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UTREDNING OM BETALING FOR BRUK AV AREAL I KYSTSONEN

I henvendelsen fra Finansdepartementet er det stilt en del spørsmål, hvorav de første seks
retter seg mest mot næringer, friluftsinteresser og miljøorganisasjoner, mens spørsmålene 7-

11 retter seg direkte til kommunene.

Bjarkøy kommunes tilsvar til de spørsmål som ansees mest relevant i kommunal
sammenheng, dvs. spørsmålene 7 til 1 l kan sammenfattes slik:

Spm 7 Har kommunen en kystsoneplan eller er det satt i gang arbeid med en kystsoneplan?

Svar: Bjarkøy kommune har kystsoneplan, - og administrasjonen arbeider i disse dager med
nødvendig saksframlegg til kommunens planutvalg for derigjennom å søke
nødvendige bevilgninger for en oppdatering og revidering av dette planverket.

Spm. 8  Hvordan er kunnskapsgrunnlaget og kompetansen knyttet til planlegging i kystsonen?

Svar: Bjarkøy kommunes administrasjon er ikke i besittelse av nødvendig spisskompetanse
knyttet til denne type planlegging, - og må selvfølgelig kjøpe den fagkompetansen
som ansees nødvendig i så måte. Kommunen har også svært godt samarbeid med
fylkesmannens kompetansemiljøer.

Spm 9  Opplever kommunen at det foreligger interessekonflikter om bruk av kystsonen, og er
knapphet på kystarealer et problem for videre utvikling av næringsvirksomhet i
kommune?

Svar : Bjarkøy kommune er en øykommune hvorav 6 av øyene har fast bosetting. - om enn
svært få på de øyene som ligger ytterst mot Norskehavet. I noen sammenhenger har
kommunen vært vitne til at grunneiere og oppdrettsnæringen ikke har hatt
sammenfallende syn på enkelte lokaliseringen, men ting har gått seg til gjennom
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dialog. Når det gjelder tilgjengelige kystareal som egner seg til næringsvirksomhet er
det nok slik at oppdrettsnæringen allerede har "okkupert" alle lokaliteter som
kommunen har kjøpt faglig bistand til utredning av, jfr. ønske om
revidering/oppgradering av kystsoneplanen.

Spm. 10  Kan det begrunnes en særskilt betaling til kommunen for bruk av areal i kystsonen,
og vil i så fall en slik betaling kunne bidra til bedre tilrettelegging av areal og
reduksjon av mulige konflikter om bruk av arealet.

Svar : For vår kommunes del har vi allerede brukt opp mot 1 mill. på kjøp av tjenester for
utarbeidelse av kystsoneplan, samt kjøp av lokalitetsundersøkelser om egnethet i
tilknytning til oppdrett av laks/ørret og torsk.
Dersom det kunne etableres en særskilt betaling til kommunen for bruk av areal i
kystsonen vil dette kunne bidra til å intensivere arbeidet med planleggingen av
kystsoneområdene. og dermed også redusere mulige konflikter om bruk av arealet.

Spm. 11  Er det andre virkemidler som på en bedre måte kan bidra til å løse eventuelle
konflikter knyttet til disponering av areal i kystsonen?

Svar : Så lenge det er et kommunalt ansvar å foreta nødvendig arealplanlegging synes det
alternativ som framgår av spm. 10 som det mest relevante.

Med hilsen

g(judmund IV, ård
Rådmann

14

oald Borgen


