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§ 1 Generelle bestemmelser  

Bestemmelser Retningslinjer 

1.1 Formål 

a) Kystsoneplanen for Kvænangen kommune skal være 
et styringsverktøy som skal gi forutsigbarhet og 
langsiktighet i arealbruken av kommunens 
sjøarealer.  

b) Planen skal sikre en balansert arealbruk mellom 
fiske, akvakultur, ferdsel, fritidsbruk og samtidig 
ivareta miljøinteresser.  

 

1.2 Planer som skal fortsette å gjelde 

 

 
Planer som fortsetter å gjelde: 
Tidligere vedtatte regulerings- og 
bebyggelsesplaner som fortsetter å 
gjelde etter vedtak av kystsone-planen 
er vist på plankartet med egen 
hensynssone. Det presiseres at kun 
mindre deler av reguleringsplanene 
omfatter arealbruk i sjø. Dette gjelder 
følgende planer (vist som S3-S5 på 
plankartet): 
- S3: Reguleringsplan for Gåsnes 

Gnr. 28, bnr. 31 i Kvænangen 
kommune. 

- S4: Reguleringsplan for Kjækan 
hyttefelt (Gnr. 31 bnr 2, 22, 23, 32, 
33, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 55, 56). 

- S5: Reguleringsplan for Kjækan 
småbåthavn og hyttefelt. 

Jfr. Pbl. § 11- 8, pkt. f). 

 



1.3 Hensynet til kulturminner 

a) Ved utarbeidelse av nye regulerings- eller 
detaljplaner skal det foreligge samtykke fra 
kulturminnemyndighetene (Troms fylkeskommune og 
Sametinget) før endelig vedtak av reguleringsplan, jf. 
Kulturminneloven § 9 

 

 

§ 2 Landbruks, - natur og friluftsformål samt reindrift 

Bestemmelser Retningslinjer 

2.1 LNFR-områder 

 

 
Definisjon: 
LNFR-områder omfatter områder som 
skal brukes og sikres for 
landbruksproduksjon, herunder 
jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller 
som skal bli liggende som 
naturområder og områder for friluftsliv. 
I avgrensede områder kan det åpnes 
for spredt bolig-, fritids – og 
ervervsbebyggelse som ikke har 
tilknytning til stedbunden næring. 
  
Innenfor planområdet er det bare 
Høgholman, noen mindre øyer samt 
et mindre område i Nordbotten 
(Kvænangsbotn) som er avsatt til 
LNFR-område.  

 
Plankrav: 
Det er stilt felles plankrav for et 
område i Nordbotten som inkluderer 
Naturområdet N3 i sjø samt LNFR-
området. 

 
 

§ 3 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Bestemmelser Retningslinjer 

3.1 Farled 

a) Farleder skal forbeholdes sjøverts ferdsel. 

b) Innenfor farled tillates også annen tradisjonell 
aktivitet tilknytter fiskeri, ferdsel og friluftsliv. 

 
Farleder: 
Transport og ferdsel til sjøs må ikke 
hindres av for 
eksempel plassering av fortøyninger, 
lektere, prammer m.m.  
 
Kystverket har ansvaret for farledene 
på sjø og installasjonene som knyttes 
til disse. 
 
Det vises dessuten til havne- og 
farvannsloven.  

 



3.2 Områder avsatt til akvakultur 

a) Hele anlegget, inkludert fortøyninger, forflåter og evt. 
boliger på sjø skal ligge innenfor områder avsatt til 
akvakultur. Det tillates ikke at flytende deler av 
akvakulturanlegg plasseres i hvit lyktesektor. 
Fortøyninger i forbindelse med anlegg må være på 
minimum 11 meter i hvit lyktesektor. 

b) Anleggenes opphalertau skal trekkes inn til 
anleggets rammefortøyninger.   

c) Anleggene skal lokaliseres og fortøyes på en slik 
måte at det er fri ferdsel for mindre fartøy mellom 
anlegget og land. 

d) Oppdrett av marine fiskearter tillates ikke innenfor 
akvakulturområdene. 

e) Plankrav: For området A6 kan det ikke settes i verk 
tiltak før området inngår i detaljreguleringsplan. 

f) Detaljreguleringsplanen for A6 skal dokumentere at 
hensyn til potensiell fare tilknyttet rasfare, værforhold 
(herunder bølgepåvirkning, ising og drivis) er vurdert 
og tatt hensyn til. 

Jfr. Pbl. § 11-11, pkt. 1, 3 og 7. 

 

 
Områder er avsatt til akvakultur: 
A1 Karvika 
A2 Rakkenes 
A3 Nøkelhamn 
A4 Fjellbukta 
A5 Hjellberget 
A6 Dingalneset 
A7 Svartberget 
A8 Havnebukt Ytre 
A9 Hjelnes 

 
Hvit lyktesektor: 

Dersom aktører ønsker å benytte hvit 
sektor for flytende deler av 
akvakulturanlegg må lykta 
omskjermes, og det er tiltakshaver 
som bærer disse kostnadene. 
Kystverket må gjøre en vurdering i 
hvert enkelt tilfelle om dette kan 
tillates. 

3.3 Områder avsatt til småbåthavn 

a) Plankrav: For områdene S1 og S2 kan det ikke 
settes i verk tiltak før området inngår i 
detaljreguleringsplan. 

b) Detaljreguleringsplanene for S1 og S2 skal 
dokumentere at hensyn til potensiell fare tilknyttet 
rasfare, grunnforhold, havnivåstigning/stormflo og 
værforhold (herunder bølgepåvirkning og drivis) er 
vurdert og tatt hensyn til. 

Jfr. Pbl. § 11-11, pkt. 3. 

 
Eksisterende småbåthavner: 
Områdene S3-S5 er avsatt til 
eksisterende småbåthavn iht. 
reguleringsplaner for områdene som 
fortsatt skal gjelde. 

3.4 Områder avsatt til kombinert formål for 
sjø FFNF 

a) I områder avsatt til kombinert formål FFNF er 
akvakultur ikke tillatt. 

b) Innenfor området kan det ikke gjennomføres tiltak 
som er i konflikt med de formål det er henvist til i 
retningslinjene. 

Jfr. Pbl. § 11-11, pkt. 3 og 7. 

 
Definisjoner:  
FFNF: Kombinert formål for fiske, 
ferdsel, natur og friluftsliv. 

 
Nasjonal laksefjord: 
Området Sørfjorden-Kvænangen ut til 
Sørstraumen har status som nasjonal 
laksefjord. Dette inkluderer hele 
området avsatt til kombinert formål for 
sjø FFNF. 

 



3.5 Fiskeområder 

a) I områder avsatt til fiskeområde er akvakultur ikke 
tillatt. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Jfr. Pbl. § 11-11, pkt. 3 og 7. 

 
Flytebrygge: 
Det tillates etablert flytebrygge 
tilknyttet havnene på Spildra og i 
Badderen. Flytebryggenes plassering 
og utforming skal godkjennes av lokal 
havnemyndighet etter Havne- og 
farvannsloven. 

 
Vedtatte nødhavner: 
Det er to nødhavner i Kvænangen 
kommune, begge i kategori 2: 

- Olderfjorden 
- Tverfjord 

Nødhavnene skal ikke båndlegges i 
arealplaner eller reguleringsplaner 

 

3.6 Fiske/låssetting (F/K) 

a) I områder avsatt til fiske/låssetting er akvakultur ikke 
tillatt. 

 

Jfr. Pbl. § 11-11, pkt. 3 og 7. 

 

 
Låssettingsplasser: 
Låssettingsplasser for fiskerier etter 
pelagiske arter som sei og sild er 
viktige områder for fiskeriene på 
nasjonalt nivå. Disse er utpekt i dialog 
med notfiskeflåten og merket med F/k 
i plankartet. 

 

3.7 Naturområder i sjø 

a) Tiltak og inngrep må ikke forringe eksisterende 
tilstand og verdi. Allmenn ferdsel, jakt, fiske eller 
friluftsliv kan fortsette i henhold til særlovgiving.  

b) Tekniske inngrep kan tillates innenfor område N3 
etter godkjent detaljreguleringsplan. 

 

 
 

 

 
Jfr. Pbl. § 11-11, pkt. 3 

 
Områder avsatt til naturområder 
i sjø: 
N1 Burfjord 
N2 Labukta/Alteidet 
N3: Nordbotten 
N4: Gardelvågen 
N5: Navit 
N6: Leira (ved Sørstraumen) 
N7: Segelvika 

 
Plankrav: 
Det er stilt felles plankrav for et 
område i Nordbotten som inkluderer 
Naturområdet N3 i sjø. 

 

3.8 Friluftsområder i sjø 

a) Områdene avsatt til fiskeområder i sjø har særlig 
betydning for utøvelse av friluftsliv. 

b) Det tillates ingen tiltak og inngrep som kan forringe 
eksisterende tilstand og verdi. I samråd med plan- og 
bygningsmyndigheten kan områdene tilrettelegges 
for allmennheten. 

c) Eksisterende infrastruktur samt båtutsett innenfor 
FRI 3 kan vedlikeholdes og restaureres etter behov. 

Jfr. Pbl. § 11-11, pkt. 3 

 

 
Områder avsatt til 
friluftsområder i sjø: 
FRI 1 Klubben 
FRI 2 Ologaneset 
FRI 3 Burfjord 
FRI 4 Isfjorden 
FRI 5 Geitsteinen fiskeplass 
FRI 6 Høgholman 

 



§ 4 Bestemmelsesgrense 

Bestemmelser Retningslinjer 

 

a) Innenfor bestemmelsesgrensen skal det tas 
særskilte hensyn til forvaltningsområdet for farled i 
tilknytning til flytting og justeringer av 
akvakulturanlegg. 

 
Jfr. Pbl. § 11-9, pkt. 5 

 

 
Forholdet til havne- og 
farvannsloven: 
Endret plassering av akvakulturanlegg 
innenfor forvaltningsområdet for farled 
skal godkjennes etter Havne- og 
farvannsloven. Kystverket er ansvarlig 

myndighet. 

 

 

§ 5 Hensynssoner 

Bestemmelser Retningslinjer 

5.1 Hensynssone - reindrift 

a) Innenfor området skal det utøves særskilt hensyn til 
reindriftsnæringa.  

 
 
 
 
 
Jfr. Pbl. § 11-8, pkt c). 

 

 
Hensynssoner for reindrift: 
HR1 – Svømmeplass over Isfjorden. 
HR2 – ilandsettingsplass ved 
Dingalbukta. 
HR3 – utskipningssted i Burfjorden 
(Sørkjosen). 
HR4 – utskipningssted på Aslakneset 
(Jøkelfjord). 
 
Innenfor områdene er det ikke lov til å 
gjennomføre tiltak eller utøve 
virksomhet som vil kunne være til 
hinder for reindriftas aktiviteter. 
 

5.2 Hensynssone - faresone 

a) Innenfor området skal det utøves særskilt hensyn 
til Forsvarets interesser. 

 
Jfr. Pbl. § 11-8, pkt. a). 

 

 
Faresone – militært skytefelt: 
Innenfor området er det ikke lov til å 
gjennomføre tiltak eller utøve 
virksomhet som vil kunne være til 
hinder for Forsvarets skyteaktiviteter. 

5.3 Sone med krav om felles planlegging 

 

 
Felles planlegging: 
På plankartet er område med plankrav 
vist med egen skravur.  
 
For følgende område forutsettes det 
utarbeidet detaljreguleringsplan: 

1. Nordbotten 
 
Område N3 må ses i sammenheng 
med tilstøtende landområde avsatt til 
landbruks, - natur og friluftsområde 
samt reindrift (LNFR-område) i 
Nordbotten. Det er stilt felles krav til 
utarbeidelse av detaljreguleringsplan 
for området. 
 

Jfr. Pbl. § 11-8, pkt. e). 

 
 
 


