forhold til avgrensningen mot industrihavn. Vi kan velge å bruke antall båter som 
kriteriet for avgrensningen ”nedad” og ikke legge vekt på en minstestørrelse.  

Generelle bestemmelser: Det stilles krav om reguleringsplan. 

Mulige retningslinjer: Ved utforming bør det legges opp til best mulig skjerming for støy og innsyn. Det bør 
tilrettelegges for kildesortering av avfall i småbåthavnene, og miljøfarlig avfall (batterier, olje, lakk, 
maling og andre kjemiske produkter) skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Bryggeanlegg og bølgebrytere 
bør utformes og plasseres med tanke på å opprettholde tilstrekkelig vanngjennomstrømning for å 
opprettholde god vannkvalitet.  

Fiske 6300 Omfatter i sjø all høsting av viltlevende marine ressurser.  

 
Målet er å sikre viktige gyte- og fiskeområder, kaste- og låssettingsplasser, samt aktive redskapsfelt. 
 
Arealformålet fiske omfatter vesentlig regionalt og nasjonalt viktige områder i forhold til høsting av 
viltlevende marine ressurser. Områdene omfatter fiskeområder, gyteområder og reketrålfelt og kaste- og 
låssettingsplasser. Fiske er ikke begrenset av eller til disse områdene, men kategorien enbruks bør nyttes 
for å understreke styrken i disse arealinteressene, og at denne bruken går foran annen bruk som 
vanskeliggjør eller er uforenlig med utøvelse av fiske. Fiskeområder utover dette er ikke lagt ut som eget 
formål i planen med unntak av ”Bruk og vern av sjø og vassdrag”. Bruk og vern områder (tidligere 
flerbruksområder NFFFFA) sikrer også normalt fiskernes rettigheter, men gir ikke eksklusivt bruk av 
arealene. Fiske i sjøen er regulert i fiskerilovgivningen og kan ikke styres av PBL.  
 
Fiskeridirektoratet har ansvar for å kartlegge fiskeriressursene og har kvalitetssikret fiskeridata i 
planområdet i samarbeid med lokale fiskere. Der fiskeriformål ligger oppå natur- eller friluftslivområder 
(SOSI-kode 6600 eller 6700) inngår fiske som en del av disse områdene. Konkrete arealbrukskonflikter 
knytter seg gjerne til arealbruk som utelukker andre aktiviteter, for eksempel fortøyningsareal vs. 
reketråling. Det er ikke tillatt å tråle reker grunnere enn 100m i området fra Jærens rev til Nord-
Trøndelag. Data fra Fiskeridirektoratet knyttet til fiske, gytefelt, kaste og låssetningsplasser og aktive 
redskapsfelt er av god kvalitet i planområdet. 

Kaste- og låssettingsplasser kan være kombinerte formål med ferdsel, friluftsliv og natur, men vil være i 
konflikt med faste installasjoner som anlegg, anker eller utslippsledinger. Det betyr at de kan inngå i Bruk 
og vern områder uten akvakultur. 

Når det gjelder arealformål gytefelt/oppvekstområder så er de viktigste gytefelt og oppvekstområder 
sammenfallende med de viktigste fiskeområdene, som fiskeridirektoratet har verdisatt og gitt 
tilbakemelding på (sort skravering i fdir. sin database(. Dvs. alle beskyttede sjøareal hvor egg kan drive inn 
fra gytefelt i eksponerte områder.  Områdenes avgrensning bare basert på eggtellinger. For mer 
informasjon om kartlegging av gytefelt for kysttorsk se Kartlegging av gytefelt (HI). 
https://www.fiskeridir.no/Kart/Om-kartdata/Om-kartdata-fiskeri 
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Da lokalt viktige fiskefelt utover gytefelt, aktive redskapsfelt og kaste-og låssettingsplasser ikke er lagt ut 
som eget formål i planen, skal hensynet til fiskerinæringen generelt tillegges vekt i konflikttilfeller. 
Bestemmelsene må utformes slik at dette sikres.  
 
 Ved søknader om tiltak/inngrep på eller i nærheten av viktige fiskefelt og låssettingsplasser skal lokale 
fiskerlag høres før vedtak fattes. Opprettere bør ta kontakt med lokale fiskere for en avklaringsrunde før 
de sender søknader om nye lokaliteter. Det er nyttig med god dialog i kommuner med få aktive fiskere. 

 
Om taretråling: 

 

 Høsting av tare representerer ikke tradisjonell bruk av våre sjøområder. Høsting av tare kan være en 
trussel for det biologiske mangfold i våre grunne sjøområdene, samt kan forringe kvaliteten på gyte- og 
oppveksområder. Før det åpnes for nye områder for tarehøsting i regionen bør det gjennomføres en 
kartlegging og en konsekvensutredning av tarehøsting. Utnyttelsen av tare bør avveies i forhold til 
eventuelle konsekvenser for biologisk mangfold og oppvekstforhold for fisk i de aktuelle områdene dette 
tenkes. Høsting av tare bør ikke tillates i kartlagte områder som har regional og nasjonal stor verdi for 
biologisk mangfold, eller i nærheten områder som er kartlagt som viktige gyte- og oppvekstområder (jf 
temakart). Høsting av tang må ikke være til hinder for sjøveis ferdsel eller forstyrre fuglelivet i 
hekkesesongen april til juli.  

Når det gjelder arealbrukskonflikter i forbindelse med taretråling kan det nevnes at tråling etter tare 
reguleres gjennom forskrift om høsting av tang og tare, som er hjemlet i havressursloven. Kommunene og 
innbyggere mener ofte at høsting av tang og tare kan være en trussel for naturmangfoldet og kan forringe 
kvaliteten på gyte- og oppvekstområder. Høsting av tang og tare bør derfor ikke tillates i områder som er 
kartlagt som viktige gyte- og oppvekstområder for fisk. 

Taretråling er per i dag underlagt Havressursloven, og det betyr at kommunene ikke kan lage egne 
bestemmelser for taretråling. Kommunene kan lage retningslinjer. Her har Fylkesmannen i Trøndelag en 
sak i Kommunal og moderniseringsdepartementet som skal avgjøres i løpet av våren. Forslag til ny forskrift 
for taretråling: 
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/b8a8d5a6f6494681bccb3d6cdfd3a4f5/horingsrapport-trondelag-
30.4.2019-003.pdf  Nyere forskning fra Havforskningsinstituttet  (30.jan 2020) viser til at taretråling har 
begrenset effekt på fisk:  https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/januar/taretraling-har-begrenset-effekt-pa-fisk 

Roan kommune hadde, i kommuneplanens arealdel, foreslått en bestemmelse om forbud mot høsting av 
tare i områder avsatt til fiske. Kommunen mener det er nødvendig for å sikre fiskeressursene på disse 
arealene. Fiskeridirektoratet fremmet innsigelse mot planene, fordi retten til tang og tare tilhører staten, 
og reguleres i havressursloven og egne forskrifter. I Sør-Trøndelag er det en egen forskrift som angir når og 
hvor høsting av tare er tillatt. Kommunens forslag i kommuneplanen er i strid med denne forskriften. 
Vedtaket foretatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier at: «Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet godkjenner ikke kommuneplanens bestemmelse om forbud mot høsting av 
tare. Bestemmelsen pkt. 3.5.4 endres til en retningslinje, slik at den ikke får virkning for gjeldende 
forskrift om tarehøsting for Sør-Trøndelag.  

Nærmere informasjon i artikkel ” Kan kommunane forby tarehausting gjennom føresegner til 
kommuneplanen?” http://www.kartogplan.no/Artikler/KP4-
2016/Kan%20kommunane%20forby%20tarehausting.pdf  
 

Mulige bestemmelser: I fiskeomra der og gyteomra der har fiske prioritet. Tiltak og inngrep ma  ikke 
være i konflikt med fiskeriinteressene eller forringe omra denes kvaliteter som fiske-, gyte og 
oppvekstomra de. Lokalisering av oppdrett og uttak eller dumping av masser pa  havbunnen tillates ikke i 
disse omra dene.  Pa  kaste- og la ssettingsplasser har fiske prioritet. Tiltak og inngrep ma  ikke være i 
konflikt med fiskeriinteressene eller forringe omra denes kvaliteter som kaste- og la ssettingsplass. 
Lokalisering av oppdrett, utslipp og uttak eller dumping av masser pa  havbunnen tillates ikke i disse 
omra dene. 
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Mulige retningslinjer: Høsting av tang og tare reguleres av Fiskeridirektoratets forskrift om regulering av 
høsting av tare. . Høsting av tare kan være en trussel for natur mangfoldet i de grunne sjøomra dene, 
samt kan forringe kvaliteten pa  gyte- og oppvekstomra der og viktige fiskefelt. Utnyttelsen av tare skal 
nøye avveies i forhold til eventuelle konsekvenser for naturmangfold, oppvekstforhold for fisk, utbyttet av 
fiskeressursene, erosjon m.m. i de aktuelle omra dene dette tenkes. Høsting av tare bør ikke tillates i 
kartlagte omra der som har regional og nasjonal stor verdi for naturmangfold, eller i nærheten av omra der 
som er kartlagt som viktige gyte- og oppvekstomra der og viktige fiskeomra der. 

Kommentar til planformål: Kystsoneplanlegging etter pbl er primært en arealdisponeringsoppgave. 
Ressursforvaltning (tarehøsting) og drift (lusemengde) er regulert av en rekke andre lover og forskrifter.  

KMD vil fattet sine vedtak i løpet av våren 2020. 

 

Akvakultur 6400 omfatter alle typer av oppdrettsanlegg, skjellfarmer, taredyrking og lignende.  

Areal til akvakultur: 

Områder for akvakultur må avsettes som akvakulturområde alene eller som kombinert formål i sjø (SOSI-
kode 6800) der akvakultur inngår. Områdene må være så store at tillatelsene blir sikret tilstrekkelig areal. 
Det bør være anledning til mindre utvidelse og justering av anlegget uten at det er nødvendig med 
dispensasjon fra plan. Det er viktig for å unngå behov for  dispensasjonsbehandling av f.eks fortøyninger, 
forflåte.  
Vi vil fortrinnsvis avsette akvakultur som A, i noen tilfeller som kombinerte formål (6800) og som  ”Bruk og 
vern inkl. A som en videreføring av noen flerbruksområder etter kommunene sine ønsker. 

Sirkulære områder er valgt for at det skal være mulig å rotere anlegget uten at arealbruken kommer i strid 
med avsatt A-område. A-områdene omkranses av et firkantet flerbruksområde med kombinert formål for 
akvakultur og ferdsel (AF) hvor fortøyninger som ikke er til hinder for ferdsel inngår. Dette begrunnes i 
planbeskrivelsen med at det gir økt fleksibilitet for justeringer av anleggene.  
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I lov om akvakultur § 2 Saklig virkeområde, er beskrevet at loven gjelder produksjon av akvatiske 
organismer (akvakultur). Med akvatiske organismer forstås vannlevende dyr og planter, og omfatter 
dyrking av både planter, alger, skalldyr og oppdrett av fisk. Det innebærer at kommunene bør vurdere 
mulighetene for akvakulturvirksomhet også for andre alternativer enn fisk og skalldyr, for eksempel alger 
og planter. Pbl åpnet for å planlegge A for ulike arter eller kombinasjon av ulike arter i 2014. Etter § 11-7. 
Etter Pkt.7. kan det gis bestemmelser om hvilke artsgrupper eller arter av akvakultur som enkeltvis eller i 
kombinasjon kan etableres.  

Områder som avmerkes i planen til akvakultur (A) må strekkes ut i sjøen. Fdir anbefaler normalt minimum 
500 meter i utstrekning fra land, dersom dette ikke kommer i konflikt med skipsleder for båter. 
Akvakulturanlegg for fisk i sjø vil ha fortøyninger som strekker seg langt ut over det synlige anlegget. 
Lengde på fortøyninger vil være avhengig av dybde og strøm på lokaliteten, samt krav til et 
rømningssikkert anlegg. Kommunene må derfor ta høyde for dette ved at en enten setter av tilstrekkelig 
store areal til at fortøyningssystemet kan inkluderes i området, eller ved at en i retningslinjene til 
arealdelen presiserer bruken av vannsøyle og bunn ved at fortøyningene kan ha en utstrekning ut over 
akvakulturområdet på vannflaten.  Vi vil sette av romslige areal med muligheter for justering av 
fortøyninger rundt anlegg som A-25 og lage kombinerte formål AFF eller AF.  

Akvakulturområder (A) omfatter godkjente areal og lokaliteter for fiskeoppdrett med oppankrings- og 
fortøyingsanlegg over sjøoverflaten og ferdselsforbudssone. Områdene er prioritert eksklusivt for oppdrett. 
Dette er områder som er avklart i forhold til andre interesser. Et oppdrettsanlegg setter restriksjoner på 
annen bruk av området. Det er forbud mot ferdsel 20m fra, og fiske 100m fra anleggene (akva. forskriften 
§ 11). Anleggenes deler som er i overflaten og som kan være til hinder for ferdsel slik som merder, 
fôrflåte, bøyer med mer skal ligge innenfor A-området. Dette gjelder ikke bunnkultur av skjell og havbeite. 

Kystverket og fiskeridirektoratet anbefaler at arealene til A har tilstrekkelig størrelse til at det er mulig å 
gjøre tekniske tilpasninger og mindre utvidelser av anlegget innenfor tillatelsens rammer. Næringa kan 
komme med innspill til økt fortøyningsareal, som gjør at en unngår unødvendig dispensasjonsbruk.  

Fortøyninger som ikke er til hinder for ferdsel kan gå inn i tilsluttende flerbruksformål eller avsettes som 
(A-25). I disse områdene kan fortøyninger til akvakulturanlegg etableres på -2m inn mot land, ellers på -25 
m. Det er ikke tillatt med installasjoner som er til hinder for ferdsel i disse områdene. Dette gir mulighet 
for å sette av større områder for fortøyninger og dermed gi økt fleksibilitet for endringer internt på 
oppdrettslokalitetene etter anbefaling fra Kystverket og Fiskeridirektoratet.. 

Fylkeskommunen er tildelingsmyndighet, og har et koordinerende ansvar for saksbehandlingen mht andre 
interesser. Det betyr at søknad skal behandles etter alle særlovene før det blir foretatt en endelig 
behandling etter akvakulturloven. Uansett områdekategori i arealplanen skal en søknad gjennom full 
utredning (konsesjonsbehandling med offentlig høring og konsekvensutredning). En egen forskrift styrer 
prosessen; Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader.  

Mulige bestemmelser: Området omfatter alle typer av oppdrettsanlegg (fiskeoppdrett, skjellfarmer, 
taredyrking med mer). Forankring av anleggene skal skje innenfor avsatt omra de der det a pnes for 
akvakultur eller i ferdselsareal. Nye anlegg skal ikke etableres nærmere enn 200m fra friluftsområde og 
badeplasser eller nærmere enn 50m fra land. Anlegg skal ikke være til hinder for tradisjonelle ferdselsårer 
for småbåttrafikk og fortøyninger må ikke hindre fri ferdsel for mindre fartøy mellom anlegget og land. 
Fortøyninger skal festes under laveste lavvann.  

Mulige retningslinjer: Anlegg kan strekke fortøyninger utenfor arealet som er avsatt til akvakulturområde, 
men skal allikevel ikke være til hinder for fri ferdsel på sjøen langs strandsonen. 

Bestemmelsene kan angi hvilke artsgrupper eller arter av akvakultur som enkeltvis eller i kombinasjon kan 
etableres. Når oppdrettsvirksomhet opphører eller ikke følger de gitte vilkår, skal anlegg som er 
skjemmende for miljøet eller til hinder for annen bruk fjernes.   
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Kommentarer til planformål: Bestemmelsene kan angi hvilke former for oppdrett og arter som tillates 
(laks/ørret, torsk, kveite, steinbit, skjellanlegg eller taredyrking. Det bør vurderes i hvor stor grad en 
spesifisering er hensiktsmessig, da næringa er i rask endring og nye arter kan bli utelukket gjennom en slik 
spesifisering. 

Kommentar til planformål: Det er viktig at det avsettes store nok areal til fortøyning (A-25) jf. 
Fiskeridirektoratet og Kystverket. Dette for å unngå dispensasjoner eller full ny saksgang ved søknad om 
endring av fortøyning/ evt. en ekstra merd i anlegget. 

Kunnskapen om eksisterende akvakulturanlegg er av god kvalitet. Eksisterende akvakulturanlegg og nye 
innspill er konsekvensutredet og kartfestet med arealformål ”akvakultur”.  

Kystsoneplanleggingen skal både synliggjøre eksisterende godkjente akvakulturområder og peke ut nye 
områder der akvakultur kan vurderes. Oversikt over eksisterende godkjente akvakulturområder A skal listes 
i planbeskrivelsen. 

Nye arealformål akvakultur: og kobles til konsekvensutredning (KU).  

 

Nye nasjonale føringer fra KMD datert 20.nov. 2019 ber kommunene om å tilrettelegge for akvakultur i 
eksponerte områder, da ny teknologi gjør at nye areal kan benyttes til akvakultur. 

Nærmere om arealformål akvakultur – det eneste arealformålet som krever KU i vår plan 

Det er ikke tillatt å søke om etablering av havbruk med mindre kommunene har avsatt A for akvakultur i 
arealplanen. Forventninger om å rullere kystsoneplaner for å tilpasse seg en teknologisk utvikling og 
endrete rammebetingelser for havbruksnæringa (nye lover, produksjonsområder, nye arter, ny teknologi 
etc.) kan være krevende for små distriktskommuner. Interkommunal Kystsoneplan har som formål å sikre 
bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen. 
Planprogrammet er vedtatt av samtlige kommunestyrer. 

Interkommunal kystsoneplan har vedtatt en arealstrategi og en plantilnærming som er en blanding av A 
som enbruk, A som kombinertformål og A som flerbruk. I noen ”Bruk og vern områder” inkl. A, der det ikke 
er større interessekonflikter av nasjonal, regional og lokal karakter, dvs. områder med lavt konfliktnivå, 
åpnes det for å kunne søke om etablering av definerte typer oppdrett. Samtidig skal vi være tydelig på 
områder hvor vi ikke ønsker oppdrett.  

Akvakultur kan inngå i hovedformål Bruk og vern (SOSI-kode 6001). Det betyr at kommunene åpner for å 
kunne søke om etablering akvakultur forutsatt at man får godkjenning etter akvakulturloven og andre lover 
og forskrifter. Flerbruk gjør at det er mulig for næringa å finne bærekraftige lokaliteter og holde seg unna 
viktige fiskeområder og kommunene unngår dispensasjonssaker ved søknad om etablering av havbruk. 
Flerbruk gir derimot liten planavklaring og det er komplisert med konsekvensutredning (KU) av større 
areal. Akvakultur som kombinert formål med ferdsel, friluftsliv, natur eller fiske, er avgrensede områder 
som krever KU. Enbruksområder for akvakultur er et presist avgrenset formål kreves KU basert på innspill 
til planen. Jo mer konkrete tiltak, jo med konkret KU. Det er i følge Miljødirektoratet samme krav til KU 
av enkelttiltak som det er til reguleringsplaner. https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/sporsmal-og-
svar/konsekvensutredninger/ 
 

Bruk og vern (SOSI-kode 6001) inklusive akvakultur brukes for å kunne gjennomføre politiske prioriteringer 
i etterkant av planvedtak.  Ikke for at kommunene gir fra seg beslutningsmyndighet til 
sektormyndighetene, men for at kommunene har valgt at i de aktuelle flerbruksareal kan det søkes om 
akvakultur da de ikke har oversikt over hvor de beste lokalitetene kan være. Raske teknologiske endringer, 
endringer i marked, driftskonsept, kunnskapsgrunnlag, nye arter og akvakulturformer og nye offentlige 
reguleringer krever fleksibilitet.  

Hvis all A settes som enbruk er det ikke mulig for kommunepolitikere å påvirke arealplanen i planperioden, 
med unntak av dispensasjoner. Planen vil også være lite fleksibel og dynamiske i forhold til framtidige 
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behov. 

 

Forslag til bestemmelser for enbruks A-områder kan være: Området omfatter alle typer av oppdrettsanlegg 
(fiskeoppdrett, skjellfarmer og algedyrking m.m.) Anlegget, med evt. forflåte/boliger på sjø skal ligge 
innenfor områder hvor det tillates akvakultur. Fortøyninger må ikke hindre fri ferdsel for mindre fartøy 
mellom anlegget og land. Fortøyninger festet i land skal festes under laveste lavvann. Det er 20m 
ferdselsforbud og 100m fiskeforbud rundt oppdrettsanlegg. Andre aktiviteter kan skje fritt i området så 
lenge de ikke kommer i konflikt med planformålet.  

Avsetting til akvakultur er i dag konsentrert om laksefisk i sjø, basert på dagens merd-teknologi. 
Bærekraftig bruk av kystareal til oppdrett er i hovedsak forbundet med «gode lokaliteter» til konvensjonell 
lakseproduksjon. Ved å utelate andre lokaliteter og resipienter begrenses muligheter for alternative 
produksjonsformer (helt/delvis lukka, multi-trofisk, nye arter mm) i områder som regnes for uegna i dag. 
Dette setter begrensninger på arealbruk til nye arter og ny driftsteknologi som har andre krav til miljø.  

Det har vokst fram en betydelig mengde forskning på og kunnskap om tema marine grunnkart og havmiljø 
som på ulike måter kan benyttes av offentlige instanser: https://forskning.no/havforskning-marin-
geologi/2016/06/nye-skattekart-fra-sore-sunnmore Marine grunnkart er en teknologi som muliggjør at 
kommunene kan identifisere bærekraftige areal for videre utvikling av marine næringer, finne egnete 
areal til ulike former for havbruk (laks, smålaks, taredyrking, havbeite etc.) og tilrettelegge for havbruk i 
kommunal kystsoneplanlegging. Marine grunnkart har både forvaltningsmessig og samfunnsmessig relevans.  

 

Naturområde (6600) omfatter alle omra der i sjø og vassdrag som har vesentlig regional eller 
nasjonal betydning. Naturområde i sjø og vassdrag (6610) og naturområder i sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone (6620). Målet er å sikre nasjonale, regionale og lokalt viktige naturområder.  

Arealformålet omfatter områder i sjø og vassdrag der inngrep og tilrettelegging er sterkt begrenset for å 
bevare viktige naturverdier. Områder som i dag er avsatt som naturområder videreføres i plankartet i 
tillegg til nye områder som er fremkommet gjennom kartlegging. Områdene omfatter i hovedsak vesentlig 
regionalt og nasjonalt viktige naturtyper som stortareskog, ålegrasenger og bløtbunnsområder. Dette er 
naturtyper som er artsrike og viktige for både dyre og fuglelivet i området. Formålet med å verne 
naturområder er å sikre sårbare og truede naturtyper og å bevare områder av internasjonal, nasjonal og 
regional og lokal verdi for kommende generasjoner. Vi har lagt inn naturområder av regional og nasjonal 
betydning knyttet til sjø og lokalt viktige naturområder er lagt inn som hensynsoner etter innspill fra 
kommunene.  

Vurderinger knyttet til vern gjennom bruk står sentralt i håndteringen av naturmangfold i kystsone-
planleggingen. Der det tillates aktivitet som ikke kommer i konflikt med verneformålet (lokale, vesentlige 
regionale og nasjonale interesser). Med den strengeste formen for vern (naturreservat) så er det få 
åpninger for aktiv næringsvirksomhet utover det tradisjonelle, dvs. fiske og jordbruk, mens det i 
landskapsvernområder kan være tillatt å søke om etablering av akvakultur hvis det ikke er i strid med 
verneformålet. Da er det fylkesmannen som er myndighet og ikke kommunene. Område med båndlegging 
etter naturvernloven (H720) (jf. Pbl § 11-8 pkt. d). I disse områdene gjelder vernevedtaket med tilhørende 
verneforskrifter. Det er ikke tillatt med inngrep som kan ødelegge naturtypen eller som er i strid med 
verneformålet 

Mulige bestemmelser: I naturomra der skal det i vannoverfate, vannsøyle eller bunn ikke gjøres inngrep 
eller tillates bruk som kan forringe, skade eller ødelegge forekomsten av naturtypene eller verneformålet. 
Det kan gjøres unntak for vedlikehold av etablert infrastruktur.  

Kommentar til bestemmelse: Hvis det ikke tillates inngrep i slike områder, så må man være sikre på at det 
heller ikke fra før er foretatt inngrep (eksempelvis ledningsnett, sjøvannsledninger, el-kabler på bunnen 
el.l. Vedlikehold av disse bestemmelsen vil bety inngrep som bestemmelsen skal hindre. 

I konsekvensutredningen skal vi innhente kunnskap og samordne forskningsresultater med tanke på en 
bærekraftig og økosystembasert forvaltning av sjøområdene. Det er utredet effekter av havbruk på 
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naturmangfoldet og natur- og miljøforhold som konsekvenser av enkelt tiltak på miljø- og samfunn, 
overordnet konsekvensutredning for hele planområdet og dokumentere den samlede belastningen 
(effekten) av arealforslagene i planen i forhold til naturmangfoldloven. Alle beslutninger som berører 
naturmangfold jf. nmf § 7 er vurdert konkret i forhold til hvorvidt beslutningen faktisk medfører at 
naturmangfoldet påvirkes, enten positivt eller negativt.  

Det kan skje at man gjør valg hvor akvakultur blir prioritet på bekostning av natur. Det er ikke akseptabelt 
med avslag på søknader om akvakultur på grunn av nærhet til et verneområde. Grensene må respekteres, 
eventuelt justeres/endres gjennom rullering av kommuneplanen. 

Friluftsområder (6700) omfatter omra der i sjø og vassdrag der friluftsliv er det sentrale og gis 
fortrinn i bruken av sjøen/vassdraget og eventuell tilhørende strandsone. Formålet kan inndeles videre i 
friluftsområde i sjø og vassdrag (6710), friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6720), 
idrett og vannsport (6760), badeområde (6770). Omfatter også grønne arealer som forutsettes ervervet, 
eiet og opparbeidet til allmenn bruk og opphold.  

 

Målet er at kystsonen skal være et attraktivt frilufts- og rekreasjonsområde (omfatter også naturbasert 
reiseliv) i framtiden. 

Kommunene er i gang med kartlegging av friluftsliv. Kommuner som gjennomfører friluftskartlegging kan 
risikere at de ikke får tildelt midler til statlig sikrede friluftsområder eller friluftsmidler til merking av 
turstier.  

Friluftshensyn (friluftsloven §1 og 22) viser til at kommunene har ansvar for å verne friluftslivets 
naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve 
friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.  

Arealet omfatter områder i sjø der inngrep og tilrettelegging er sterkt begrenset for å bevare viktige 
friluftsområder. Det er unntak for inngrep som omfatter tilrettelegging for allmennheten. Områdene er 
betegnet som viktige da de har spesiell verdi som utfartsområder og/eller badeplasser.  

Sjøarealene er stadig mer sentral som rekreasjonsområder både for lokalbefolkningen og tilreisende. Ny 
teknologi knyttet til turistfiske, bruk av motoriserte fritidsbåter og vannskuter kan være i konflikt med 
bruk av havet til matauke og roligere aktiviteter som kajakkpadling, fotturister og bading. Det er usikkert i 
hvilken grad disse utfordringene kan løses i arealplanlegginga, men temaet er aktuelt og vil bli diskutert i 
prosessen. Nye hensynssoner knyttet til friluftsliv eller farledsområder for vannskutertrafikk er aktuelle 
arealformål. Innspillene til friluftsliv og turisme sammen med andre innspill er viktige i prosessen. For 
stadig flere turister er ikke målet med reisen å slappe av; men aktiviteter, unike og ekte opplevelser.  

Noen områder er tilrettelagt for friluftsliv ved offentlige midler (spillemidler og friluftsmidler). Dette er 
områder som er sikret for allmennheten til spesielle formål ved konsesjon og langvarige leieavtaler. I 
tillegg til formålsområder er det også avsatt hensynssoner for friluftsliv etter innspill fra kommunene. Det 
bør ikke tillates tiltak som forringer områdets friluftsmessige kvaliteter (herunder utslipp). Vi legger inn 
statlige sikrede friluftsområder i plankartet.  

Anbefalt planverktøy: I påvente av kartgrunnlaget fra det fylkeskommunale prosjektet knyttet til 
kartlegging og verdisetteing av friluftsområder, så kan vi benytte hensynssoner for viktige 
friluftslivområder som per i dag ikke er statlig sikrede friluftsområder. Disse henynssonene kan da ligge til 
grunn for kommunenes videre arbeid med å peke ut friluftslivområder i kystsonen i forbindelse med det 
fylkeskommunale kartleggingsprosjektet. Her kan det jf. pbl PBL § 11-8 c) gis retningslinjer om 
begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta friluftslivinteressene i kystsonen.  

Mulig bestemmelse: i områder avsatt til friluftsliv i sjø tillates ingen tiltak eller inngrep som kan bli til 
hinder for utøvelsen av friluftslivet, eller redusere områdets kvalitet som friluftsområde. Oppdrett, 
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massetak, utslipp, ol. tillates ikke. I samråd med plan- og bygningsmyndigheten kan områdene 
tilrettelegges med enkle installasjoner til bruk for allmennheten, f.eks flytebøyer med skilt.        

 

Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone (6800) 

I tillegg til den enkelte brukskategori gir loven anledning til å kombinere to eller flere formål etter behov. 
Dette er områder med høy verdi for flere brukstyper, men hvor disse generelt likestilles i forhold til 
hverandre.  

Ferdsel-, fiske- og  friluftslivsområder (FFF) brukes når det i planprosessen er dokumentert spesielle 
interesser, for eksempel hyttefelt (som ikke ønskes kombinert med akvakulturanlegg eller naturformål), 
eller når kommunen ønsker å styre plasseringen av anlegg og inngrep spesielt. De fleste interesser i sjøen 
knytter seg til de landnære områdene. Disse områdene blir derfor i størst grad planlagt som viktige 
områder for allmenn flerbruk. Men spesielt er det friluftsliv og lokale fiskeriinteresser en søker å ivareta 
gjennom denne arealbrukskategorien.  

Det kan avsettes områder til akvakultur enten i kombinasjon med andre formål eller bare til akvakultur.  

Det er også avsatt områder som fra 25m under vannoverflaten og ned til havbunnen kan benyttes til 
fortøyninger for akvakulturanlegg. Områdene er merket A-25. Fra overflaten og ned til 25 meters dybde er 
arealene merket A-25 avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag (tillatt med natur, ferdsel, fiske og 
friluftsliv inkl. akvakultur).  

Eksempel på kombinerte formål: 

o Kombinerte formål for akvakultur, ferdsel og fiske. Markert A/F/F 
o Kombinerte formål for låssetting og fortøyning. Markert L/A 
o Kombinerte formål for fiske og friluftsliv. Markert F/G 
o Kombinerte formål for naturformål og akvakultur. Markert N/A    
o Kombinerte formål for fiske, friluftsliv og ferdsel. Markert FFF 
o Kombinerte formål for fiske, friluftsliv, natur og ferdsel. Markert FFNE 
o Kombinerte formål uten akvakultur og naturområder. ”Hytteområder” Markert FFF 

 

 

Bestemmelsesområder:   

Det kan angis egne bestemmelsesområder i arealplan. Bestemmelsesområde er fastsettelse av virkeområde 
for angitte bestemmelser som avviker fra grenser som følger direkte av arealformål og hensynssoner i 
planen.   

Tekst på bestemmelsesområdet legges inn i feltkoden BESTEMMELSEOMRÅDENAVN, og hentes derfra når det 
legges tekst i plankartet. Navn på bestemmelsesområde skal være med symbol # og løpenummer slik: 
<#><Løpenummer>. Løpenummeret gir en henvisning til bestemmelsene knyttet til området. Løpenummer, 
nummer 1, 2 osv. inntil alle referanser mellom bestemmelser og kart innen planområdet er dekket. 
Løpenummer kan utelates dersom gitte bestemmelser gjelder likt for alle bestemmelsesområder i 
plankartet.  

Nummereringspraksis 

I illustrerende plankart er hensynssoner og arealforma l nummerert etter følgende praksis: Oversikt over 
eksisterende godkjente akvakulturområder A  

Hensynssonens SOSI-kode skrives i plankartet etterfulgt av de to siste sifrene i kommunens 
kommunenummer og fortløpende nummerering for antallet av hensynssoner innen kommunen. Eksempel: 
For den første hensynssone for bevaring av naturmiljø (SOSI-kode 560) i Herøy kommune 
(kommunenummer 1515) kan nummereringen se slik ut: H560_1501.  
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Dersom kommunen har egen nummerering/id for omra der som er gjort til hensynssoner, blir disse blitt 
ivaretatt sa  langt det er mulig. Pga produktspesifikasjonen for plandata, er dette blitt ivaretatt ved a  
legge nummer/id til det pa budte leddet 

KpDetaljeringsSone (Videreføring av reguleringsplaner som går ut i sjø): Reguleringsplanens PlanId skrives i 
plankartet. 

 

 


