
 

 

MØTE NR.8/2017 

 

HOVEDUTSKRIFT 
Utviklingsutvalget 

 

Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund 

rådhus 

  

Møtedato: 30.10.2017 Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 12:45 

 

TIL STEDE PÅ MØTET: 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Randi Solli Pedersen   

Nestleder Ingar Eira   

Medlem Karl Nikodemussen   

Medlem Jan Edvard Nilsen FO  

Medlem Jorunn Mikkelsen FO  

Varamedlem Ragnar Olsen  Jan Edvard Nilsen 

Varamedlem Svein Ole Sørnes  Jorunn Mikkelsen 

Organet er beslutningsdyktig med 5 av 5 representanter. 

 

Forfallskoder 

FO = Forfall meldt på forhånd 

FU = Forfall som ikke er meldt på forhånd 

FD = Forfall for deler av møtet 

 

Fra adm. (evt. andre): Gunnar Lillebo, rådmann 

Terje Wikstrøm, ordfører 

Truls O. Mehus, næringssjef 

Ulf-Terje N. Eliassen, markedsføringskonsulent 

Sigmund Andersen, bygningssjef, Hammerfest kommune  

  

MERKNADER: Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Innkallingen er 

godkjent. 

  

SAKSLISTE: Det er fremmet forslag om å flytte sak 50/17 og 51/17 først i 

saksbehandlingen. Enstemmig vedtatt. Det fremkom ellers 

ingen merknader til sakslisten. Sakslisten er godkjent.  

  

ORIENTERING: Truls O. Mehus, næringssjef, orienterte om:  

- Næringsavdeling status 2017 

- Egersund Net – tilrettelegging, status 

- Kvalsund fiskerihavn, utførte oppgaver 

- Kvalsund fiskerihavn, gjenstående oppgaver 

- Havnesamarbeid og inntekt 

- Næringsbygg i havna 



  

- Markoppneset 

- Nussir 

- Markoppneset og Nussir 

- Bredbåndsutbygging 

- Klubbukt fiskerihavn status etter befaring i september 

- Fiskerihavnstatus, Klubbukt 

 

Gunnar Lillebo, rådmann, orienterte om:  

- Tertialrapport 2/2017 

- Prosjekter i Kvalsund kommune, status 

- Midler, grønn konsesjon – lakseoppdrett 

- Økonomi og budsjettprosess 2018. 

- Utlysning, ny næringssjef. Avgang og oppsigelsestid 

sittende næringssjef.  

- Bygningssaker, Kvalsund kommune 

- Arealplan, samarbeid med Hammerfest i gang. 

 

  

BEHANDLEDE SAKER:  Fra og med sak 40/17 til og med sak 51/17. 

  

UTSKRIFTER:  

Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, kontrollutvalget, rådmann, ordfører, 

kommunale ledere, saksbehandlere, VEFIK IKS, KUSEK IKS, 

media, servicekontoret, biblioteket og kommunens 

hjemmeside: www.kvalsund.kommune.no 

 



  

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

40/17 17/895  

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL UU 24.08.17 OG 27.09.2017  

 

41/17 16/401  

 PROSJEKTRAPPORT FOR TILFLYTTERKONTORET PROSESS, 

RESULTATER OG VEIEN VIDERE 

 

42/17 17/120  

 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLAN FOR 

LOKALITET KOMAGNES  

 

43/17 17/121  

 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLANEN FOR 

LOKALITET OLDERFJORD  

 

44/17 17/248  

 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ENDRING AV ANLEGG PÅ 

LOKALITET TOKNEBUKTNESET, KVALSUND KOMMUNE  

 

45/17 17/840  

 REDUKSJON/FRITAK FOR TILKNYTNINGSAVGIFT FOR VANN OG 

AVLØP RINGVEIEN 22 OG 23  

 

46/17 17/692  

 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SNØSCOOTERE - BEDRIFTSRETTET-

/ETABLERERSTØTTE SKAIDICENTERET 

 

47/17 17/830  

 SØKNAD OM STØTTE TIL PAKKHUS - LANDANLEGG - 

REDSKAPSSENTRAL FISKERIETABLERING I KLUBBUKT 

 

48/17 17/923  

 PERIODEREGNSKAP 2.KVARTAL 2017  

 

49/17 17/926  

 INNSPILL TIL FYLKESKOMMUNENS UTTALELSE TIL NTP 

HANDLINGSPROGRAM 2018-23  

 

50/17 17/523  

 ETABLERING AV FIRMA EGERSUND NET I KVALSUND 

FESTEKONTRAKT OG TILRETTELEGGINGSKOSTNADER 

 

51/17 17/396  

 REVIDERING AV REGULERINGSPLAN KVALSUND HAVN - 

ENDELIG PLANFORSLAG 



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 17/895  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/17 Utviklingsutvalget 30.10.2017 

 

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL UU 24.08.17 OG 

27.09.2017 

 
 

Leders innstilling: 
Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte den 24.08.17 og møteprotokoll fra 

utviklingsutvalgets ekstraordinære møte den 27.09.2017 godkjennes.  

 

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Vedtak: 
Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte den 24.08.17 og møteprotokoll fra 

utviklingsutvalgets ekstraordinære møte den 27.09.2017 godkjennes.  

 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Truls Olufsen Mehus Arkiv: 412 &30 

Arkivsaksnr.: 16/401  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/17 Utviklingsutvalget 30.10.2017 

 

PROSJEKTRAPPORT FOR TILFLYTTERKONTORET 

PROSESS, RESULTATER OG VEIEN VIDERE 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling. 

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

Leder fremmet følgende nye forslag på vegne av AP og SV som sin innstilling: 

Tilflytterkontoret videreføres i sin nåværende form i Kvalsund kommune.  

 

Tilflytterkontoret i Kvalsund må vurderes videreført inn i ny kommune Kvalsund/Hammerfest.  

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Vedtatt innstilling: 
Tilflytterkontoret videreføres i sin nåværende form i Kvalsund kommune.  

 

Tilflytterkontoret i Kvalsund må vurderes videreført inn i ny kommune 

Kvalsund/Hammerfest.  

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: U4 

Arkivsaksnr.: 17/120  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/17 Utviklingsutvalget 30.10.2017 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLAN FOR 

LOKALITET KOMAGNES 

 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling.  

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling: 

Utviklingsutvalget innvilger selskapet Cermaq midlertidig dispensasjon fra arealplanens 

bestemmelser frem til dato for vedtak av ny arealplan ihht søknad datert 3. februar  2017 jfr. 

pbl §19.3.  

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Vedtak: 
 

Utviklingsutvalget innvilger selskapet Cermaq midlertidig dispensasjon fra arealplanens 

bestemmelser frem til dato for vedtak av ny arealplan ihht søknad datert 3. februar  2017 jfr. 

pbl §19.3. 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: U4 

Arkivsaksnr.: 17/121  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/17 Utviklingsutvalget 30.10.2017 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLANEN 

FOR LOKALITET OLDERFJORD 

 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling.  

 

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

Leder fremmer rådmannens tilråding som sin innstilling:  

Utviklingsutvalget innvilger selskapet Cermaq midlertidig dispensasjon fra arealplanens 

bestemmelser frem til dato for vedtak av ny arealplan  ihht søknad datert 3 februar  2017 jfr. 

pbl §19.3. 

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Vedtak: 
Utviklingsutvalget innvilger selskapet Cermaq midlertidig dispensasjon fra arealplanens 

bestemmelser frem til dato for vedtak av ny arealplan  ihht søknad datert 3 februar  2017 jfr. 

pbl §19.3. 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: U4 

Arkivsaksnr.: 17/248  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/17 Utviklingsutvalget 30.10.2017 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ENDRING AV ANLEGG 

PÅ LOKALITET TOKNEBUKTNESET, KVALSUND 

KOMMUNE 

 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling.  

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

Leder fremmer rådmannens tilråding som sin innstilling:  

Utviklingsutvalget innvilger selskapet Cermaq midlertidig dispensasjon fra arealplanens 

bestemmelser frem dato for vedtak av ny arealplan ihht søknad datert 7 mars 2017 jfr. pbl 

§19.3. 

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Vedtak: 
Utviklingsutvalget innvilger selskapet Cermaq midlertidig dispensasjon fra arealplanens 

bestemmelser frem dato for vedtak av ny arealplan ihht søknad datert 7 mars 2017 jfr. pbl 

§19.3. 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: M03 &16 

Arkivsaksnr.: 17/840  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/17 Utviklingsutvalget 30.10.2017 

 

REDUKSJON/FRITAK FOR TILKNYTNINGSAVGIFT FOR 

VANN OG AVLØP RINGVEIEN 22 OG 23 

 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling.  

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

Leder fremmer følgende forslag som sin innstilling: 

Utviklingsutvalget ønsker å legge til rette for boligbygging og vekst i Kvalsund kommune, og 

støtter den tilrådingen som følger saken.  

 

Utviklingsutvalget fraviker gebyrregulativet for 2017 vedrørende tilknyttingsavgift for vann 

og avløp i Ringveien 22 og 23.  Faktura for tilknyttingsgebyr endres til ett gebyr for vann og 

ett gebyr for avløp for hvert bygg.  Dette vil gi en tilkoblingsavgift for hvert bygg kr. 18.450. 

Totalt vil dette være kr 36 900,-. 

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Vedtak: 
Utviklingsutvalget ønsker å legge til rette for boligbygging og vekst i Kvalsund kommune, og 

støtter den tilrådingen som følger saken.  

 

Utviklingsutvalget fraviker gebyrregulativet for 2017 vedrørende tilknyttingsavgift for vann 

og avløp i Ringveien 22 og 23.  Faktura for tilknyttingsgebyr endres til ett gebyr for vann og 

ett gebyr for avløp for hvert bygg.  Dette vil gi en tilkoblingsavgift for hvert bygg kr. 18.450. 

Totalt vil dette være kr 36 900,-. 

 



  

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Truls Olufsen Mehus Arkiv: 223 

Arkivsaksnr.: 17/692  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/17 Utviklingsutvalget 30.10.2017 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL SNØSCOOTERE - 

BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE 

SKAIDICENTERET 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling.  

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

Leder fremmer følgende utsettelsesforslag som sin innstilling:  

Kvalsund kommune har reiseliv/turisme som et av satsingsområdene.  

Utviklingsutvalget etterspør imidlertid opplysninger om markedsføringstiltak og vurdering 

opp mot sysselsettingseffekter i firmaet.  

Utviklingsutvalget utsetter endelig beslutning i saken inntil det etterspurte foreligger.  

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Vedtak: 
Kvalsund kommune har reiseliv/turisme som et av satsingsområdene.  

Utviklingsutvalget etterspør imidlertid opplysninger om markedsføringstiltak og vurdering 

opp mot sysselsettingseffekter i firmaet.  

Utviklingsutvalget utsetter endelig beslutning i saken inntil det etterspurte foreligger. 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Truls Olufsen Mehus Arkiv: 223 

Arkivsaksnr.: 17/830  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/17 Utviklingsutvalget 30.10.2017 

 

SØKNAD OM STØTTE TIL PAKKHUS - LANDANLEGG - 

REDSKAPSSENTRAL 

FISKERIETABLERING I KLUBBUKT 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling. 

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

Leder fremmer rådmannens tilråding som sin innstilling: 

1. Sami Njarga AS gis tilsagn om tilskudd på inntil 35 % av investerinsgbehov på 

kr 600.000,-  til bygging av næringsbygg. Øvre grense for tilskuddet settes til kr. 

200.000,-.  Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er i henhold til 

søknad. 

  

2. Det forutsettes at byggesøknad blir godkjent i henhold til plan og bygningsloven 

for gjennomføring av prosjektet. 

 

3. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak. 

 

4. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet. 

 

5. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av 

31.10.2013. Herunder inngår bl.a. at tilskuddet ikke utbetales før tillatelser, 

byggesøknader og arbeid er utført.  
 

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 



  

 

 

Vedtak: 
1. Sami Njarga AS gis tilsagn om tilskudd på inntil 35 % av investeringsbehov på 

kr 600.000,-  til bygging av næringsbygg. Øvre grense for tilskuddet settes til kr. 

200.000,-.  Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er i henhold til 

søknad. 

  

2. Det forutsettes at byggesøknad blir godkjent i henhold til plan og bygningsloven 

for gjennomføring av prosjektet. 

 

3. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak. 

 

4. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet. 

 

5. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av 

31.10.2013. Herunder inngår bl.a. at tilskuddet ikke utbetales før tillatelser, 

byggesøknader og arbeid er utført.  
 

 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 210 

Arkivsaksnr.: 17/923  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/17 Utviklingsutvalget 30.10.2017 

 

PERIODEREGNSKAP 2.KVARTAL 2017 

 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling.  

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter. 

 

Leder fremmer rådmannens tilråding som sin innstilling: 

Tertialrapport nr 2/2017 tas til orientering. 

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Vedtak: 
 

Tertialrapport nr 2/2017 tas til orientering.  
 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger Arkiv: N00 &13 

Arkivsaksnr.: 17/926  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/17 Utviklingsutvalget 30.10.2017 

 

INNSPILL TIL FYLKESKOMMUNENS UTTALELSE TIL 

NTP HANDLINGSPROGRAM 2018-23 

 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling.  

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

Merknad: Deler av rådmannens tilråding var falt ut ved en inkurie. Dette korrigeres av 

administrasjonen. 

 

Leder fremmet rådmannens tilråding med følgende tillegg som sin innstilling: 

Kvalsund kommune ser et sterkt behov for utvidelse av veien gjennom Kvalsund, særlig fra 

Kvalsund skole til Handelsnesset. Dette bl.a. på grunn av stadig økning i trafikken. Slik 

Kvalsund kommune ser det vil det ikke være plass for utvidelse på nåværende trasé på Rv. 94. 

Kvalsund kommune ber derfor om at «prosjekt omkjøringsvei» blir gjenopptatt og innarbeidet 

i planverket.  

 

Kvalsund kommune ber også om at veier ikke blir bygd/opprustet stykkevis og delt, men at 

slikt arbeid fortsetter fortløpende fra det punkt der første trasé avsluttes og ferdigstilles.  

 

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Vedtak: 
Kvalsund kommune gir følgende høringssvar til Finnmark fylkeskommune:  

 



  

Riksvegtiltak 

Kvalsund kommune er en kommune der det er ventet vekst både i trafikk, folketall og 

industri. Kommunen er sentralt plassert i Vest-Finnmark og mye trafikk går gjennom 

kommunen gjennom hele året. Spesielt etter RV 94 Skaidi-Hammerfest, både pendling 

og tungtransport. 

 

Det er også ventet oppstart av flere prosjekter både i Kvalsund kommune og 

Hammerfest kommune som vil øke trafikkmengden.  Med en oppgradering av RV94 til 

en moderne standard vil en kunne håndtere den økte trafikkmengden i større grad, 

sikkerheten ivaretas og effektiviteten av transport både for personell og gods bli 

vesentlig forbedret for å imøtekomme utviklingen som er i regionen.  

 

Kvalsund kommune ønsker at RV94 ferdigstilles med følgende prioriteringer:  

 

 

Prioritet 1: Parsell 3 Arisberget til Kvalsund skole 

En bør spesielt se på utfordringene rundt skoleområdet. Kvalsund skole ligger helt 

inntil RV94 med parkeringsplass/snuplass på andre siden av veien. Dette gjør at mange 

skolebarn krysser denne veien hele året. Om ikke alternative ruter er mulig, må 

fartsreduksjon etter strekningen forbi skolen vurderes sterkt. Det er også ventet stor 

aktivitet etter området Foldal Verk til Markoppnes, spesielt med tanke på oppstart av 

Nussir ASA og industriområdet Markoppnes.  

 

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv94skaidihammerfest/Nyhetsarkiv/planarbeidet-

for-oppgradering-av-rv.94-parsell-3-arisberget-kvalsund-skole-er-i-gang 

 

 

Prioritet 2: Parsell 9 Grøtnes til Saragammen 

En stor andel pendler daglig mellom Kvalsund og Hammerfest, omentrent like mange 

pendler til Kvalsund som fra. Fremtidig kommunesammenslåing i 2020 og mulig ny 

flyplass på Grøtnes vil gjøre at stedene «vokser» sammen. Samtidig er strekningen 

værutsatt vinterstid med rasfarer, opphopning av snøskavler og snøkov. Det er derfor 

viktig å prioritere strekninger som gjør parsellen mer sikker, forutsigbar og effektiv.  

 

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv94skaidihammerfest/Nyhetsarkiv/varsel-om-

oppstart-av-reguleringsplan-for-rv.94-parsell-9-gr%C3%B8tnes-saragammen 

 

Prioritet 3: Kvalsundbru-Kargenes 

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv94skaidihammerfest/Nyhetsarkiv/reguleringsplan-

til-offentlig-ettersyn 

 

Kvalsund kommune ser et sterkt behov for utvidelse av veien gjennom Kvalsund, 

særlig fra Kvalsund skole til Handelsnesset. Dette bl.a. på grunn av stadig økning i 

trafikken. Slik Kvalsund kommune ser det vil det ikke være plass for utvidelse på 



  

nåværende trasé på Rv. 94. Kvalsund kommune ber derfor om at «prosjekt 

omkjøringsvei» blir gjenopptatt og innarbeidet i planverket.  

 

Kvalsund kommune ber også om at veier ikke blir bygd/opprustet stykkevis og delt, 

men at slikt arbeid fortsetter fortløpende fra det punkt der første trasé avsluttes og 

ferdigstilles. 

 

Fiskeri- og farledstiltak  

Kvalsund kommune er en kommune med litt i overkant av 1000 innbyggere og med tre 

statlige fiskerihavner som ligger flere timer fra hverandre. Alle med ulike behov for 

forbedringer og nyinvesteringer. Etablering av servicekaier, flytekaier og øvrige tiltak 

med kostnadsestimater på rundt 2-5 millioner er en stor belastning for en liten 

fiskerikommunes budsjett. I tillegg kommer mudring, forbedring av innseiling og 

øvrige prosjekter som ikke er prosjektert enda.  

 

Pr i dag er fiskeriet nede med «brukket rygg» som følge av at det ikke er aktive mottak 

som igjen genererer ringvirkninger og vekst. Men det jobbes målrettet med å 

tilrettelegge for vekst, og kommunen har fiskerne med på laget. En egen post for 

småkommuner for begrenset støtte vil ha direkte innvirkning på fiskeriets fremvekst. 

Interessen og fartøy er til stedet og flere prosjekt er under utarbeidelse, men 

kommunen har ikke nok midler selv til å imøtekomme totalbehovet på en ønsket måte.  

 

Til sammen har kommunen brukt 8,3 millioner på «små prosjekter» de siste år uten 

tilskudd. Dette er store utgifter for en liten kommune, og er på langt nær nok til å 

imøtekomme behov og etterspørsel.  

 

Kystverket viser i sin strategi at: «Nordområdestrategi Kystverkets nordområdestrategi 

gjelder for landområder nord for polarsirkelen, Norskehavet og Barentshavet, samt 

internasjonale områder i Arktis. Kystverkets satsingsområder er synlighet, deltakelse, 

kunnskapsinnhenting og kunnskapsdeling.»  

 

Kvalsund kommune ligger sentralt plassert i Vest-Finnmark og har gode forutsetninger 

for vekst. Spesielt siden infrastruktur er på plass og det er kort vei mellom kyst og 

sentrale samferdselsforbindelser.  

 

Kaiutvidelse og utvikling av Kvalsund fiskerihavn 

Målsetningen er at det i kommunal regi skal realiseres et tilbud på arealer lokalisert i 

umiddelbar nærhet til infrastruktur og kommunikasjoner for kostnadseffektiv drift. 

Attraktiviteten knyttet til Finnmarks fremste beliggenhet for helhetlig næringsutvikling 

fra sjømat til serviceindustri, vil bidra til løpende næringsetablering de neste årene.  

Etter 3-5 år skal området være realisert i kommunal regi med nye 

kombinasjonsnæringsbygg med mottaksanlegg for landing av fisk, kontorer og 

produksjonsarealer, utfylling i sjø og planerte arealer og forbedringer av kai og 

havnefunksjoner. Ytterligere utbygging blir gjort i privat regi, her kommer Egersund 

Net på banen i 2018 med servicestasjon for nøter (utbygging til 70 millioner) og Carl 



  

Stahl planlegger etablering av notbøteri og utsalgssted. Begge i Kvalsund havn. Dette 

vil bidra til økt attraktivitet for fiskeri og sjømatindustri og flere fiskefartøy vil ha 

Kvalsund som hjemmehavn. Det er planlagt utbygging av flytebrygger med utriggere 

og inntil 28 kommunale utleieplasser for fiskere. 

 

Med moderne kaifasiliteter, mottaksanlegg for hvitfisk, planlagte arealer for framtidig 

levendelagring av hvitfisk, servicefunksjoner for fiskeri, så mangler velferdstilbud og 

overnatting. Her har kommunen allerede eierskap på tidligere brakkerigg der det er 

private aktører med ambisjon om å bygge de om til kafe/rorbuanlegg.  

 

Kvalsund havn kan bli framtidens mest attraktive fiskerihavn i Vest-Finnmark med 

god drahjelp av private aktører, offentlige tilskudd og med vilje og interesse fra 

kystfiskeflåten i samarbeid med kommunen.  

 

Prioritet 1: Tilskudd som omsøkt.  «Kaiutvidelse og utvikling av Kvalsund 

fiskerihavn» 

 

Prioritet 2: Igangsetting av ny tilskuddsordning for havner (post 73), bør ha en 

forbeholdt andel for småkommuner med begrenset støtte. Dette vil ha direkte 

innvirkning på fiskeriets fremvekst i småkommunene som ikke har midler til de store 

kostnadene som molo, fastkai osv. 
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ETABLERING AV FIRMA EGERSUND NET I KVALSUND 

FESTEKONTRAKT OG TILRETTELEGGINGSKOSTNADER 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling.  

 

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

 

Leder fremmet følgende nye forslag på vegne av Ap/SV som sin innstilling:  

Som rådmannens tilråding, med følgende tillegg:  

Rådmannen gis anledning til å endre eller tilpasse festeavtale med Egersund Net i tråd med 

lovverk og praktiske forhold.  

 

Fremforhandlet festeavtale legges frem for politisk behandling i kommunestyret 9. november 

2017. 

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Vedtatt innstilling: 
Kvalsund kommune inngår vedlagt festeavtale med tilhørende vedlegg med Egersund Net. 

Rådmannen gis anledning til å endre eller tilpasse festeavtale med Egersund Net i tråd med 

lovverk og praktiske forhold.  

 

Fremforhandlet festeavtale legges frem for politisk behandling i kommunestyret 9. november 

2017. 
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REVIDERING AV REGULERINGSPLAN 

KVALSUND HAVN - ENDELIG PLANFORSLAG 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling.  

 

 

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling: 

Utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 detaljregulering for 

Kvalsund havn, med plan datert 23.10.2017. 

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Vedtak: 
 

Utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 

detaljregulering for Kvalsund havn, med plan datert 23.10.2017. 
 

 

 

  


