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Kommentar til Kystverkets uttalelse med innsigelse til 

kommuneplanens arealdel 2021-2033 - Halden kommune - Viken  

 

Vi viser til mottak av kopi av brev datert 7.6.2021 fra Kystverket, hvor Kystverket 

fremmer innsigelse til kommuneplanens bestemmelse pkt. 9.7.1 for bruk og vern av sjø 

og vassdrag, da bestemmelsen er i konflikt med sikkerhet og fremkommelighet i 

farleden, herunder sjømerkeprosjektet og planlegging av farledsprosjektet.  

 

Kystverket er åpne for å trekke innsigelsen dersom det i planbestemmelsen gis et 

unntak for merkeprosjektet og utdypningen av farleden, alternativt at bestemmelsen i 

sin helhet tas ut. 

 

Fiskeridirektoratet region Sør er ikke imot at større og særlig viktige samfunnstiltak, når 

de finnes påkrevet, slik som utdyping og merking av farled, kan sikres gjennomført med 

så smidig behandling som mulig. Således er vi enige i at det kan være behov for å endre 

eller tilpasse kommuneplanen på det aktuelle punkt. 

 

Fiskeridirektoratet region Sør er derimot sterkt imot å ta bestemmelsen om at: 

«Det må ikke gjennomføres tiltak som kan endre bunn og bunnforholdene eller områdets 

naturverdi eller friluftsverdi, herunder graving, sprengning, mudring, utfylling eller andre tiltak 

med konsekvenser for vannflate, vannsøyle eller sjøbunn.» helt ut. Vi er opptatt av å sikre 

ivaretakelse av viktige fiskeri- og havbruksinteresser, deriblant hensynet til marine 

ressurser og marint miljø. Bestemmelsen 9.7.1 første ledd er svært viktig for tilstrekkelig 

ivaretakelse av ressursgrunnlaget for, og for effektiv gjennomføring av virksomhet i, 

yrkes- og fritidsfiskeriene. 

 

Ved etablering og vedlikehold av nødvendige navigasjonsinnretninger er det videre også 

andre viktige sektorinteresser som skal ivaretas, slik at det ikke uten videre bør gis et 

generelt unntak. Dette gjelder minst like sterkt for farledsutbedringer. Slike unntak må 

forutsette at man foretar vurdering av øvrige viktige sektorinteresser. Sikker og effektiv 
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ferdsel i farleder er m.a.o. ikke alene, og videre neppe overordnet øvrige, viktige 

sektorinteresser i sjø. 

Et enkelt utgangspunkt kan muligens være om man vurderer å inkludere ferdsel i 9.7.1 

annet ledd, så lenge en tar tilbørlig hensyn til f.eks. viktige fiske- og naturområder, jf. pbl 

§ 11-11 nr. 4. Men siden Kystverket her viser til bestemte prosjekter, pågående farleds- 

og merkeprosjekter i farleden inn til Halden, er antagelig andre løsninger mer 

nærliggende. Hvilke vurderinger av konsekvenser som er gjort i de nevnte farleds- og 

merkeprosjektene vil da være et viktig tema.   

 

Vi ber uansett om at Halden kommune inkluderer Fiskeridirektoratet region Sør, 

dersom kommunen, i videre dialog med bl.a. Kystverket, vurderer å løse innsigelsen ved 

å ta bestemmelsen i sin helhet ut, eller uten videre å gi unntak, slik at vi har mulighet for 

grundigere vurderinger. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Ludvigsen 

seksjonssjef 

 

Knut Kristian Skjolden 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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