
Kysten er klar ~ Rissa, 17.09.2014 

HØRING - FORSLAG TIL LOV OM IKRAFTSETTING A V STRAFFELOVEN 2005 
MV. 

Kysten er klar er et samarbeidsprosjekt mellom 11 kystkommuner i Sør-Trøndelag, og er Sør
Trøndelag fylkeskommunes kystprogram. Det var kystkommunene selv som tok initiativ til 
samarbeidsprosjektet. 

Kysten er klar skal: 

Bidra til å utvikle denne delen av Midt-Norge til den mest spennende kystregionen i Europa 
gjennom å sette fokus innenfor 3 hovedsatsingsområder: 

• Omdømmetiltak og gode bolysttiltak 
• Utvikling av kompetanse og teknologi som regionen etterspør 
• Utvikling av en regional helhetlig arealforvaltning 

For å :fa til en regional helhetlig arealforvaltning, er det viktigste tiltaket å lage en 

interkommunal kystsoneplan etter plan- og bygningsloven. 

Hvorfor felles plan? 
På kysten har vi, i langt større grad enn i innlandet, næringer og aktiviteter som krysser mange 
kommunegrenser. Oppdrett, fiske, skipstrafikk, reiseliv og friluftsliv er næringer/aktiviteter 
som kommunene skal legge til rette for i sine arealplaner, men som er så 
kommunegrenseoverskridende at man må planlegge sammen med nabokommunene. Man 
planlegger for en bærekraftig utvikling, noe som betyr at man må planlegge arealer for bruk 
og planlegge arealer for vern. Mange av områdene som har naturverdier som gjør at de må 
skjermes, finnes også på begge sider av ei kommunegrense. I tillegg vet vi at den sjøen som er 
i en kommune i dag, er i neste kommune dagen etter (tidevannstrømmer ol). 

Formålet med interkommunal kystsoneplan er å legge til rette for en bærekraftig og 
konkurransedyktig arealutvikling gjennom en samordnet avklaring av arealbruken. Dette gir 
bedre grunnlag for å avveie arealbruk mot ulike nasjonale mål. 

Kunnskapsbasert planlegging: 
På landjorda vet vi mye om landskap/terreng (vi har høydekurver for hver meter), geologi og 

natur. Om forholdene i sjøen og på havbunnen vet vi svært lite. I utgangspunktet blir man 
overasket over at kystnasjonen Norge ikke har prioritert kartlegging av sjøbunnen i større 
grad, både topografi/dybdekurver og bunnsubstrat, for deretter å kunne kartlegge naturen på 
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sjøbunnen, lage strømmodeller og bølgemodeller. Kysten er Klar har som målsetting å være 
drivkraft overfor overordnete myndigheter for å prioritere oppbygging av kunnskap om 
kysten, samt å være samarbeidspart med forskningsmiljøet i Trøndelag for å utveksle 
kunnskap. Arealsatsinga har vært særlig aktive overfor Statens kartverk for å få til en nasjonal 
satsing på marine grunnkart og i samarbeidet med forskningsprogrammet iKyst. 

Kystkommunene har ansvaret for helhetlig arealplan som dekker hele Norges kyst ut til en 
nautisk mil utenfor grunnlinja. Kommunene trenger kunnskap og ressurser til denne viktige 
arealplanleggingen. Kunnskap om detaljert dybde er avgjørende for å lage detaljerte 
strømmodeller og gjøre målrettede biologiske undersøkelser. Derfor er det viktig å få til en 
satsing på marine grunnkart. Kysten er Klar vil gjeme bli pilotområde, og vi har hatt samtaler 
med bl.a. NGU om et framtidig "kystMareano" i Sør-Trøndelag. Grunnlaget for et slikt 
ambisiøst prosjekt er imidlertid detaljerte dybdekart. 

Kysten er klar arbeider for å få til kartlegging av sjøområdene i Trøndelag. Dette er politisk 
foranket gjennom felles Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014. Planen er vedtatt av både 
Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Visjonen i planen er at "Trøndelag skal bli verdens 
ledende og mest bærekraftige havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige 
marine sektor". I flere at strategiene i planen, er det fastsatt målsettinger om at man skal 
arbeide for en bedre kartlegging av kyst og sjø. 

Kysten er klar kan ikke argumentere mot Forsvarsdepartementets vurdering av at det 
foreligger sikkerhetspolitiske hensyn som fører til behov for å gradere dybdedata for nære 
kystområder. Imidlertid har kommunene som planmyndighet et behov for kunnskap når de 
gjennom planvedtak skal legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i 
kommunen bl.a. gjennom forvaltning av arealene og naturressursene. 

For å ra til en kunnskapsbasert planlegging og forvaltning av sjøområdene våre, er 
kommunene avhengig av bedre kartlegging sjøområdene, og særlig de kystnære områdene der 
arealbruksinteressene er motstridene. Det gjelder i første rekke marine grunnkart, slik at vi i 
neste omgang kan få utarbeidet temakart som grunnlag for planlegging og forvaltning. Data 
som har større oppløsning enn 50 meter, gir ikke detaljert nok informasjon til at dette blir 
nyttig for kommunene. 

Kysten er klar ber derfor om at kommunenes behov for gode nok data som grunnlag for en 
god arealplanlegging drøftes opp mot forsvarets behov for hemmelighold. 

Med hilsen 

Siri Vannebo 
Fagleder arealgruppen i Kysten er klar 

Kopi: Sør-Trøndelag fylkeskommune 
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