
Plan- og driftsutvalgs behandling av sak 2/2020 i møte den 23.01.2020: 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. Som innstillingen. 
 
Vedtak: 
Plan- og driftsutvalget gir i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra 
kystsoneplanens pkt. 4.1 retningslinjer og bestemmelser, for å ha landfester utenfor avsatt 
akvakulturareal AK-3 på følgende vilkår: 

1. Tiltaket skal ikke være til hinder eller vanskeliggjøre ferdsel i farvannet 
2. Tiltaket skal ikke være sjenerende i forhold til ferdsel og friluftsliv 
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Plan- og driftsutvalg   
 

Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen i Karlsøy kommune - For å ha 
landfester utenfor avsatt akvakulturareal AK-3, Lokalitet 31297 
Larstangen 

 

Rådmannens innstilling 

Plan- og driftsutvalget gir i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra 
kystsoneplanens pkt. 4.1 retningslinjer og bestemmelser, for å ha landfester utenfor avsatt 
akvakulturareal AK-3 på følgende vilkår: 

1. Tiltaket skal ikke være til hinder eller vanskeliggjøre ferdsel i farvannet 
2. Tiltaket skal ikke være sjenerende i forhold til ferdsel og friluftsliv 

 

 

Bakgrunn og saksutredning 

Plansituasjon og plassering 

Gjeldende plan for området er kystplan Tromsøregionen, interkommunal kystsoneplan for 
kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Målselv og Tromsø. 
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Kart fra søknad 

Sektormyndighetenes uttalelser 

1. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ikke svart innen fristen. 
2. Troms fylkeskommune kulturetaten har ikke svart innen fristen. 
3. Kystverket har ikke svart innen fristen 
4. Sametinget har ingen merknader 
5. Marinarkeolog ved Tromsø museum har ikke svart på nåværende tidspunkt, det 

forutsettes at de ikke har noen merknader 

 

Vurdering 

Det er innkommet en søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen, angående landfester 
utenfor avsatt akvakulturareal AK-3, lokalitet 31297 Larstangen. På grunn av krevende 
bunnforhold med hensyn til tilstrekkelig holdekraft på bunnfestene mot land, kunne ikke 
fortøyningspunktene settes innenfor avsatt areal for akvakultur.  

Fortøyningsanalyse og behov for trygg fortøyning medførte beslutningen om landfesting 
(bolter i fast fjell). Boltene er satt på 2,5 til 3 m vanndyp, og fortøyningene er ikke synlige fra 
overflaten ved laveste lavvann. Boltene er fra 95 til 125 m utenfor avsatt areal.  

Tiltaket befinner seg utenfor hoved- og biled. Tiltakshaver beskriver i søknaden at landfestene 
ikke er synlig ved lavvann, og at de ikke vil være til hinder eller sjenerende for ferdsel og 
friluftsliv. 
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For at det skal kunne gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2 må hensynet det 
dispenseres fra, ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon må være klart 
større enn ulempene - etter en samlet vurdering. Hensynet bak pkt. 4 i kystsoneplanen er bruk 
og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. I dette tilfellet er det fortøyninger der 
boltene er satt på 2,5 til 3 m vanndyp, der det forutsettes at tiltaket ikke er til hinder eller 
sjenerende for ferdsel og friluftsliv. Landfestene anses som nødvendige for å sikre en trygg 
forankring av anlegget, og har stor betydning for videre drift av lokaliteten. Samlet sett 
vurderes det til at hensynet det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved 
å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, dispensasjon kan gis. 

 

Vedlegg: 

 Dispensasjonssøknad Larstangen - SalMar Farming AS 


	Vedlegg 6.3.2 Vedtak dispensasjonssøknad landfester lokalitet Larstangen.PDF
	Vedlegg 6.3.2 Saksfremlegg dispensasjonssøknad landfester lokalitet Larstangen.PDF

