Manndalen,Skardalen,Nordnes grendeutvalg
v/ Finn Løkvoll
9144 SAMUELSBERG

Invitasjon til felleskartlegging Lyngenfjorden
FELLES KYSTSONEPLAN FOR KOMMUNENE, LYNGEN, KÅFJORD OG STORFJORD.

Kommunene Storfjord, Lyngen og Kåfjord har vedtatt å lage en felles kystsoneplan
I henhold til § 11-12 i ny plan- og bygningsloven og vedtak gjort i de tre kommunestyrer, har
planprogrammet for denne kystsoneplanen vært til offentlig ettersyn i perioden 3.juli til
1.september. Det er sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet. Kystsoneplanen har status som
kommunedelplan for de tre kommuner. Denne vil erstatte gjeldende kystsoneplan for Lyngen og
Kåfjord kommune etter ikraftsettelse. Forventet før utgangen av 2010.
Kystsoneplan er en arealplan som skal avveie / balansere
bruk og vern med retningslinjer som forteller hvordan vi
ønsker å forvalte våre sjø- og nære strandområder. Likevel
skal planen gi rom for utvikling i regionen. En kystsoneplan
skal avklare og minimalisere interessekonflikter. Ambisjonen
må være at alle brukere av fjorden ser seg tjent med bruk av
planen.
Arbeidsgruppen og folkevalgte politikere fra
Styringsgruppen til planen ønsker å etablere gode
møteplasser for kunnskapsutveksling. Det er svært ønskelig å
ta del i den erfaringsbaserte kunnskapen våre innbyggere
besitter lokalt om fjordens unike karakter.
Styringsgruppen inviterer alle interesserte i Kåfjord
til folkemøte
Dato og sted: 20. Januar på Aja samisk senter, Manndalen
eller 18. januar Kultursenteret, Olderdalen
Tid: Kl 1800 – ca 2100
Enkel servering
Dersom det er mer hensiktsmessig eller at tidspunktet ikke passer, er
dere velkommen til andre møter iht vedlagt møteplan

Start gjerne med lokalt arbeid straks og før dette møtet.
Lokale næringsforeninger oppfordres til å mobilisere næringsliv og sine medlemmer i tilknytning
til avsatte møter.
Foreninger oppfordres til å avsette tid, møtested og dag. Foreligger mulighet for å starte egne
nærmiljømøter og egenkartlegging på egenhånd i forkant av dette møtet, er dette en fordel. Om
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ønskelig vil vi sette av tid til presentasjon av foreningens arbeid. Overlevering av arbeid og
foreløpig gjennomgang vil finne sted under folkemøtet. Det vil også kunne sendes
arbeidsgruppen direkte gjennom prosjektlederen. Dersom det er behov for dette vil møter
gjennomføres med foreningen i etterkant av arbeidet. Fiskerlagene og grendelagene og lokalt
næringsliv oppfordres spesielt til å igangsette et arbeid for å få kartlagt deres interessers bruk av
fjorden. Flere kart for påtegning kan fås ved henvendelse til prosjektleder eller lastes ned fra
karttjeneste på kommunenes nettsider.
Under møtet vil det bli gitt informasjon om arbeidet og hvilke tema planen søker. Kart utleveres
for påtegning og informasjon kan returneres innen en måned. Næringsliv og private som har
konkrete planer eller utviklingsforslag, gis anledning til å møte arbeidsgruppen mot slutten av
møtet. Er fint om dette ønsket kan forhåndsmeldes. Det vil være mulig å sette av tid uten slik
avtale, men arbeidsgruppen bør kjenne behovet i forkant.
Lokalkunnskap i sjø og kystnære områder søkes blant annet innen disse temaer:
Privat og næringsmessig arealbruk, islegging / isdrift, snø og steinskred i sjø, spesielle
naturfenomener, garn og lokale fiskeplasser, fortøyninger,
rekreasjonsområder/turområder/badeplasser, sjøfugl, dyre og planteliv i sjø og strandsone,
leire- grus og bergforekomster, potensielle kulturminner kystnært og i sjø, skipsvrak,
dumpingsplasser, lokale adkomster til sjø, turstier, reindrift, landbruk i tilknytning strandsone og
mye mer. All informasjon er interessant. Styringsgruppen kan vurdere relevans. Denne
informasjonen er svært viktig og kan bli avgjørende ved avsetting av arealformål i planen.
Se vedlagt møteplan over folkemøter og møt på det stedet som er hensiktsmessig

Informasjon vil bli lagt ut på nettsidene

www.lyngen.kommune.no/
www.storfjord.kommune.no/
www.kafjord.kommune.no/
Link venstremarg: Kystsoneplan

Spørsmål til arbeidet eller kart kan rettes til prosjektleder;
Steinar Dalheim Eriksen, telefon 404 40 707
E-post steinar.eriksen@storfjord.kommune.no

For Styringsgruppen
Felles kystsoneplan Lyngen, Kåfjord og Storfjord

(-S-)
Karl-Idar Berg
Leder

(-S-)
Geir Varvik
Nestleder
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Felles
kystsoneplan

Møteplan folkemøter om bruk av

Lyngenfjorden
DATO
18.januar
KLOKKESLETT

Sted
Olderdalen

Lyngen, Kåfjord og
Storfjord

DATO
20.januar
Sted
Manndalen

DATO
21.januar
Sted
Skibotn

DATO
25.januar

DATO
27.januar

Sted
Oteren

Sted
Oksvik

DATO
28.januar
Sted
Nord-Lenangen

18:00-18:30

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om planen

18:30-19:00

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

19:00-19:15

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

19:15-20:00

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

20:00-21:00

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

21:00

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt
avslutning
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Kåfjord kystfiskarlag
v/ Idar Steinlien
9144 SAMUELSBERG

Invitasjon til felleskartlegging Lyngenfjorden
FELLES KYSTSONEPLAN FOR KOMMUNENE, LYNGEN, KÅFJORD OG STORFJORD.

Kommunene Storfjord, Lyngen og Kåfjord har vedtatt å lage en felles kystsoneplan
I henhold til § 11-12 i ny plan- og bygningsloven og vedtak gjort i de tre kommunestyrer, har
planprogrammet for denne kystsoneplanen vært til offentlig ettersyn i perioden 3.juli til
1.september. Det er sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet. Kystsoneplanen har status som
kommunedelplan for de tre kommuner. Denne vil erstatte gjeldende kystsoneplan for Lyngen og
Kåfjord kommune etter ikraftsettelse. Forventet før utgangen av 2010.
Kystsoneplan er en arealplan som skal avveie / balansere
bruk og vern med retningslinjer som forteller hvordan vi
ønsker å forvalte våre sjø- og nære strandområder. Likevel
skal planen gi rom for utvikling i regionen. En kystsoneplan
skal avklare og minimalisere interessekonflikter. Ambisjonen
må være at alle brukere av fjorden ser seg tjent med bruk av
planen.
Arbeidsgruppen og folkevalgte politikere fra
Styringsgruppen til planen ønsker å etablere gode
møteplasser for kunnskapsutveksling. Det er svært ønskelig å
ta del i den erfaringsbaserte kunnskapen våre innbyggere
besitter lokalt om fjordens unike karakter.
Styringsgruppen inviterer alle interesserte i Kåfjord
til folkemøte
Dato og sted: 20. Januar på Aja samisk senter, Manndalen
eller 18. januar Kultursenteret, Olderdalen
Tid: Kl 1800 – ca 2100
Enkel servering
Dersom det er mer hensiktsmessig eller at tidspunktet ikke passer, er
dere velkommen til andre møter iht vedlagt møteplan

Start gjerne med lokalt arbeid straks og før dette møtet.
Lokale næringsforeninger oppfordres til å mobilisere næringsliv og sine medlemmer i tilknytning
til avsatte møter.
Foreninger oppfordres til å avsette tid, møtested og dag. Foreligger mulighet for å starte egne
nærmiljømøter og egenkartlegging på egenhånd i forkant av dette møtet, er dette en fordel. Om
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ønskelig vil vi sette av tid til presentasjon av foreningens arbeid. Overlevering av arbeid og
foreløpig gjennomgang vil finne sted under folkemøtet. Det vil også kunne sendes
arbeidsgruppen direkte gjennom prosjektlederen. Dersom det er behov for dette vil møter
gjennomføres med foreningen i etterkant av arbeidet. Fiskerlagene og grendelagene og lokalt
næringsliv oppfordres spesielt til å igangsette et arbeid for å få kartlagt deres interessers bruk av
fjorden. Flere kart for påtegning kan fås ved henvendelse til prosjektleder eller lastes ned fra
karttjeneste på kommunenes nettsider.
Under møtet vil det bli gitt informasjon om arbeidet og hvilke tema planen søker. Kart utleveres
for påtegning og informasjon kan returneres innen en måned. Næringsliv og private som har
konkrete planer eller utviklingsforslag, gis anledning til å møte arbeidsgruppen mot slutten av
møtet. Er fint om dette ønsket kan forhåndsmeldes. Det vil være mulig å sette av tid uten slik
avtale, men arbeidsgruppen bør kjenne behovet i forkant.
Lokalkunnskap i sjø og kystnære områder søkes blant annet innen disse temaer:
Privat og næringsmessig arealbruk, islegging / isdrift, snø og steinskred i sjø, spesielle
naturfenomener, garn og lokale fiskeplasser, fortøyninger,
rekreasjonsområder/turområder/badeplasser, sjøfugl, dyre og planteliv i sjø og strandsone,
leire- grus og bergforekomster, potensielle kulturminner kystnært og i sjø, skipsvrak,
dumpingsplasser, lokale adkomster til sjø, turstier, reindrift, landbruk i tilknytning strandsone og
mye mer. All informasjon er interessant. Styringsgruppen kan vurdere relevans. Denne
informasjonen er svært viktig og kan bli avgjørende ved avsetting av arealformål i planen.
Se vedlagt møteplan over folkemøter og møt på det stedet som er hensiktsmessig

Informasjon vil bli lagt ut på nettsidene

www.lyngen.kommune.no/
www.storfjord.kommune.no/
www.kafjord.kommune.no/
Link venstremarg: Kystsoneplan

Spørsmål til arbeidet eller kart kan rettes til prosjektleder;
Steinar Dalheim Eriksen, telefon 404 40 707
E-post steinar.eriksen@storfjord.kommune.no

For Styringsgruppen
Felles kystsoneplan Lyngen, Kåfjord og Storfjord

(-S-)
Karl-Idar Berg
Leder

(-S-)
Geir Varvik
Nestleder
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Felles
kystsoneplan

Møteplan folkemøter om bruk av

Lyngenfjorden
DATO
18.januar
KLOKKESLETT

Sted
Olderdalen

Lyngen, Kåfjord og
Storfjord

DATO
20.januar
Sted
Manndalen

DATO
21.januar
Sted
Skibotn

DATO
25.januar

DATO
27.januar

Sted
Oteren

Sted
Oksvik

DATO
28.januar
Sted
Nord-Lenangen

18:00-18:30

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om planen

18:30-19:00

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

19:00-19:15

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

19:15-20:00

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

20:00-21:00

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

21:00

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt
avslutning
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Manndalen fiskarlag
v/ Geir Steinlien
9144 SAMUELSBERG

Invitasjon til felleskartlegging Lyngenfjorden
FELLES KYSTSONEPLAN FOR KOMMUNENE, LYNGEN, KÅFJORD OG STORFJORD.

Kommunene Storfjord, Lyngen og Kåfjord har vedtatt å lage en felles kystsoneplan
I henhold til § 11-12 i ny plan- og bygningsloven og vedtak gjort i de tre kommunestyrer, har
planprogrammet for denne kystsoneplanen vært til offentlig ettersyn i perioden 3.juli til
1.september. Det er sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet. Kystsoneplanen har status som
kommunedelplan for de tre kommuner. Denne vil erstatte gjeldende kystsoneplan for Lyngen og
Kåfjord kommune etter ikraftsettelse. Forventet før utgangen av 2010.
Kystsoneplan er en arealplan som skal avveie / balansere
bruk og vern med retningslinjer som forteller hvordan vi
ønsker å forvalte våre sjø- og nære strandområder. Likevel
skal planen gi rom for utvikling i regionen. En kystsoneplan
skal avklare og minimalisere interessekonflikter. Ambisjonen
må være at alle brukere av fjorden ser seg tjent med bruk av
planen.
Arbeidsgruppen og folkevalgte politikere fra
Styringsgruppen til planen ønsker å etablere gode
møteplasser for kunnskapsutveksling. Det er svært ønskelig å
ta del i den erfaringsbaserte kunnskapen våre innbyggere
besitter lokalt om fjordens unike karakter.
Styringsgruppen inviterer alle interesserte i Kåfjord
til folkemøte
Dato og sted: 20. Januar på Aja samisk senter, Manndalen
eller 18. januar Kultursenteret, Olderdalen
Tid: Kl 1800 – ca 2100
Enkel servering
Dersom det er mer hensiktsmessig eller at tidspunktet ikke passer, er
dere velkommen til andre møter iht vedlagt møteplan

Start gjerne med lokalt arbeid straks og før dette møtet.
Lokale næringsforeninger oppfordres til å mobilisere næringsliv og sine medlemmer i tilknytning
til avsatte møter.
Foreninger oppfordres til å avsette tid, møtested og dag. Foreligger mulighet for å starte egne
nærmiljømøter og egenkartlegging på egenhånd i forkant av dette møtet, er dette en fordel. Om

Opprettet 7. desember 2009
Side 1 av 3

ønskelig vil vi sette av tid til presentasjon av foreningens arbeid. Overlevering av arbeid og
foreløpig gjennomgang vil finne sted under folkemøtet. Det vil også kunne sendes
arbeidsgruppen direkte gjennom prosjektlederen. Dersom det er behov for dette vil møter
gjennomføres med foreningen i etterkant av arbeidet. Fiskerlagene og grendelagene og lokalt
næringsliv oppfordres spesielt til å igangsette et arbeid for å få kartlagt deres interessers bruk av
fjorden. Flere kart for påtegning kan fås ved henvendelse til prosjektleder eller lastes ned fra
karttjeneste på kommunenes nettsider.
Under møtet vil det bli gitt informasjon om arbeidet og hvilke tema planen søker. Kart utleveres
for påtegning og informasjon kan returneres innen en måned. Næringsliv og private som har
konkrete planer eller utviklingsforslag, gis anledning til å møte arbeidsgruppen mot slutten av
møtet. Er fint om dette ønsket kan forhåndsmeldes. Det vil være mulig å sette av tid uten slik
avtale, men arbeidsgruppen bør kjenne behovet i forkant.
Lokalkunnskap i sjø og kystnære områder søkes blant annet innen disse temaer:
Privat og næringsmessig arealbruk, islegging / isdrift, snø og steinskred i sjø, spesielle
naturfenomener, garn og lokale fiskeplasser, fortøyninger,
rekreasjonsområder/turområder/badeplasser, sjøfugl, dyre og planteliv i sjø og strandsone,
leire- grus og bergforekomster, potensielle kulturminner kystnært og i sjø, skipsvrak,
dumpingsplasser, lokale adkomster til sjø, turstier, reindrift, landbruk i tilknytning strandsone og
mye mer. All informasjon er interessant. Styringsgruppen kan vurdere relevans. Denne
informasjonen er svært viktig og kan bli avgjørende ved avsetting av arealformål i planen.
Se vedlagt møteplan over folkemøter og møt på det stedet som er hensiktsmessig

Informasjon vil bli lagt ut på nettsidene

www.lyngen.kommune.no/
www.storfjord.kommune.no/
www.kafjord.kommune.no/
Link venstremarg: Kystsoneplan

Spørsmål til arbeidet eller kart kan rettes til prosjektleder;
Steinar Dalheim Eriksen, telefon 404 40 707
E-post steinar.eriksen@storfjord.kommune.no

For Styringsgruppen
Felles kystsoneplan Lyngen, Kåfjord og Storfjord

(-S-)
Karl-Idar Berg
Leder

(-S-)
Geir Varvik
Nestleder

Opprettet 7. desember 2009
Side 2 av 3

Felles
kystsoneplan

Møteplan folkemøter om bruk av

Lyngenfjorden
DATO
18.januar
KLOKKESLETT

Sted
Olderdalen

Lyngen, Kåfjord og
Storfjord

DATO
20.januar
Sted
Manndalen

DATO
21.januar
Sted
Skibotn

DATO
25.januar

DATO
27.januar

Sted
Oteren

Sted
Oksvik

DATO
28.januar
Sted
Nord-Lenangen

18:00-18:30

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om planen

18:30-19:00

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

19:00-19:15

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

19:15-20:00

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

20:00-21:00

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

21:00

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt
avslutning
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Manndalen båtforening
v/Rolf Vatne
9144 SAMUELSBERG

Invitasjon til felleskartlegging Lyngenfjorden
FELLES KYSTSONEPLAN FOR KOMMUNENE, LYNGEN, KÅFJORD OG STORFJORD.

Kommunene Storfjord, Lyngen og Kåfjord har vedtatt å lage en felles kystsoneplan
I henhold til § 11-12 i ny plan- og bygningsloven og vedtak gjort i de tre kommunestyrer, har
planprogrammet for denne kystsoneplanen vært til offentlig ettersyn i perioden 3.juli til
1.september. Det er sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet. Kystsoneplanen har status som
kommunedelplan for de tre kommuner. Denne vil erstatte gjeldende kystsoneplan for Lyngen og
Kåfjord kommune etter ikraftsettelse. Forventet før utgangen av 2010.
Kystsoneplan er en arealplan som skal avveie / balansere
bruk og vern med retningslinjer som forteller hvordan vi
ønsker å forvalte våre sjø- og nære strandområder. Likevel
skal planen gi rom for utvikling i regionen. En kystsoneplan
skal avklare og minimalisere interessekonflikter. Ambisjonen
må være at alle brukere av fjorden ser seg tjent med bruk av
planen.
Arbeidsgruppen og folkevalgte politikere fra
Styringsgruppen til planen ønsker å etablere gode
møteplasser for kunnskapsutveksling. Det er svært ønskelig å
ta del i den erfaringsbaserte kunnskapen våre innbyggere
besitter lokalt om fjordens unike karakter.
Styringsgruppen inviterer alle interesserte i Kåfjord
til folkemøte
Dato og sted: 20. Januar på Aja samisk senter, Manndalen
eller 18. januar Kultursenteret, Olderdalen
Tid: Kl 1800 – ca 2100
Enkel servering
Dersom det er mer hensiktsmessig eller at tidspunktet ikke passer, er
dere velkommen til andre møter iht vedlagt møteplan

Start gjerne med lokalt arbeid straks og før dette møtet.
Lokale næringsforeninger oppfordres til å mobilisere næringsliv og sine medlemmer i tilknytning
til avsatte møter.
Foreninger oppfordres til å avsette tid, møtested og dag. Foreligger mulighet for å starte egne
nærmiljømøter og egenkartlegging på egenhånd i forkant av dette møtet, er dette en fordel. Om
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ønskelig vil vi sette av tid til presentasjon av foreningens arbeid. Overlevering av arbeid og
foreløpig gjennomgang vil finne sted under folkemøtet. Det vil også kunne sendes
arbeidsgruppen direkte gjennom prosjektlederen. Dersom det er behov for dette vil møter
gjennomføres med foreningen i etterkant av arbeidet. Fiskerlagene og grendelagene og lokalt
næringsliv oppfordres spesielt til å igangsette et arbeid for å få kartlagt deres interessers bruk av
fjorden. Flere kart for påtegning kan fås ved henvendelse til prosjektleder eller lastes ned fra
karttjeneste på kommunenes nettsider.
Under møtet vil det bli gitt informasjon om arbeidet og hvilke tema planen søker. Kart utleveres
for påtegning og informasjon kan returneres innen en måned. Næringsliv og private som har
konkrete planer eller utviklingsforslag, gis anledning til å møte arbeidsgruppen mot slutten av
møtet. Er fint om dette ønsket kan forhåndsmeldes. Det vil være mulig å sette av tid uten slik
avtale, men arbeidsgruppen bør kjenne behovet i forkant.
Lokalkunnskap i sjø og kystnære områder søkes blant annet innen disse temaer:
Privat og næringsmessig arealbruk, islegging / isdrift, snø og steinskred i sjø, spesielle
naturfenomener, garn og lokale fiskeplasser, fortøyninger,
rekreasjonsområder/turområder/badeplasser, sjøfugl, dyre og planteliv i sjø og strandsone,
leire- grus og bergforekomster, potensielle kulturminner kystnært og i sjø, skipsvrak,
dumpingsplasser, lokale adkomster til sjø, turstier, reindrift, landbruk i tilknytning strandsone og
mye mer. All informasjon er interessant. Styringsgruppen kan vurdere relevans. Denne
informasjonen er svært viktig og kan bli avgjørende ved avsetting av arealformål i planen.
Se vedlagt møteplan over folkemøter og møt på det stedet som er hensiktsmessig

Informasjon vil bli lagt ut på nettsidene

www.lyngen.kommune.no/
www.storfjord.kommune.no/
www.kafjord.kommune.no/
Link venstremarg: Kystsoneplan

Spørsmål til arbeidet eller kart kan rettes til prosjektleder;
Steinar Dalheim Eriksen, telefon 404 40 707
E-post steinar.eriksen@storfjord.kommune.no

For Styringsgruppen
Felles kystsoneplan Lyngen, Kåfjord og Storfjord

(-S-)
Karl-Idar Berg
Leder

(-S-)
Geir Varvik
Nestleder
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Felles
kystsoneplan

Møteplan folkemøter om bruk av

Lyngenfjorden
DATO
18.januar
KLOKKESLETT

Sted
Olderdalen

Lyngen, Kåfjord og
Storfjord

DATO
20.januar
Sted
Manndalen

DATO
21.januar
Sted
Skibotn

DATO
25.januar

DATO
27.januar

Sted
Oteren

Sted
Oksvik

DATO
28.januar
Sted
Nord-Lenangen

18:00-18:30

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om planen

18:30-19:00

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

19:00-19:15

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

19:15-20:00

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

20:00-21:00

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

21:00

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt
avslutning
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Manndalen jeger og fisk
v/ Arnt Fossli
9144 SAMUELSBERG

Invitasjon til felleskartlegging Lyngenfjorden
FELLES KYSTSONEPLAN FOR KOMMUNENE, LYNGEN, KÅFJORD OG STORFJORD.

Kommunene Storfjord, Lyngen og Kåfjord har vedtatt å lage en felles kystsoneplan
I henhold til § 11-12 i ny plan- og bygningsloven og vedtak gjort i de tre kommunestyrer, har
planprogrammet for denne kystsoneplanen vært til offentlig ettersyn i perioden 3.juli til
1.september. Det er sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet. Kystsoneplanen har status som
kommunedelplan for de tre kommuner. Denne vil erstatte gjeldende kystsoneplan for Lyngen og
Kåfjord kommune etter ikraftsettelse. Forventet før utgangen av 2010.
Kystsoneplan er en arealplan som skal avveie / balansere
bruk og vern med retningslinjer som forteller hvordan vi
ønsker å forvalte våre sjø- og nære strandområder. Likevel
skal planen gi rom for utvikling i regionen. En kystsoneplan
skal avklare og minimalisere interessekonflikter. Ambisjonen
må være at alle brukere av fjorden ser seg tjent med bruk av
planen.
Arbeidsgruppen og folkevalgte politikere fra
Styringsgruppen til planen ønsker å etablere gode
møteplasser for kunnskapsutveksling. Det er svært ønskelig å
ta del i den erfaringsbaserte kunnskapen våre innbyggere
besitter lokalt om fjordens unike karakter.
Styringsgruppen inviterer alle interesserte i Kåfjord
til folkemøte
Dato og sted: 20. Januar på Aja samisk senter, Manndalen
eller 18. januar Kultursenteret, Olderdalen
Tid: Kl 1800 – ca 2100
Enkel servering
Dersom det er mer hensiktsmessig eller at tidspunktet ikke passer, er
dere velkommen til andre møter iht vedlagt møteplan

Start gjerne med lokalt arbeid straks og før dette møtet.
Lokale næringsforeninger oppfordres til å mobilisere næringsliv og sine medlemmer i tilknytning
til avsatte møter.
Foreninger oppfordres til å avsette tid, møtested og dag. Foreligger mulighet for å starte egne
nærmiljømøter og egenkartlegging på egenhånd i forkant av dette møtet, er dette en fordel. Om
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ønskelig vil vi sette av tid til presentasjon av foreningens arbeid. Overlevering av arbeid og
foreløpig gjennomgang vil finne sted under folkemøtet. Det vil også kunne sendes
arbeidsgruppen direkte gjennom prosjektlederen. Dersom det er behov for dette vil møter
gjennomføres med foreningen i etterkant av arbeidet. Fiskerlagene og grendelagene og lokalt
næringsliv oppfordres spesielt til å igangsette et arbeid for å få kartlagt deres interessers bruk av
fjorden. Flere kart for påtegning kan fås ved henvendelse til prosjektleder eller lastes ned fra
karttjeneste på kommunenes nettsider.
Under møtet vil det bli gitt informasjon om arbeidet og hvilke tema planen søker. Kart utleveres
for påtegning og informasjon kan returneres innen en måned. Næringsliv og private som har
konkrete planer eller utviklingsforslag, gis anledning til å møte arbeidsgruppen mot slutten av
møtet. Er fint om dette ønsket kan forhåndsmeldes. Det vil være mulig å sette av tid uten slik
avtale, men arbeidsgruppen bør kjenne behovet i forkant.
Lokalkunnskap i sjø og kystnære områder søkes blant annet innen disse temaer:
Privat og næringsmessig arealbruk, islegging / isdrift, snø og steinskred i sjø, spesielle
naturfenomener, garn og lokale fiskeplasser, fortøyninger,
rekreasjonsområder/turområder/badeplasser, sjøfugl, dyre og planteliv i sjø og strandsone,
leire- grus og bergforekomster, potensielle kulturminner kystnært og i sjø, skipsvrak,
dumpingsplasser, lokale adkomster til sjø, turstier, reindrift, landbruk i tilknytning strandsone og
mye mer. All informasjon er interessant. Styringsgruppen kan vurdere relevans. Denne
informasjonen er svært viktig og kan bli avgjørende ved avsetting av arealformål i planen.
Se vedlagt møteplan over folkemøter og møt på det stedet som er hensiktsmessig

Informasjon vil bli lagt ut på nettsidene

www.lyngen.kommune.no/
www.storfjord.kommune.no/
www.kafjord.kommune.no/
Link venstremarg: Kystsoneplan

Spørsmål til arbeidet eller kart kan rettes til prosjektleder;
Steinar Dalheim Eriksen, telefon 404 40 707
E-post steinar.eriksen@storfjord.kommune.no

For Styringsgruppen
Felles kystsoneplan Lyngen, Kåfjord og Storfjord

(-S-)
Karl-Idar Berg
Leder

(-S-)
Geir Varvik
Nestleder
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Felles
kystsoneplan

Møteplan folkemøter om bruk av

Lyngenfjorden
DATO
18.januar
KLOKKESLETT

Sted
Olderdalen

Lyngen, Kåfjord og
Storfjord

DATO
20.januar
Sted
Manndalen

DATO
21.januar
Sted
Skibotn

DATO
25.januar

DATO
27.januar

Sted
Oteren

Sted
Oksvik

DATO
28.januar
Sted
Nord-Lenangen

18:00-18:30

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om planen

18:30-19:00

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

19:00-19:15

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

19:15-20:00

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

20:00-21:00

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

21:00

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt
avslutning
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Mandalen fiskefestival, MUIL
v/Kurt Isaksen
9144 SAMUELSBERG

Invitasjon til felleskartlegging Lyngenfjorden
FELLES KYSTSONEPLAN FOR KOMMUNENE, LYNGEN, KÅFJORD OG STORFJORD.

Kommunene Storfjord, Lyngen og Kåfjord har vedtatt å lage en felles kystsoneplan
I henhold til § 11-12 i ny plan- og bygningsloven og vedtak gjort i de tre kommunestyrer, har
planprogrammet for denne kystsoneplanen vært til offentlig ettersyn i perioden 3.juli til
1.september. Det er sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet. Kystsoneplanen har status som
kommunedelplan for de tre kommuner. Denne vil erstatte gjeldende kystsoneplan for Lyngen og
Kåfjord kommune etter ikraftsettelse. Forventet før utgangen av 2010.
Kystsoneplan er en arealplan som skal avveie / balansere
bruk og vern med retningslinjer som forteller hvordan vi
ønsker å forvalte våre sjø- og nære strandområder. Likevel
skal planen gi rom for utvikling i regionen. En kystsoneplan
skal avklare og minimalisere interessekonflikter. Ambisjonen
må være at alle brukere av fjorden ser seg tjent med bruk av
planen.
Arbeidsgruppen og folkevalgte politikere fra
Styringsgruppen til planen ønsker å etablere gode
møteplasser for kunnskapsutveksling. Det er svært ønskelig å
ta del i den erfaringsbaserte kunnskapen våre innbyggere
besitter lokalt om fjordens unike karakter.
Styringsgruppen inviterer alle interesserte i Kåfjord
til folkemøte
Dato og sted: 20. Januar på Aja samisk senter, Manndalen
eller 18. januar Kultursenteret, Olderdalen
Tid: Kl 1800 – ca 2100
Enkel servering
Dersom det er mer hensiktsmessig eller at tidspunktet ikke passer, er
dere velkommen til andre møter iht vedlagt møteplan

Start gjerne med lokalt arbeid straks og før dette møtet.
Lokale næringsforeninger oppfordres til å mobilisere næringsliv og sine medlemmer i tilknytning
til avsatte møter.
Foreninger oppfordres til å avsette tid, møtested og dag. Foreligger mulighet for å starte egne
nærmiljømøter og egenkartlegging på egenhånd i forkant av dette møtet, er dette en fordel. Om
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ønskelig vil vi sette av tid til presentasjon av foreningens arbeid. Overlevering av arbeid og
foreløpig gjennomgang vil finne sted under folkemøtet. Det vil også kunne sendes
arbeidsgruppen direkte gjennom prosjektlederen. Dersom det er behov for dette vil møter
gjennomføres med foreningen i etterkant av arbeidet. Fiskerlagene og grendelagene og lokalt
næringsliv oppfordres spesielt til å igangsette et arbeid for å få kartlagt deres interessers bruk av
fjorden. Flere kart for påtegning kan fås ved henvendelse til prosjektleder eller lastes ned fra
karttjeneste på kommunenes nettsider.
Under møtet vil det bli gitt informasjon om arbeidet og hvilke tema planen søker. Kart utleveres
for påtegning og informasjon kan returneres innen en måned. Næringsliv og private som har
konkrete planer eller utviklingsforslag, gis anledning til å møte arbeidsgruppen mot slutten av
møtet. Er fint om dette ønsket kan forhåndsmeldes. Det vil være mulig å sette av tid uten slik
avtale, men arbeidsgruppen bør kjenne behovet i forkant.
Lokalkunnskap i sjø og kystnære områder søkes blant annet innen disse temaer:
Privat og næringsmessig arealbruk, islegging / isdrift, snø og steinskred i sjø, spesielle
naturfenomener, garn og lokale fiskeplasser, fortøyninger,
rekreasjonsområder/turområder/badeplasser, sjøfugl, dyre og planteliv i sjø og strandsone,
leire- grus og bergforekomster, potensielle kulturminner kystnært og i sjø, skipsvrak,
dumpingsplasser, lokale adkomster til sjø, turstier, reindrift, landbruk i tilknytning strandsone og
mye mer. All informasjon er interessant. Styringsgruppen kan vurdere relevans. Denne
informasjonen er svært viktig og kan bli avgjørende ved avsetting av arealformål i planen.
Se vedlagt møteplan over folkemøter og møt på det stedet som er hensiktsmessig

Informasjon vil bli lagt ut på nettsidene

www.lyngen.kommune.no/
www.storfjord.kommune.no/
www.kafjord.kommune.no/
Link venstremarg: Kystsoneplan

Spørsmål til arbeidet eller kart kan rettes til prosjektleder;
Steinar Dalheim Eriksen, telefon 404 40 707
E-post steinar.eriksen@storfjord.kommune.no

For Styringsgruppen
Felles kystsoneplan Lyngen, Kåfjord og Storfjord

(-S-)
Karl-Idar Berg
Leder

(-S-)
Geir Varvik
Nestleder
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Felles
kystsoneplan

Møteplan folkemøter om bruk av

Lyngenfjorden
DATO
18.januar
KLOKKESLETT

Sted
Olderdalen

Lyngen, Kåfjord og
Storfjord

DATO
20.januar
Sted
Manndalen

DATO
21.januar
Sted
Skibotn

DATO
25.januar

DATO
27.januar

Sted
Oteren

Sted
Oksvik

DATO
28.januar
Sted
Nord-Lenangen

18:00-18:30

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om planen

18:30-19:00

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

19:00-19:15

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

19:15-20:00

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

20:00-21:00

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

21:00

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt
avslutning
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Skardalen settefisk as
9144 SAMUELSBERG

Invitasjon til felleskartlegging Lyngenfjorden
FELLES KYSTSONEPLAN FOR KOMMUNENE, LYNGEN, KÅFJORD OG STORFJORD.

Kommunene Storfjord, Lyngen og Kåfjord har vedtatt å lage en felles kystsoneplan
I henhold til § 11-12 i ny plan- og bygningsloven og vedtak gjort i de tre kommunestyrer, har
planprogrammet for denne kystsoneplanen vært til offentlig ettersyn i perioden 3.juli til
1.september. Det er sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet. Kystsoneplanen har status som
kommunedelplan for de tre kommuner. Denne vil erstatte gjeldende kystsoneplan for Lyngen og
Kåfjord kommune etter ikraftsettelse. Forventet før utgangen av 2010.
Kystsoneplan er en arealplan som skal avveie / balansere
bruk og vern med retningslinjer som forteller hvordan vi
ønsker å forvalte våre sjø- og nære strandområder. Likevel
skal planen gi rom for utvikling i regionen. En kystsoneplan
skal avklare og minimalisere interessekonflikter. Ambisjonen
må være at alle brukere av fjorden ser seg tjent med bruk av
planen.
Arbeidsgruppen og folkevalgte politikere fra
Styringsgruppen til planen ønsker å etablere gode
møteplasser for kunnskapsutveksling. Det er svært ønskelig å
ta del i den erfaringsbaserte kunnskapen våre innbyggere
besitter lokalt om fjordens unike karakter.
Styringsgruppen inviterer alle interesserte i Kåfjord
til folkemøte
Dato og sted: 20. Januar på Aja samisk senter, Manndalen
eller 18. januar Kultursenteret, Olderdalen
Tid: Kl 1800 – ca 2100
Enkel servering
Dersom det er mer hensiktsmessig eller at tidspunktet ikke passer, er
dere velkommen til andre møter iht vedlagt møteplan

Start gjerne med lokalt arbeid straks og før dette møtet.
Lokale næringsforeninger oppfordres til å mobilisere næringsliv og sine medlemmer i tilknytning
til avsatte møter.
Foreninger oppfordres til å avsette tid, møtested og dag. Foreligger mulighet for å starte egne
nærmiljømøter og egenkartlegging på egenhånd i forkant av dette møtet, er dette en fordel. Om
ønskelig vil vi sette av tid til presentasjon av foreningens arbeid. Overlevering av arbeid og
foreløpig gjennomgang vil finne sted under folkemøtet. Det vil også kunne sendes
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arbeidsgruppen direkte gjennom prosjektlederen. Dersom det er behov for dette vil møter
gjennomføres med foreningen i etterkant av arbeidet. Fiskerlagene og grendelagene og lokalt
næringsliv oppfordres spesielt til å igangsette et arbeid for å få kartlagt deres interessers bruk av
fjorden. Flere kart for påtegning kan fås ved henvendelse til prosjektleder eller lastes ned fra
karttjeneste på kommunenes nettsider.
Under møtet vil det bli gitt informasjon om arbeidet og hvilke tema planen søker. Kart utleveres
for påtegning og informasjon kan returneres innen en måned. Næringsliv og private som har
konkrete planer eller utviklingsforslag, gis anledning til å møte arbeidsgruppen mot slutten av
møtet. Er fint om dette ønsket kan forhåndsmeldes. Det vil være mulig å sette av tid uten slik
avtale, men arbeidsgruppen bør kjenne behovet i forkant.
Lokalkunnskap i sjø og kystnære områder søkes blant annet innen disse temaer:
Privat og næringsmessig arealbruk, islegging / isdrift, snø og steinskred i sjø, spesielle
naturfenomener, garn og lokale fiskeplasser, fortøyninger,
rekreasjonsområder/turområder/badeplasser, sjøfugl, dyre og planteliv i sjø og strandsone,
leire- grus og bergforekomster, potensielle kulturminner kystnært og i sjø, skipsvrak,
dumpingsplasser, lokale adkomster til sjø, turstier, reindrift, landbruk i tilknytning strandsone og
mye mer. All informasjon er interessant. Styringsgruppen kan vurdere relevans. Denne
informasjonen er svært viktig og kan bli avgjørende ved avsetting av arealformål i planen.
Se vedlagt møteplan over folkemøter og møt på det stedet som er hensiktsmessig

Informasjon vil bli lagt ut på nettsidene

www.lyngen.kommune.no/
www.storfjord.kommune.no/
www.kafjord.kommune.no/
Link venstremarg: Kystsoneplan

Spørsmål til arbeidet eller kart kan rettes til prosjektleder;
Steinar Dalheim Eriksen, telefon 404 40 707
E-post steinar.eriksen@storfjord.kommune.no

For Styringsgruppen
Felles kystsoneplan Lyngen, Kåfjord og Storfjord

(-S-)
Karl-Idar Berg
Leder

(-S-)
Geir Varvik
Nestleder
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Felles
kystsoneplan

Møteplan folkemøter om bruk av

Lyngenfjorden
DATO
18.januar
KLOKKESLETT

Sted
Olderdalen

Lyngen, Kåfjord og
Storfjord

DATO
20.januar
Sted
Manndalen

DATO
21.januar
Sted
Skibotn

DATO
25.januar

DATO
27.januar

Sted
Oteren

Sted
Oksvik

DATO
28.januar
Sted
Nord-Lenangen

18:00-18:30

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om planen

18:30-19:00

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

19:00-19:15

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

19:15-20:00

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

20:00-21:00

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

21:00

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt
avslutning
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Manndalen fiskmottak
v/ Nils Ivar Isaksen
9144 SAMUELSBERG

Invitasjon til felleskartlegging Lyngenfjorden
FELLES KYSTSONEPLAN FOR KOMMUNENE, LYNGEN, KÅFJORD OG STORFJORD.

Kommunene Storfjord, Lyngen og Kåfjord har vedtatt å lage en felles kystsoneplan
I henhold til § 11-12 i ny plan- og bygningsloven og vedtak gjort i de tre kommunestyrer, har
planprogrammet for denne kystsoneplanen vært til offentlig ettersyn i perioden 3.juli til
1.september. Det er sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet. Kystsoneplanen har status som
kommunedelplan for de tre kommuner. Denne vil erstatte gjeldende kystsoneplan for Lyngen og
Kåfjord kommune etter ikraftsettelse. Forventet før utgangen av 2010.
Kystsoneplan er en arealplan som skal avveie / balansere
bruk og vern med retningslinjer som forteller hvordan vi
ønsker å forvalte våre sjø- og nære strandområder. Likevel
skal planen gi rom for utvikling i regionen. En kystsoneplan
skal avklare og minimalisere interessekonflikter. Ambisjonen
må være at alle brukere av fjorden ser seg tjent med bruk av
planen.
Arbeidsgruppen og folkevalgte politikere fra
Styringsgruppen til planen ønsker å etablere gode
møteplasser for kunnskapsutveksling. Det er svært ønskelig å
ta del i den erfaringsbaserte kunnskapen våre innbyggere
besitter lokalt om fjordens unike karakter.
Styringsgruppen inviterer alle interesserte i Kåfjord
til folkemøte
Dato og sted: 20. Januar på Aja samisk senter, Manndalen
eller 18. januar Kultursenteret, Olderdalen
Tid: Kl 1800 – ca 2100
Enkel servering
Dersom det er mer hensiktsmessig eller at tidspunktet ikke passer, er
dere velkommen til andre møter iht vedlagt møteplan

Start gjerne med lokalt arbeid straks og før dette møtet.
Lokale næringsforeninger oppfordres til å mobilisere næringsliv og sine medlemmer i tilknytning
til avsatte møter.
Foreninger oppfordres til å avsette tid, møtested og dag. Foreligger mulighet for å starte egne
nærmiljømøter og egenkartlegging på egenhånd i forkant av dette møtet, er dette en fordel. Om
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ønskelig vil vi sette av tid til presentasjon av foreningens arbeid. Overlevering av arbeid og
foreløpig gjennomgang vil finne sted under folkemøtet. Det vil også kunne sendes
arbeidsgruppen direkte gjennom prosjektlederen. Dersom det er behov for dette vil møter
gjennomføres med foreningen i etterkant av arbeidet. Fiskerlagene og grendelagene og lokalt
næringsliv oppfordres spesielt til å igangsette et arbeid for å få kartlagt deres interessers bruk av
fjorden. Flere kart for påtegning kan fås ved henvendelse til prosjektleder eller lastes ned fra
karttjeneste på kommunenes nettsider.
Under møtet vil det bli gitt informasjon om arbeidet og hvilke tema planen søker. Kart utleveres
for påtegning og informasjon kan returneres innen en måned. Næringsliv og private som har
konkrete planer eller utviklingsforslag, gis anledning til å møte arbeidsgruppen mot slutten av
møtet. Er fint om dette ønsket kan forhåndsmeldes. Det vil være mulig å sette av tid uten slik
avtale, men arbeidsgruppen bør kjenne behovet i forkant.
Lokalkunnskap i sjø og kystnære områder søkes blant annet innen disse temaer:
Privat og næringsmessig arealbruk, islegging / isdrift, snø og steinskred i sjø, spesielle
naturfenomener, garn og lokale fiskeplasser, fortøyninger,
rekreasjonsområder/turområder/badeplasser, sjøfugl, dyre og planteliv i sjø og strandsone,
leire- grus og bergforekomster, potensielle kulturminner kystnært og i sjø, skipsvrak,
dumpingsplasser, lokale adkomster til sjø, turstier, reindrift, landbruk i tilknytning strandsone og
mye mer. All informasjon er interessant. Styringsgruppen kan vurdere relevans. Denne
informasjonen er svært viktig og kan bli avgjørende ved avsetting av arealformål i planen.
Se vedlagt møteplan over folkemøter og møt på det stedet som er hensiktsmessig

Informasjon vil bli lagt ut på nettsidene

www.lyngen.kommune.no/
www.storfjord.kommune.no/
www.kafjord.kommune.no/
Link venstremarg: Kystsoneplan

Spørsmål til arbeidet eller kart kan rettes til prosjektleder;
Steinar Dalheim Eriksen, telefon 404 40 707
E-post steinar.eriksen@storfjord.kommune.no

For Styringsgruppen
Felles kystsoneplan Lyngen, Kåfjord og Storfjord

(-S-)
Karl-Idar Berg
Leder

(-S-)
Geir Varvik
Nestleder
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Felles
kystsoneplan

Møteplan folkemøter om bruk av

Lyngenfjorden
DATO
18.januar
KLOKKESLETT

Sted
Olderdalen

Lyngen, Kåfjord og
Storfjord

DATO
20.januar
Sted
Manndalen

DATO
21.januar
Sted
Skibotn

DATO
25.januar

DATO
27.januar

Sted
Oteren

Sted
Oksvik

DATO
28.januar
Sted
Nord-Lenangen

18:00-18:30

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om planen

18:30-19:00

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

19:00-19:15

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

19:15-20:00

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

20:00-21:00

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

21:00

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt
avslutning

Opprettet 7. desember 2009
Side 3 av 3

Kåfjord sameforening
v/ Tor Mikalsen
9144 SAMUELSBERG

Invitasjon til felleskartlegging Lyngenfjorden
FELLES KYSTSONEPLAN FOR KOMMUNENE, LYNGEN, KÅFJORD OG STORFJORD.

Kommunene Storfjord, Lyngen og Kåfjord har vedtatt å lage en felles kystsoneplan
I henhold til § 11-12 i ny plan- og bygningsloven og vedtak gjort i de tre kommunestyrer, har
planprogrammet for denne kystsoneplanen vært til offentlig ettersyn i perioden 3.juli til
1.september. Det er sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet. Kystsoneplanen har status som
kommunedelplan for de tre kommuner. Denne vil erstatte gjeldende kystsoneplan for Lyngen og
Kåfjord kommune etter ikraftsettelse. Forventet før utgangen av 2010.
Kystsoneplan er en arealplan som skal avveie / balansere
bruk og vern med retningslinjer som forteller hvordan vi
ønsker å forvalte våre sjø- og nære strandområder. Likevel
skal planen gi rom for utvikling i regionen. En kystsoneplan
skal avklare og minimalisere interessekonflikter. Ambisjonen
må være at alle brukere av fjorden ser seg tjent med bruk av
planen.
Arbeidsgruppen og folkevalgte politikere fra
Styringsgruppen til planen ønsker å etablere gode
møteplasser for kunnskapsutveksling. Det er svært ønskelig å
ta del i den erfaringsbaserte kunnskapen våre innbyggere
besitter lokalt om fjordens unike karakter.
Styringsgruppen inviterer alle interesserte i Kåfjord
til folkemøte
Dato og sted: 20. Januar på Aja samisk senter, Manndalen
eller 18. januar Kultursenteret, Olderdalen
Tid: Kl 1800 – ca 2100
Enkel servering
Dersom det er mer hensiktsmessig eller at tidspunktet ikke passer, er
dere velkommen til andre møter iht vedlagt møteplan

Start gjerne med lokalt arbeid straks og før dette møtet.
Lokale næringsforeninger oppfordres til å mobilisere næringsliv og sine medlemmer i tilknytning
til avsatte møter.
Foreninger oppfordres til å avsette tid, møtested og dag. Foreligger mulighet for å starte egne
nærmiljømøter og egenkartlegging på egenhånd i forkant av dette møtet, er dette en fordel. Om
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ønskelig vil vi sette av tid til presentasjon av foreningens arbeid. Overlevering av arbeid og
foreløpig gjennomgang vil finne sted under folkemøtet. Det vil også kunne sendes
arbeidsgruppen direkte gjennom prosjektlederen. Dersom det er behov for dette vil møter
gjennomføres med foreningen i etterkant av arbeidet. Fiskerlagene og grendelagene og lokalt
næringsliv oppfordres spesielt til å igangsette et arbeid for å få kartlagt deres interessers bruk av
fjorden. Flere kart for påtegning kan fås ved henvendelse til prosjektleder eller lastes ned fra
karttjeneste på kommunenes nettsider.
Under møtet vil det bli gitt informasjon om arbeidet og hvilke tema planen søker. Kart utleveres
for påtegning og informasjon kan returneres innen en måned. Næringsliv og private som har
konkrete planer eller utviklingsforslag, gis anledning til å møte arbeidsgruppen mot slutten av
møtet. Er fint om dette ønsket kan forhåndsmeldes. Det vil være mulig å sette av tid uten slik
avtale, men arbeidsgruppen bør kjenne behovet i forkant.
Lokalkunnskap i sjø og kystnære områder søkes blant annet innen disse temaer:
Privat og næringsmessig arealbruk, islegging / isdrift, snø og steinskred i sjø, spesielle
naturfenomener, garn og lokale fiskeplasser, fortøyninger,
rekreasjonsområder/turområder/badeplasser, sjøfugl, dyre og planteliv i sjø og strandsone,
leire- grus og bergforekomster, potensielle kulturminner kystnært og i sjø, skipsvrak,
dumpingsplasser, lokale adkomster til sjø, turstier, reindrift, landbruk i tilknytning strandsone og
mye mer. All informasjon er interessant. Styringsgruppen kan vurdere relevans. Denne
informasjonen er svært viktig og kan bli avgjørende ved avsetting av arealformål i planen.
Se vedlagt møteplan over folkemøter og møt på det stedet som er hensiktsmessig

Informasjon vil bli lagt ut på nettsidene

www.lyngen.kommune.no/
www.storfjord.kommune.no/
www.kafjord.kommune.no/
Link venstremarg: Kystsoneplan

Spørsmål til arbeidet eller kart kan rettes til prosjektleder;
Steinar Dalheim Eriksen, telefon 404 40 707
E-post steinar.eriksen@storfjord.kommune.no

For Styringsgruppen
Felles kystsoneplan Lyngen, Kåfjord og Storfjord

(-S-)
Karl-Idar Berg
Leder

(-S-)
Geir Varvik
Nestleder
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Felles
kystsoneplan

Møteplan folkemøter om bruk av

Lyngenfjorden
DATO
18.januar
KLOKKESLETT

Sted
Olderdalen

Lyngen, Kåfjord og
Storfjord

DATO
20.januar
Sted
Manndalen

DATO
21.januar
Sted
Skibotn

DATO
25.januar

DATO
27.januar

Sted
Oteren

Sted
Oksvik

DATO
28.januar
Sted
Nord-Lenangen

18:00-18:30

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om
planen

Velkommen og
informasjon om planen

18:30-19:00

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

Evt presentasjoner
fra bygdelag

19:00-19:15

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

Pause m/kaffe

19:15-20:00

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

Diskusjon og
påtegning kart

20:00-21:00

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

Arbeidsgruppen
tilgjengelig i
enkeltsaker.
Privat/næring

21:00

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt avslutning

Planlagt
avslutning
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