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Brev til Fylkesmannen i Troms angående dispensasjon fra kystsoneplanen i 

Kvænangen 
 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Kvænangen kommune sitt «vedtak om 

dispensasjon fra kystsoneplanen om å anlegge akvakulturanlegg på østsiden av Spildra» ligger hos 

Fylkesmannen i Troms til klagesaksbehandling. Vi ønsker å komme med noen innspill i saken.  

 

Kvænangen kommune vedtok å gi dispensasjon fra nylig vedtatt kystsoneplan om å anlegge 

akvakulturanlegg på østsiden av Spildra. Dette har ført til stor motstand både blant faginstanser, 

lokalbefolkning, frivillige organisasjoner, fiskere m.fl. Vedtaket ble påklaget av åtte parter, 

deriblant Sametinget og Fiskarlaget Nord. Naturvernforbundet arrangerte et åpent folkemøte i 

forkant av kommunestyremøtet 27.04.16 hvor det ble uttrykt sterk bekymring og motstand mot 

akvakulturanlegget på østsiden av Spildra. I kommunestyremøtet opprettholdt kommunen sitt 

dispensasjonsvedtak med et knapt flertall med 9 mot 6 stemmer. Saken er nå sendt over til 

fylkesmannen for klagesaksbehandling. 

 

FNF Troms vil oppfordre fylkesmannen til å fremme en forutsigbar forvaltning av kystsonen.  

Kystsoneplaner er et forholdsvis nytt verktøy i forvaltningen av sjøarealene, og vi har fått flere nye 

kystsoneplaner i løpet av det siste året i Troms. Dette gleder blant annet de omfattende planene for 

Tromsøregionen, samt Sør- og Midt-Troms. Mange akvakulturlokaliteter er allerede lagt inn i 

planene, og det totale arealet har fått en klar økning. FNF Troms mener det er avgjørende at 

fylkesmannen nå praktiserer en restriktiv og klar forvaltning som bygger opp om vedtatte planer, 

og ikke pulveriserer dem med å tillate dispensasjoner. Hvordan fylkesmannen behandler denne 

saken vil fort kunne sette presedens for kommende dispensasjonssaker i fylket. Det vil være meget 

uheldig om en rekke enkeltsaker behandles, framfor å se helheten gjennom åpne og inkluderende 

arealplanprosesser med grundige konsekvensvurderinger.    

 

FNF Troms ønsker å vise til Hordaland som også har stort press på sjøarealene hva gjelder 

havbruksnæringen. Her ser vi flere nylige eksempler på en restriktiv dispensasjonspraksis. 

Fylkesmannen i Hordaland har selv påklaget flere vedtak fra kommunene om dispensasjon til 

akvakulturanlegg, og fått medhold av settefylkesmenn i sine klager. Av de siste eksemplene kan vi 

nevne vedtak fra 10.05.2016 (se vedlegg) hvor Fylkesmannen i Sogn og Fjordane tar klagen fra 

Fylkesmannen i Hordaland til følge angående dispensasjon til å justere grensene for oppdrett i 

Bømlo kommune. 21.12.2015 ble en klage om dispensasjon i Kvam kommune tatt til følge, og så 
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nylig som 18.05.2016 har fylkesmannen igjen påklaget en dispensasjon i Sveio kommune. Dersom 

Fylkesmannen i Troms ikke allerede er kjent med praksisen i Hordaland, oppfordrer vi til 

erfaringsutveksling. 

  

FNF Troms viser til § 19-2 i Plan- og bygningsloven hvor det presiseres at «dispensasjon kan ikke 

gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt». Det understrekes også at fordelene må være klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering, for at dispensasjon kan gis. Denne delen av 

lovverket har vært avgjørende i vedtakene til Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane. 

 

FNF Troms mener at de to overnevnte forutsetningene ikke gjør seg gjeldende i 

dispensasjonssaken i Kvænangen kommune. Området er i dag avsatt til fiskeområde gjennom 

kystsoneplanen. Både Fiskarlaget Nord, Naturvernforbundet og Fiskeridirektoratet m.fl. fraråder at 

anlegget lokaliseres som planlagt blant annet grunnet sentrale fiskeplasser og gyteområder. Disse 

vil forringes og formålsbestemmelsene vil bli vesentlig tilsidesatt. At fordelene er klart større enn 

ulempene i Kvænangen, synes ikke å være tilfelle gjennom de mange klare frarådingene fra 

fagmiljø, fiskerinæring og frivillige, åtte klager, samt et splittet kommunestyre. Det er viktig at 

kommunen, og nå fylkesmannen, ikke undergraver statusen til arealbruksformålene i 

kystsoneplanen. Kvænangen har allerede flere eksisterende lokaliteter, og potensielt nye må 

vurderes med godt kunnskapsgrunnlag i lys av samlet belastning gjennom en eventuell revidering 

av kystsoneplanen.     

 

 

FNF Troms ønsker fylkesmannen lykke i klagesaksbehandlingen og har tillit til at natur-, fiskeri-, 

og friluftsinteressene blir ivaretatt i videre saksgang.  

 

 

For Forum for Natur og Friluftsliv Troms 

Eivind Høstmark Borge 

Fylkeskoordinator 
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Brevet støttes av: 

Troms Turlag, Harstad Turlag, NJFF-Troms, 4H Troms, Naturvernforbundet Troms, Troms Krets 

av Norges KFUK-KFUM Speidere, Troms Fylkeskystlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Troms 

Orienteringskrets, Nord-Norsk Botanisk Forening, Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, 

Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening  


