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Folkemøte kystsoneplan 14.10.20 
onsdag 14. oktober 2020 17.32 

 
 
 
 

Tid: 14.10.20, kl 18.00-19.30 

Sted: Øksnes Rådhus 

Fremmøtte - Totalt 23 
- Adm 

○ 2 Øk + 
○ 2 Vesterålen reg 

- Ordfører. 

 
Agenda: 

 

1. Velkommen v/øk 
2. Presentasjon av 18 deltagere 
3. Retningslinjer covid 19 
4. Kystsoneplanen; bakgrunn, problemstillinger og utfordringer med ny kystsoneplan 
5. Spørsmål og diskusjoner 

- Geir Rognan (Øksnes Fiskarlag) 
 Mismatch mellom planer for sjø og land? 
 Tas det ikke hensyn til strøm, bundsetting, 

korallrev, bærekraft og livet på sjø og land i 
en så overordnet plan? 
Svar: 

□ Kan ikke bli for detaljert 
□ Det pålegges undersøkelser av bla. strøm og bunnsedimenter når 

det etablerers nye anlegg i områder 
 Hva skjer hvis en kommune ikke vil være med på det videre planarbeidet? Vil dette 

være vanskelig for kommuner med tilstøtende sjøarealer 
Svar: 

□ Det kan bli ødeleggende, men behøver ikke det 
□ Vil tilstrebe å komme i land 
□ Kan være nødvendig å kjøre flere runder 

- John Danielsen (Ordfører) 
 Kystverket har det overordnede ansvaret dersom man krysser en kommunegrense 
 Utfordring med varige tillatelser og mellomlagringsplasser 
 Utfordringer med oversikt over dispensasjoner  

- Torgeir Larsen (Leder for teknisk hovedutvalg) 
 Fellesareal har en tendens til å bli lagt beslag på av etablerte næringer. Nye 

næringer kommer ofte for kort. 
 Planarbeidet bør få en pause for politisk behandling eller en sløyfe innom politisk 

behandling. 
 Planprosessen burde vært noe mindre "operativ", handler ikke bare om å få 

«gårdagens situansjon» inn i kartet, og heller sagt noe om hvor vi vil hen. 
 Det bør være politisk forankring 

Svar: 
□ Må ha en tett dialog med politikerne og innbyggerne 
□ Har muligens ikke vært tydelig nok på hvordan man involverer politikerne. 
□ Mulig å informere kommunestyrer og evt. tekniske hovedutvalg 
□ Utredningsfasen handler om å til slutt utforme et meningsfult dokument til 

bruk for fremtiden. 
 Det ligger ikke næringsmessige hensyn. 
 Savner den samfunnsnyttige delen. Bør velg den aktøren som gir den beste 

gevinsten for kommunen. 
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 Fellesområde er egnet for den som har mest ressurser og plankapasitet. 
- Torfinn Kristoffersen (Øksnes Jeger og Fiskerforening) 

 Hvordan håndterer man at Fylkesmannen gir tillatelser til anlegg og tiltak som 
kommunene er imot.    

 
Svar: 

□ Ny kommunelov åpner for større grad av lokalpolitisk skjønn 
□ Fylkesmannen er ikke så allmektig som før. 

- Monica Nordeng (SV-politiker)  
 Har alle mulighet til å gi innspill? 

□ Alle har mulighet til komme med innspill jfr PBL 
□ Innspillene skal behandles. 

 
 

6. Pause 
7. Gruppearbeid 

- Gruppe 1 
 Man må være bevist på at det ikke blir for mange værnede områder og 

kulturminneområder. 
 Planlegge for god utnyttelse av arealer 
 Farleder bør fremkomme av kart 
 Er farledene optimalt tjenlige for fremtiden 
 Avsette områder til nye farleder - f.eks til staven industriområde 

□ Viktig bilei (hoved-lei) 
□ Er den godt nok faglig vurdert 

 Lokale flytebrygge til fritidsbebyggelse - bør samles i felles småbåtanlegg 
 Det må registreres gamle fortøyningsanlegg til havbruksanlegg 
 Ønsker ikke snurvad not og snurpere inn i fjordene 
 Tillatelser til oppdrett og levendelagring bør ikke være varige - lokal forskirft 
 Tillatelser til flytebrygger bør ikke være varige - lokla forskrift 
 Viktig ivareta kultur og fritids aktiviteter. 

 

- Gruppe 2 
 Hoved- og bi-leder må registreres og hensyntas 
 Gytefelt må skjermes - er ikke registeret i dag 
 Fiskeridirektoratet vil tegne inn områder for fisk: Snurradområder, gytefelt, 

sesongfiske, tare, tang, krabbefiske.  Disse tre kan komme i konflikt med 
oppdrett.  

 Avstand mellom hvit fisk og rødfisk må ivaretas 
 Plassering av oppdrettslokaliteter innenfor terskel i fjord 
 Havbruk må ikke komme i konflikt med kystfiske - hensyn til kystfiske 
 Områder for friluftsliv, sjøørret og lakseførende vassdrag. Oppdrettsanlegg i 

nærheten av disse områdene kan være forstyrrende/ ødelegende  
 Avsatt plass til utsetting av snurvadtau slik at disse ikke kommer i konflikt med 

farleder. 
 Vernede områder må hensyntas og må fortsatt ivaretas. 
 Man må se til nabokommuner 
 Isdannelse i fjorder må tas høyde for  
 Nye næringer som tare- og tangproduksjon + krabbe må ivaretas 

 
 

8. Oppsummering, gruppens konklusjoner fremføres 
9. Avslutning og vel hjem 

10. Annet 
- Det har vært gjennomført et planforum 

 Vesterålskommunen har fått skryt av planinitiativet 
 Planforum er lovpålagt 
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