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Behandling:
Ragnvald Myrvang (Frp) og Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende fellesforslag:
Henstilling til Skjervøy kommune
Fremmer forslag om at A29 og A30 Haukøya øst og –vest tas ut da de to områdene er for nært
trekkruta til vill-laksen, og skade for fiskeriene.
Det ble først stemt over fellesforslaget fra Ragnvald Myrvang (Frp) og Olaf Skogmo (Sp).
Forslaget enstemmig vedtatt.
Det ble deretter stemt over driftsutvalgets innstilling. 19 stemte for og 1 stemte imot.
Innstillingen dermed vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kystsoneplan for
Nordreisa kommune 2014-2026.
Kommunestyret tar ikke innsigelsen til område FFA 18 Uløya sørvest til følge. Arealene unntas
rettsvirkning og tas videre til mekling.
Henstilling til Skjervøy kommune
Fremmer forslag om at A29 og A30 Haukøya øst og –vest tas ut da de to områdene er for nært
trekkruta til vill-laksen, og skade for fiskeriene.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.11.2014

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Nordreisa kommune viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kystsoneplan for
Nordreisa kommune 2014-2026.
Kommunestyret tar ikke innsigelsen til område FFA 18 Uløya sørvest til følge. Arealene unntas
rettsvirkning og tas videre til mekling.

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til plan- og bygningslovens § 11-15 og vedtar kystsoneplan for
Nordreisa kommune 2014-2026.
Kommunestyret tar ikke innsigelsen til område FFA 18 Uløya sørvest til følge. Arealene unntas
rettsvirkning og tas videre til mekling.
Begrunnelse:
Lokalitet FFA18 avsettes til et forskningsprosjekt innen fiske og oppdrett.

Saksopplysninger
Forslag til kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy er utarbeidet i et interkommunalt samarbeid i
perioden 2012-14. Arbeidet har vært ledet av et eget utvalg; Kystsoneplanutvalget for Nordreisa
og Skjervøy, og en egen prosjektleder.
Arbeidet fram til nå har vært kjørt interkommunalt, men sluttbehandlingen må gjøres separat for
hver enkelt kommune. Dvs Nordreisa kommune og Skjervøy kommune behandler og gjør
vedtak innenfor sine kommunegrenser.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-2 og § 11-15 vedtok Kystsoneplanutvalget i
Nordreisa og Skjervøy å legge Kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner ut til
offentlig ettersyn i perioden 28.03.2014 til 12.05.2014. Kystsoneplanen består av plankart med
tekstdel og bestemmelser. Som vedlegg til planen følger konsekvensutredning med forenklet
ROS analyse.
Høringsfristen ble satt til 12.05.2014 og senere utvidet til 31.05.2014. Fiskeridirektoratet,
Sametinget og Forsvarsbygg fikk denne fristen ytterligere utvidet. Under planarbeidet har det
vært avholdt en rekke møter og sonderinger med ulike parter, organisasjoner og
sektormyndigheter. I denne sammenheng vises det til kronologisk oversikt på side 6 i
planbeskrivelsen.
Det har i tillegg vært avholdt folkemøter om kystsoneplanen, 29. april på Storslett og 6. mai på
Skjervøy. Referater fra disse møtene i tillegg til innspill finnes i vedlagte innspills mappe.
På disse lokalitetene kom det innsigelser:
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I møte 07.07.2014 gjorde Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy og med bakgrunn
innkomne innspill og merknader til da, ble det gjort følgende vedtak (kursiv skrift):
Det gjøres følgende endringer på utbyggingsområdene i kystsoneplanen for Skjervøy og
Nordreisa kommuner:
Områdene A20 og A21 gjøres om til flerbruksområder (FFA). A26 og FFA2 tas ut av
planen. A1 og FFA15 justeres slik at Kystverket kan trekke innsigelsen. A22 og A28
innskrenkes slik at de i mindre grad berører fiskefelt.
Området vest og sør for Arnøya fram mot Kågsundet til H520_1, som i planutkastet har
benevnelsen «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone-nåværende»,
gjøres om til fiskeområde-nåværende, dette fordi det er kommet inn innspill om seinot
felt i området.
Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy er klar over at medisinering av fisk og
fiskehelse er et område som hører Mattilsynet, men vil likevel oppfordre aktørene å
bruke så miljøvennlige avlusningsmidler som mulig. Midler som hemmer veksten på

skallet til reker og andre skalldyr må ikke brukes. I områdene A29 og A30 forbys det
bruk av avlusningspreparater som inneholder kitinhemmere, samt at lusnivået ikke
overstiger 0,1 kjønnsmoden holus (mot dagens regelverk på 0,5 kjønnsmoden holus) pr
oppdrettsfisk i snitt pr lokalitet. Dette vil bli innarbeidet som et dokumentasjonskrav i
planbestemmelsene.
Aktiviteter framover:
Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy kommuner sender ut revidert plan med
ovennevnte endringer, ut til de som har gitt innsigelser med spørsmål om disse kan
trekkes. Svarfrist settes til 27. august 2014.
Det avholdes et møte med fiskarlagene i planområdet, Sametinget og Fiskarlaget Nord
på Skjervøy den 28. august 2014 fra kl. 12 – 15 i kommunestyresalen på Skjervøy.
Endelig innstilling fra kystsoneplanutvalget overfor kommunestyrene i den enkelte
kommune gjøres 9. oktober 2014.

Innsigelsene:
Fylkesmannen i Troms:
Fylkesmannen i Troms fremmer innsigelse til områdene A29 og A30 ved Haukøya. Etablering
av oppdrett i disse to områdene vil kunne medføre økt belastning på anadrom laksefisk.
Haukøya ligger i nærområdet til Reisafjorden som er utpekt som nasjonal laksefjord.
Det at det i planen avsettes to nye områder for akvakultur i nærområdet til Reisafjorden vil
kunne medføre økt belastning på anadrom laksefisk i området. Fylkesmannen mener at en førevar tilnærming må legges til grunn også i arealplanleggingen og fremmer innsigelse til at det
avsettes to nye akvakultur-områder ved Haukøya i nærheten av utløpet av den nasjonale
laksefjorden Reisafjorden. Fylkesmannen mener at det i denne sammenheng må tas med i
betraktningen at det tross alt vil bli mulighet for nye akvakultur-lokaliteter i og med at det
avsettes 8 nye områder for akvakultur i utløpet av Lyngenfjorden, på vestsiden av Uløya og ved
Vorterøya.
Mht til disse 2 innsigelsene fra Fylkesmannen i Troms, har en i planarbeidet forholdt seg til at
staten har satt en grense for hvor langt ut den nasjonale laksefjorden strekker seg. Lokalitet A29
ligger ca. 4 km og lokalitet A30 ligger ca. 6 km utafor denne grensa. En er for øvrig av den
oppfatning at hadde staten ment at grensa skulle gå lengere ut ville man ha satt grensa lengere
ut. Den nasjonale lakse-fjorden oppfattes som en hensynssone til sjørøye, ørret vassdragene og
laksevassdragene i Reisafjorden med tilhørende fjordarmer. Avstanden til slike vassdrag er
normalt 5 km.
Øvrig innspill og merknader til planen, fra fylkesmannen, spesielt med tanke på samfunnssikkerhet og ROS har en tatt til etterretning og innarbeidet så langt som mulig etter de
anbefalinger som er kommet i plandokumentene. Planbestemmelsen er også justeres etter dette.
Det har vært avholdt et drøftingsmøte med Fylkesmannen i Troms den12 mai 2014. I dette
møtet kom det fram at innsigelsene på A29 og A30 står fast. Fylkesmannen har senere stadfestet
i eget skriv av 09.09.2014.
Fylkesmannen i Troms har etter å ha fått tilsendt revidert planutkast fremdeles innsigelser på
A29 og A30. De har i brev 10.09.2014 bekreftet dette.

Kystverket:
Kystverket har varselet innsigelse mot A29 og A1 FFA15.
Innsigelsen på A1 FFA15 (eksisterende anlegg) er frafalt i mail 08.09.2014.
Sametinget:
Reiser innsigelse mot planen og ber kommunene om å endre arealformål for områdene A20,
A21, A22, A26, A28, A29 og A30 fra akvakultur til "fiske" eller eventuelt "bruk og vern av sjø
og vassdrag med tilhørende strandsone". I tillegg har de kommet med merknader bl.a. med tanke
på kulturminner. Sametinget har signalisert at de er villige til å gå i drøftingsmøte med oss om
innsigelsene. Møtet ble avholdt 30 juni 2014 i Tromsø.
I møtet presiserte Sametinget at Plan og bygningsloven slår fast at all planlegging skal ta hensyn
til naturgrunnlag og samisk næringsutøvelse. De refererte til egen veileder. Sametingets
innsigelser er tett knyttet opp til uttalelser fra kystfiskerne. De ønsker av man vektlegger lokal
kunnskap, folkelig kunnskap, medvirkning på lik grunnlag som faktagrunnlag. Innsigelse er for
å sikre fiskeplasser for lokale fiskere.
Sametinget sa at de ønsker å komme i dialog slik at planløsningen blir gjennomtenkt og inviterte
til en konstruktiv dialog. Man er først og fremst opptatt av helhet og hvis områder
innskrenkes/fjernes så kan de være villig til å se på nytt forslag.
Sametingets innsigelser er identisk med innspillene fra Fiskarlagene.
Sametinget har etter å ha fått tilsendt revidert planutkast redusert sine innsigelser fra 7 til 3
innsigelser, dvs opprettholdt innsigelser på A28, A29 og A30.
Fiskeridirektoratets innspill/innsigelser:
Område A20 og A 21. Fiskeridirektoratet anbefaler at kun et av disse A-områdene
opprettholdes, og at dette området da legges ut som et flerbruksområde for både fiske og
akvakultur. Område A22 bør begrenses slik at det ikke berører området for garnfiske, samt at det
i bestemmelser til området framkommer krav om avbøtende tiltak ved en eventuell etablering av
akvakulturanlegg i forhold til fiskeriaktiviteten i området.
Områdene A26 og A28 berører begge et viktig seinotfelt og andre fiskeriområder som nevnt.
Konflikten synes å være størst i område A26. Fiskeridirektoratet region Troms anbefaler at kun
ett av disse områdene avsettes til akvakultur.
Til område A26 stiller vi spørsmål ved utstrekningen i øst-vest retning, og utstrekning mot land.
Hvis en velger å opprettholde dette A-området i planen ber vi om at størrelsen vurderes på nytt i
forhold til fiskeriaktiviteten i området.
Etter vår vurdering bør det avsettes kun ett område for akvakultur ved Haukøya. I område A29
er det størst konflikter, slik at vår anbefaling er at dette tas ut av planen, mens område A30
opprettholdes. Det er kommet inn merknader på at akvakulturområdene strekker seg helt til land.
Dette er ikke nødvendig og det er gjort justeringer som hensynstar dette. Rognkjeksefiske utøves
normalt i denne sonen og med en slik justering tar en hensyn til denne type fiskeri. Dette er og
med på å imøtekomme Fiskeridirektoratet sine forslag om avbøtende tiltak.
Fiskeridirektoratet har etter å ha fått tilsendt revidert planutkast og redusert sine
innsigelser/forslag til justeringer fra 5 til 1 innsigelse. De har innsigelse på A29.
Forsvarsbygg:
Innsigelse på A20 og A21. Forsvarsbygg har i skriv 02.07.2014 sagt at øvingsområdet vest for
Uløya, som berører begge kommunene, ikke kan frigis. I praksis vil det si at det ikke kan
anlegges akvakulturlokaliteter på A 20 og A 21.
Forsvarsbygg har etter å ha fått tilsendt revidert planutkast opprettholdt sine 2 innsigelser på
vestsida for Uløya, dvs på FFA 18 (tidligere A20) og på FFA 18 (tidligere A21).

Troms Fylkeskommune:
Ingen innsigelser er kommet her, men en rekke merknader på planbestemmelser, på
kulturminner, på kajakkpadling og friluftsliv. Dette er i stor grad rettet opp.
Planbestemmelsene er rettet opp. Øvrige merknader har en så langt som mulig forsøkt å
innarbeide i planen.
Etter at revidert plan ble sendt ut til sektormyndighetene i eget brev med anmodning om at
innsigelsene trekkes satt vi igjen med innsigelser på 5 områder:
Fig 1.2

Innsigelser
Eks
A1
Storelva
ist
FFA18

(A20)

Kystverket Fiskeridirektoratet Sametinget Fylkesmannen Forsvarsbygg Sum
0
Frafalt (1)

NY Uløya Sørvest

1

Frafalt (1)

Frafalt (1)

1 Opprettholdt

Frafalt (1)

Frafalt (1)

1 Opprettholdt

Frafalt (1)

Frafalt (1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Frafalt (1)

Frafalt (1)

Frafalt (1)

1 Opprettholdt

1

A23

Ny

A24

Ny

A25

Ny

A26

Ny

A28

Ny

Uløya
Nordvest
Follesøy
Kjølmangen
0
Sør
Vorterøy Vest 0
Kjølmangen
0
Nord
Haugnes
fjernet
Laukøya

A29

Ny

Haukøya Vest 1 Opprettholdt 1 Opprettholdt

1 Opprettholdt 1 Opprettholdt

4

A30

Ny

Haukøya Øst

1 Opprettholdt 1 Opprettholdt

2

FFA17

(A21)
A22

NY
Ny

Frafalt (1)

1
0
0
0
0
0

Kystsoneplanen består for øvrig av av:
Planbeskrivelse med planbestemmelser, konsekvensvurdering med forenklet arealros, temakart,
plankart innspillsmappe til planen og merknadsbehandling.
Planbeskrivelsen: Beskriver hvordan en skal løse fremtidige utfordringer, hva arealene kan
brukes til, hvordan vi definerer formålene og hva de ulike fargene på kartet betyr.
Planbeskrivelsen sier noe om framtidig arealbehov i planperioden. Den forklarer også hvordan
planen er bygd opp med konsekvensutredninger og areal-ROS (Risiko og sårbarhets analyse).
Plankartet: Viser hva som kan bygges ut og angir plassering i kartet. Hver type formål har sin
egen farge. Kartet er juridisk bindene.
Planbestemmelsene: Planbestemmelsene gir bestemmelser til områdene i plankartet, og er det
verktøyet som kommunene bruker når plansaker og byggesaker behandles. Planbestemmelsene
er juridisk bindene.
Kystsoneplanutvalget hadde sitt siste møte 9.oktober 2014, der de gjorde vedtak med
anbefalinger til kommunestyrene.
Saksprotokoll i Kystsoneplanutvalget for Nordreisa og Skjervøy - 09.10.2014
Behandling:

Forslag fra Geir Sagelv H:
Lokalitet FFA 17 tas inn i planen som FFA område. Lokalitet FFA 18 tas inn i planen som FFA
område og avsettes til et forskningsprosjekt innen fiske og oppdrett
Lokalitet A29 Haukøya vest tas ut av planen
Forslag fra kystsoneplanutvalget:
Kystsoneplanutvalget anbefaler kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy om å gå til mekling
på vedtatte aquakulturområde hvor innsigelsesmyndigheter har opprettholdt innsigelsen.
Avstemming ble gjort punktvis for hver lokalitet.
Lokalitet FFA17 Uløy nordvest tas inn i planen som FFA område, forslag enstemmig vedtatt
Lokalitet FFA18 Uløy sørvest tas inn i planen som FFA område, forslag enstemmig vedtatt
Lokalitet A22 Follesøy tas inn i planen, forslaget enstemmig vedtatt
Lokalitet A23 Kjølmangen sør tas inn i planen, forslaget enstemmig vedtatt
Lokalitet A24 Vorterøy vest tas inn i planen, forslaget enstemmig vedtatt
Lokalitet A28 Laukøya tas inn i planen, forslaget enstemmig vedtatt
Lokalitet A29 Haukøya vest tas inn i planen. Forslaget ble satt opp imot forslaget fra Geir
Sagelv om at lokalitet A 29 tas ut av planen. Avstemningen ble 3 stemmer for å ta det inn og 3
stemte for å ta det ut. Lokalitet A29 tas inn i planen med leders dobbeltstemme.
Lokalitet A30 Haukøya øst, tas inn i planen, forslaget enstemmig vedtatt
Kystsoneplanutvalget anbefaler kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy om å gå til mekling
på vedtatte aquakulturområde hvor innsigelsesmyndigheter har opprettholdt innsigelsen.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner vedtar at følgende områder tas med i
kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner; FFA18 (tidligere A20) Uløya Sørvest og
FFA17 (tidligere A21) Uløya Nordvest.
Begrunnelse:
Lokalitet FFA18 tas inn i planen og avsettes til et forskningsprosjekt innen fiske og oppdrett
Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner vedtar at følgende områder tas med
kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner:
Lokalitet A22 Follesøy
Lokalitet A23 Kjølmangen sør
Lokalitet A24 Vorterøy vest
Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner vedtar at A28 Laukøya ikke tas ut av i
planen selv om det er innsigelse fra Sametinget.
Begrunnelse:
Området A28 berørte opprinnelig et viktig seinotfelt, men er justert etter Fiskeridirektoratet sine
anbefalinger, som etter dette trakk sin innsigelse. Etter denne justeringen berører ikke området
viktige fiskefelt i følge kystnære fiskeridata (http://kart.fiskeridir.no). Sametinget opprettholdt
sin innsigelse og begrunnet det med at A28 er i strid med næringsutøvelse i samiske områder jfr.
§ 5-4 i Plan og bygningsloven. Etter nevnte justering er ikke A28 lengre i strid med
næringsutøvelse i samiske områder.

Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner vedtar at A29 og A30 ikke tas ut av i
planen selv om det er innsigelser fra Sametinget på A29 og A30, fra Fylkesmannen i Troms på
A29 og A30, fra Kystverket på A29 og fra Fiskeridirektoratet på A29.
Begrunnelse
Området A29 og A30 er justert slik at de ikke berører viktige fiskefelt herunder rekefelt. I tillegg
har en vektlagt at staten har satt en grense for hvor langt ut den nasjonale laksefjorden strekker
seg. Lokalitet A29 ligger ca. 4 km og lokalitet A30 ligger ca. 6 km utafor denne grensa. En kan
heller ikke se at A29 og A30 er i strid med næringsutøvelse i samiske områder.
Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner tar ut pkt g) om lakselus og bruk av
lusemidler, i planbestemmelsenes § 3.
Begrunnelse
Plan- og bygningsloven har en rekke muligheter for at kommunen som planmyndighet kan
klausulere områder i planforslaget på en bestemt måte. Men alle slike områder må være innen
den kompetanse som kommunen har som planmyndighet. Det må være en av de reguleringene
som finnes gjengitt i plan- og bygningsloven. Å sette særskilte reguleringstiltak på et område
hvor kompetansen er hos Mattilsynet eller hos Fiskeridirektoratet, faller utenfor det en
kommune kan bestemme. Kommunen tiltar seg da en kompetanse som bare ligger hos en
fagmyndighet. Jfr. Mail fra Fiskeridirektoratet 10.09.2014.
Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner er innforstått med at A28, A29 og
A30 er uavklarte områder som ikke kan vedtas endelig av Skjervøy kommunestyre før det
foreligger et meklingsresultat eller at departementet har tatt en endelig avgjørelse.
Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner viser til plan- og bygningslovens §
11–15 og vedtar fremlagte kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014 – 2026
med de foreslåtte endringer. Vedtaket oversendes Nordreisa kommunestyre og Skjervøy
kommunestyre for sluttbehandling.
Kystsoneplanutvalget anbefaler kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy om å gå til mekling
på vedtatte aquakulturområde hvor innsigelsesmyndigheter har opprettholdt innsigelsen.
Det er til planarbeidet kommet inn flere innspill til nye lokaliteter for akvakultur og flere innspill
på at fjordsystemene er viktige for kystfiske og at en derved ikke må tillate mer oppdrett eller
påby lukkede anlegg. Kystsoneplanutvalget har vurdert og drøftet innspillene og det har i
planperioden vært avholdt mange fagmøter med ulike interessegrupper, i tillegg er det avholdt
åpne folkemøter.
Planen følger opp Nordreisa kommunestyrets tidligere vedtak om at Reisafjorden skal være
oppdrettsfri. I planen er dette tatt inn i bestemmelsene og grense mot nord er satt inn i
plankartet.
Det har i høringsperioden kommet inn flere innsigelser fra sektormyndigheter. Gjennom
dialoger er det nå igjen en innsigelse som berører Nordreisa kommune. Det er område FFA 18
Uløya sørvest. Lokaliteten foreslås avsatt til et forskningsprosjekt innen fiske og oppdrett. Det er
forsvaret som har fremmet innsigelse. Kystsoneplanutvalget anbefaler at innsigelsen ikke tas til
følge.

Innenfor Skjervøy kommune sine grenser er det fire områder som kystsoneplanutvalget
anbefaler at innsigelse ikke tas til følge. Disse behandles av Skjervøy kommune.
Vurdering
Arbeidet med kystsoneplan har pågått i to år. Kystsoneplanutvalget har styrt arbeidet og har
jobbet for å finne en balansegang mellom tradisjonelt fiske og oppdrett, samtidig som planen
skal legge forholdene til rette for utvikling i åra framover. De har jobbet for å unngå innsigelser
fra sektormyndighetene, men for fem lokaliteter anbefaler de at innsigelsene ikke blir tatt til
følge.
I høringsrunden kom det inn mange høringsuttalelser. Det var både innsigelser og merknader fra
sektormyndigheter og innspill og protester til foreslåtte områder.
I planen foreslås nå mesteparten av sjøområdene avsatt som viktige fiskeområder. 7 områder
foreslås avsatt til akvakultur. A22, A23, A24, A25 A28, A29 og A30. A28, A29 og A30 er det
innsigelser på (fig 1.2).
Saksgang:
PBL § 11-16. Innsigelse og vedtak av departementet
For innsigelse til kommuneplanens arealdel gjelder §§ 5-4 til 5-6. Dersom innsigelsen knytter
seg til klart avgrensede deler av planen, kan kommunestyret likevel vedta at de øvrige delene av
kommuneplanens arealdel skal ha rettsvirkning.
Dette betyr at A28, A29 og A30 ikke tas med endelig vedtak i Skjervøy kommunestyre. Disse
områdene avsettes som uavklarte områder (hvite felt i plankartet). Kommunestyret selv avgjør
om områdene bør prøves i en mekling med Fylkesmannen, Sametinget, Fiskeridirektoratet.
Hvis partene ikke kommer til enighet i meklingen, vil Departementet avgjøre om innsigelsene
skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i kommuneplanens arealdel som
finnes påkrevd.
Departementet kan, selv om det ikke er reist innsigelse, oppheve hele eller deler av planen eller
gjøre de endringer som finnes påkrevd, dersom den strider mot nasjonale interesser eller
regional plan. Kommunen skal ha fått mulighet til å uttale seg før departementet treffer vedtak.
Kommunen må innen tre måneder etter at departementet har mottatt den, være underrettet om at
planen kan bli endret.Departementets vedtak kan ikke påklages.
Det er viktig å understreke at det enkelte kommunestyre selv avgjør om noen områder i planen
skal prøves ut i en eventuell mekling. Kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy vedtar kun den
delen av planen som er innafor egne kommunegrenser.
Underveis i planarbeidet kom det også inn mange forslag til arealbruk. Alle forslag er vurdert og
noen er tatt med i planforslaget mens noen områder ikke har kommet med fordi de berører
viktige områder til fiske. Naturmangfold og Reisafjorden som nasjonal laksefjord har gjort at
oppdrett av laksefisk er utelukket i dette innafor vernesonen til dette fjordsystemet. I tillegg skal
Reisafjorden skal være en oppdrettsfri fjord, jfr. kommunestyrevedtak sak 34/11. Ytre grense i
fjorden går fra nordspissen på Maurneset til kommunegrensen i sjø mellom kommunene
Kvænangen og Nordreisa til grensepunkt på land (østlig retning) mellom nevnte kommuner.
(Grensen er avmerket i plankartet). Dette er tatt med i planbestemmelsene.

Rådmannen anbefaler at planen vedtas, og kommunestyret ikke tar innsigelsen til område FFA
18 Uløya sørvest til følge.

