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Feil! Hyperkoblingsreferansen er ugyldig.

Bakgrunn
Det er en kjensgjerning at bruken av kystsonen har økt de siste årene, dette gjelder både bruk
til rekreasjonsformål og bruk i næringsøyemed. Dette medfører igjen økt ”kamp” om
bruksrettigheter og tilgang til areal i kystsonen, og det reises stadig nye problemstillinger
rundt dette.
En arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra flere departementer ønsker nå å utrede
muligheten for at kommunene kan få adgang til innkreve betaling for bruk av areal i
kystsonen. I den forbindelse er det en rekke spørsmål som må utredes nærmere før en endelig
beslutning tas (blant annet beregningsgrunnlaget for en slik avgift). Arbeidsgruppen ber i
brev datert 15.11.07. om innspill til faktabeskrivelse og synspunkter som kan bidra til et best
mulig beslutningsgrunnlag.
Det understrekes samtidig at Regjeringen ikke har tatt noen endelig beslutning om betaling
for bruk av areal i kystsonen, og at et eventuelt forslag om lovendringer vil bli sendt ut på
ordinær høring.

Vurdering
Nærøy kommune har en langstrakt kystlinje, godt egnet for både rekreasjons- og
næringsformål. Det er i dag en utstrakt bruk av denne kystlinjen, det kan kort nevnes
aktiviteter som akvakultur, fiskeri, fiskeindustri, skipsverft, hyttefelt, generelt friluftsliv osv.
En opplever pr i dag ikke de helt store konfliktene rundt bruken av arealer i kystsonen i
Nærøy kommune, noe som nok i hovedsak skyldes at det er et stort areal å spre aktivitetene
på. Imidlertid må det presiseres at dette vil kunne bli en utfordring i tiden framover, da marin
sektor er et viktig og uttalt satsingsområde for Nærøy kommune.

Nærøy kommune sin holdning til bruk av kystsonen
Kommunen har så langt hatt en bevisst positiv holdning til bruk av areal i kystsonen, og vært
proaktiv i sin arealplanlegging i tilknytning til kystsonen. Dette har da også vært av helt klar
nødvendighet, da Nærøy kommune sin geografiske utforming tilsier at en svært stor andel av
både nærings- og fritidsaktivitet foregår ved eller i umiddelbar nærhet av kystsonen.



Kystsoneplanene har vært viktige dokumenter i så måte. Kommunens første kystsoneplan ble
vedtatt i mai 1988, mens en ny, revidert og digitalisert kystsoneplan ble vedtatt i 1998.
Gjeldende kommuneplanens arealdel, som er et felles plandokument for både land og sjø, ble
vedtatt av kommunestyret 26.06.03. Ny revidering er påbegynt i 2007.
Gjennom en grundig og involverende prosess har man forsøkt å legge til rette for en videre
ekspansjon i kystrelaterte næringer, og samtidig i den grad det er mulig unngå konflikter
knyttet til ulike brukerinteresser av kystsonen.
Arbeidet med kystsoneplanen og det generelt høye aktivitetsnivået innen marin sektor i
Nærøy og Ytre Namdal, har medført at Nærøy kommune i dag besitter en betydelig
kompetanse på planlegging og forvaltning i kystsonen. Denne kunnskapen kommer også de
ulike næringsaktørene til gode gjennom rask og offensiv saksbehandling av kystsonerelaterte
saker. Dette er pr i dag tjenester som naturlig nok ikke belastes den enkelte næringsaktør.

Lokal verdiskapning
Det vil i denne sammenheng ellers være naturlig å vurdere en eventuelt kommunal avgift på
bruk av areal i kystsonen opp i mot det som brukerne bidrar med til kommunen og distriktet.
Dette er elementer som skatteinntekter, sysselsetting, økt aktivitet i distriktene, grunnlag for
desentralisert bosetting etc. Samtidig er en klar over at dette også gir forvaltningsmessige
utfordringer med tanke på konkuransesituasjonen i forhold til båndlegging av areal.
For de aller fleste kystkommuner er allikevel den største utfordringen i dag å opprettholde
bosettingen og folketallet. Økt næringsaktivitet langs kysten, med utgangspunkt i en offensiv
bruk og forvaltning av kystsonen, vil i denne sammenhengen være et viktig virkemiddel for å
kunne snu en negativ utvikling i befolkning og bosetting i Nærøy kommune.

Muligheter og utfordringer
Dette må danne et viktig bakteppe for debatten rundt utredningen om betaling for bruk av
areal i kystsonen. Det å spille på lag med næringsaktører og andre brukere av kystsonen kan
sannsynligvis være like viktig for en positiv samfunnsutvikling som tunge avgifter som gir
kommunale inntekter. I verste fall kan slike avgifter legge begrensninger på hvordan en på en
best mulig måte kan bruke kystsonen som en vekstarena for distriktskommuner.
Men samtidig er det viktig å understreke at det er store behov for en bedre kartlegging av
kystsonen, både for å avklare andre viktige interesser langs kysten (både på sjø og land) og
for å finne de beste lokalitetene for ulike former for akvakultur. En slik kartlegging og
påfølgende arealplanlegging vil kreve store ressurser i form av både økonomiske midler og
personressurser. Kommunale inntekter fra eventuelle arealbruksavgifter kan øremerkes økt
innsats i kystsonen gjennom kartlegging, planlegging, forvaltning og bærekraftig
næringsutvikling. Videre vil en ytterligere satsing på infrastruktur være et viktig og prioritert
område for en fortsatt positiv utvikling i kystsonen. Ved å bruke inntekter fra en eventuell
avgift på en bevisst måte vil alle parter og interesser kunne være tjent med en slik ordning.

Et viktig tema i denne utredningen vil nødvendigvis måtte gå på resipientens bæreevne, og
dermed de begrensninger i bruken av kystsonen dette vil måtte medføre. Her ligger det også
en forvaltningsmessig utfordring i forhold til en arealavgift, da ulike aktørers bruk av
resipienten både vil generere ulik belastning og ulik total samfunnsmessig utnytting av et gitt
areal og bæreevne. For kommunens totale forvaltning av kystsonen vil problemstillinger
rundt resipientens bæreevne være av overordna karakter, og vil dermed måtte danne det
forvaltningsmessige grunnlaget for å utnytte det potensialet som kystsonen er og gir på en
best mulig måte.

Den nevnte utredningen vil også reise en del prinsipielle spørsmål som både vil utløse en
debatt og være en administrasjonsmessig utfordring. Det tenkes i denne sammenheng blant
annet på:
 definisjonen på begrepet ”kystsone”
 differensiering på bruk av sjø vs landareal



 størrelsen på avgiften
 hvorvidt den skal gjelde for alle brukere av kystsonen
 hvordan konkuranseforholdene med båndlegging av areal skal tas hensyn til når det

gjelder arealavgift
 om det skal differensieres mellom ulike aktører innen samme sektor
 om avgiften også skal gjelde for brukere under etablering

Det vil avslutningsvis være et viktig innspill i forhold til legitimiteten til eventuell innføring
av en slik avgift at midlene ikke legger en demper på bruk og næringsmessig utvikling av
kystsonen, og at midlene kanaliseres direkte ”tilbake” til brukerne i form av kartlegging og
planmessig forvaltning av den kystsonen som kommunen besitter.

Konklusjon
Det fremlagte forslag til innspill vedtas som Nærøy kommune sine kommentarer i forbindelse
med utredning om betaling for bruk av areal i kystsonen, jfr brev fra Det Kongelige
Finansdepartement, datert 15.11.07.



Internt notat

BETALING FOR BRUK AV AREAL I KYSTSONEN – INNSPILL
(Jf. brev dat. 15.11.07 fra Finansdepartementet og formannskapssak 191/07)

I det følgende gis det korte svar/kommentarer til de ”aktuelle spørsmålene” som står på side 2
i brevet fra departementet:
1. I tillegg til et aktivt arbeid med tilrettelegging og utvikling av sjø-/kystbasert

næringsvirksomhet (oppdrett, tradisjonelt fiske, reiseliv mm.), skal kommunen både på et
generelt, men delvis også på et lovmessig grunnlag, også representere og ivareta andre
interesser knyttet til kystsonen. Her kan kort nevnes; bosetting og oppvekstmiljøet,
fritidsbebyggelse, forurensning til luft og sjø, støy, allmennhetens friluftsliv, naturmiljøet,
biologisk mangfold, bærekraftig utvikling, kulturminnevern mm. Det henvises i denne
sammenhengen til hovedmål og delmål som er vedtatt gjennom kommuneplanens
arealdel (se tekstdelens s. 10-11).

2. Som nevnt under pkt. 1 foran, så vil det ofte være lovbestemmelser, gitte sentrale
tillatelser, rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer, fylkesplan mm. som gir rammer
og føringer for kommunens aktivitet vedr. ulike interesser.

3. For kommunen vil det som regel være basert på en avveining av ulike interesser når det
gjelder planlegging og forvaltning av arealbruken i kystsonen.

4.
5.
6.
7. Nærøy kommunes første kystsoneplan ble vedtatt i mai 1988. En revidert - og digitalisert

- kystsoneplan ble vedtatt i januar 1998. I 2000 ble det igangsatt et omfattende og
samordnet revideringsarbeid av både landdelen og sjødelen (kystsoneplanen) av
kommuneplanens arealdel med bla. sikte på et felles plandokument for for både sjø og
land. Planen ble vedtatt av kommunestyret 26.06.03 (bortsett fra 6 skjell-lokaliteter som
etter innsigelse ble godkjent av Miljøverndepartementet i april 2004). I 2007 er det
igangsatt en ny revidering av kommuneplanens arealdel.

8. Generelt mener vi både kunnskapsgrunnlaget og planleggingskompetansen i Nærøy
kommune er relativ bra, også for planlegging i kystsonen. Men pga. omorganisering og
nedskjæringer i bemanningen er kommunens planleggingskapasitet vesentlig svekket fra
2004, og dette har først og fremst rammet kommuneplanleggingen og annen overordnet
planlegging. Med 500 km2 sjøareal (landareal 1.064 km2) og 1.191 km kystlinje, hvorav
fastlandskysten utgjør 611 km og øyene 580 km, mange og lange fjordsystemer samt et
svært spredt bosettingsmønster, som for en stor del er lokalisert langs kysten, så er
kystsoneplanleggingen både en svært viktig og svært utfordrende oppgave i Nærøy.
Samfunnets kunnskapsgrunnlag og kartlegging generelt er vesentlig dårligere for
sjøområder enn for landarealer. Her kan nevnes viktige planleggingsfaktorer som
bunntopografi, geologi, strømningsforhold, biologisk mangfold, mm. Og kartlegging av
disse faktorene vil kreve store ressurser og spisskompetanse.

9. Ut fra formålsparagrafen i Plan- og bygningsloven (§2) så vil planlegging etter loven
alltid i større eller mindre grad innebære en avveining mellom bruk eller vern, eventuelt
mellom ulik bruk. Slik vil det også være for arealer i kystsonen, men også her vil nivået
på interessekonfliktene variere mye. Verneinteresser og ulike brukerinteresser vil nok i en
del tilfeller innebære at det kan oppleves en knapphet på egnede kystarealer for utvikling
av næringsvirksomhet.

10. Det må være en betingelse for en eventuell innføring av en særskilt arealbruksavgift i
kystsonen at inntektene øremerkes til en bedre planlegging og tilrettelegging med
reduksjon av mulige konflikter som resultat.

11. Et alternativ er naturligvis at de aktuelle kommunene kan få øremerkede midler overført
direkte fra staten til samme formål.




