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Saksliste 
Orientering fra Prosjektadministrasjonen  
 
Sak : Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak : Offentlig ettersyn og høring av kystsoneplanen  
 
Sak : Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: saksliste og innkalling godkjent.  
 
Enstemmig vedtatt  
 
Sak : Offentlig ettersyn og høring av kystsoneplanen  
 
Asbjørn Bye fremmet utsettelsesforslag  
 
Forslag - Saken utsettes i tre måneder  
 
Forslaget falt med 2 mot 3 stemmer. Leders dobbeltstemme avgjorde.  
 
Vedtak:  

1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-14 legges interkommunal kystsoneplan for Evenes, 
Narvik og Hamarøy 2020-2032 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring frem til 01.10.21.   

2. Prosjektadministrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer/suppleringer i 
planbeskrivelse, konsekvensutredning og andre vedlegg som følger planen før utlegging, og 
som ikke har betydning for innholdet i planen.  

 
Enstemmig vedtatt  
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Sak: Offentlig ettersyn og høring av interkommunal 
kystsoneplan for Evenes, Narvik og Hamarøy 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-14 legges interkommunal kystsoneplan 

for Evenes, Narvik og Hamarøy 2020-2032 ut til offentlig ettersyn og sendes på 

høring frem til 01.10.21.  

 

2. Prosjektadministrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer/suppleringer i 

planbeskrivelse, konsekvensutredning og andre vedlegg som følger planen før 

utlegging, og som ikke har betydning for innholdet i planen. 

 

Innledning  

Planforslaget skal legges ut på offentlig ettersyn og sendes på høring til 

sektormyndigheter og overordnede myndigheter. Å legge planforslaget ut til offentlig 

ettersyn og sende det på høring er lovbestemt etter plan og bygningsloven. Ved å sende 

forslaget på høring betyr at statlige, regionale og sektormyndigheter  gis anledning til å 

uttale seg til planforslaget innen gitt frist. Offentlig ettersyn betyr at alle som ønsker kan 

uttale seg planforslaget har anledning til dette innen gitt frist. I denne planfasen av 

prosessen sikres medvirkningen. 

 

Faktadel  

Kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy har i felleskap utarbeidet  en interkommunal 

kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. Det er mange interesser knyttet til 

kystsonen. Økende konkurranse og interessekonflikter kan gjøre kystsonen utfordrende å 

forvalte. Kommunen har myndighet over arealbruken i sjøområdene etter plan- og 

bygningsloven, og ansvar for å skape forutsigbare rammer. Til dette trenger kommunen et 

godt styringsverktøy. Kystsoneplanen er en interkommunal plan på kommuneplannivå og 

utarbeides etter kapittel 11 i plan og bygningsloven (PBL). 

Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om en forutsigbar forvaltning av sjøarealene. 

Samfunnsendringene i vår region med kommunesammenslåing, og et økt fokus på 

samfunnssikkerhet og beredskap krever bedre samarbeid. Ønske om god tilrettelegging 

for utvikling og bolyst gjør at man må se på gode helhetlige løsninger på tvers av 

kommunegrensene.     

Planen dekker sjøarealene i de tre kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy. 

Sjøområdenes grense mot land er definert ved "generalisert felles kystkontur" som er en 

kystkontur utarbeidet av Kartverket i 2008-2011. Grensen går ved midlere høyvann. 

Planen legger til grunn nasjonale, regionale og kommunale planer og føringer. FNs 

bærekraftsmål står sentral i planleggingen.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-2#KAPITTEL_2-4-2


 

Det var Ofoten regionråd som i 2018 tok initiativ til oppstart av felles planprosessen, 

sammen med Narvik kommune. Kommunene har delegert myndigheten til å legge planen 

ut på offentlig ettersyn og sende den på høring til styret for den interkommunale planen. 

Det er også styret som har fastsatt planprogrammet. Dette ble gjort i styremøte den 

23.09.19 Planprgrammet har vært lagt til grunn prosessen på prosessen. 

Næringsutvikling og tilrettelegging for arbeidsplasser er de viktigste satsningsområdene 

for å få økt befolkningsvekst og sikre økonomisk bærekraftige kommuner. Alle de 

deltakende kommunen har utfordringer knyttet til befolkningsvekst og kommunal økonomi. 

Langsiktige og strategiske satsinger som bidrar til å snu disse negative trendene er viktige 

prioriterte områder for kommunene. Det er vedtatte mål i de tre kommunene at man skal 

øke aktiviteten innenfor blå næringer. 

Asplan Viak har gjennomført konsekvensutredningen. Det er kommet inn 36 innspill. Alle 

ble konsekvensutredet.  

Tabellen under er hentet fra KUen og viser oversiktsbilde på innspillene.  

 
 

 

Under er oversiktstabeller for den enkelte kommune:  

 

Evenes Kommune  

 

Eksistende 
lokaliteter  

Innspill  
lokaliteter  

Foreslåtte nye 
lokaliteter  

Kommentar  Avbøtende tiltak  

1 6 3  Flere innspill i samme 
område. Flere innspill slått 
sammen i forslaget til ett. 

 Særlig interessekonflikter 
knyttet til Forsvar og avinor.  

 
 

 Lokaliteter dratt 100 m ut fra land.  

 Så langt det er hensiktsmessig er 
formål med VA og FA dratt ut av 
forsvarets sine soner.  

 Planbestemmelser  



Narvik kommune  

Eksisterende 
lokaliteter  

Innspill   
lokaliteter  

Foreslåtte nye 
planforslaget  

Kommentar  Avbøtende tiltak  

8 23 (26) 10 
( herunder en 
utvidelse av 
eksisterende 

lokalitet)  

 Flere innspill i samme område. 
Flere innspill slått sammen til 
ett i forslaget.  

 3 områder er ikke nye 
lokaliteter. Smoltanlegg 
behandles i KPLA. Friluftsliv 
områder legges inn i forslaget  

 Særlig interessekonflikter 
farled i Rombaken, øst-siden 
av Tysfjorden knyttet natur, 
samiske interesser og 
naturressurser.  

 

 Lokaliteter dratt 100 m ut fra land. 
Gjelder ikke Kvalvikneset.  

 Så langt det er hensiktsmessig er 
formål med VA og FA dratt ut av og 
justert iht andre interesser  

 Planbestemmelser, som også 
omhandler artsbestemmelse  

 

Hamarøy kommune  

Eksisterende 
lokaliteter  

Innspill 
lokaliteter   

Foreslåtte nye 
lokaliteter  

Kommentar  Avbøtende tiltak  

13 5 4 
(herunder 3 
justeringer/ 
utvidelse av 
eksisterende 
lokaliteter)  

 Tre områder i 
eksisterende 
kommuneplan for 
Tysfjord er tatt ut av 
planforslaget 

 Lokaliteter dratt 100 m ut fra land..  

 Så langt det er hensiktsmessig er 
formål med VA og FA dratt ut av og 
justert iht andre interesser  

 Planbestemmelser  

 

Utover dette vises til planbeskrivelse, plankart og bestemmelser.  

Prosjektadministrasjonens vurdering: 

Prosjektadministrasjonen mener at planforslaget følger opp vedtatt planprogram for 

kystsoneplanen på en god måte. Prosjektadministrasjonen  mener videre at høringsforslaget 

ivaretar de formelle forutsetninger som ligger i lov og regelverk. Vurderinger tilknyttet de enkelte 

områdene og temaene framgår av planbeskrivelse og vedlegg.  Det anbefales at planforslaget 

legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  
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