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1. INNLEDNING 

1.1 Kommuneplanens arealdel i det øvrige plansystemet 
Alle kommuner i Norge er pålagt å drive en løpende kommuneplanlegging ”… med sikte på å 
samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling …” (plan- og 
bygningslovens § 20).  
 
Hver kommune skal utarbeide en kommuneplan som skal inneholde en langsiktig og en 
kortsiktig del. Den langsiktige delen består av en samfunnsdel og en arealdel og har 12-års 
planperspektiv. Den kortsiktige delen omfatter samordnet handlingsprogram for sektorenes 
virksomhet de nærmeste år. 

 
Den langsiktige planen konkreti-
seres i kommunens årsbudsjett og i 
handlingsprogram og økonomiplan 
som rulleres hvert år og har et 4-
årsperspektiv. Det kan også lages 
del- og temaplaner som omhandler 
utvalgte geografiske områder eller 
deler av virksomheten. 
 
Figuren viser planstrukturen i 
kommunen med piler som angir 
hvordan dokumentene virker på 
hverandres innhold. 
  
Kommuneplanen er den overordnete og langsiktige planen i kommunens plansystem, som 
skal se kommunens oppgaver og ansvarsområder i sammenheng. Den skal gi føringer for hvor 
kommunen skal sette inn ressurser i form av arbeidskraft og økonomi, hvilke tjenester 
kommunen skal tilby sine innbyggere og nivået på disse tjenestene.  
 
Minst 1 gang i løpet av hver valgperiode (det vil si minst hvert fjerde år) skal en samlet 
kommuneplan vurderes av kommunestyret, herunder om det er nødvendig å foreta endringer. 
 
Kommuneplanens langsiktige del i Hammerfest kommune består av: 
 
Samfunnsdelen – innholder visjoner for Hammerfest kommune, mål og strategier for 
samfunnsmessige, langsiktige utfordringer som kommunen ønsker løst. Samfunnsdelen ble 
vedtatt 23.05.2006. 
 
Arealdelen – viser på kart og i tekst hvor det skal bygges og hvilke arealer som skal beholdes 
urørt i framtiden. Gjeldende arealdel ble vedtatt 24.06.93 og har ikke vært rullert siden 
vedtak. 
 

1.2 Formål og virkning 
Arealdelen er et virkemiddel for å sikre at arealbruk i kommunen bidrar til å nå de mål som 
blir vedtatt for kommunens utvikling. 
 

KOMMUNEPLAN
Hjemlet i plan- og bygningsloven 

 
 Langsiktig del 
 
Samfunnsdelen: 
- Mål for utvikling og 
retningslinjer for 
sektorenes plan-
legging 
 
Arealdelen: 
- Juridisk bindende 
plan for forvaltning 
av areal og 
naturressurser 

Kortsiktig del 
 
- Samordnet 
handlingsprogram 
for sektorenes 
virksomhet 

Del- og 
temaplaner 

ØKONOMIPLAN - 
BUDSJETT 

Hjemlet i kommuneloven 
 
 

Økonomiplan 
 
- Prioriteringer o
ressursford

g 
 i  

kommende 4 år. 
eling

 

Økonomiplan 
 
- Prioriteringer o
ressursfordeling i 
dkommende 4

g 

 år. 
 

Økonomiplan 
 
 
- Prioriteringer og 
ressursfordeling i de 
kommende 4 år. 

Årsbudsjett 
 
- Prioriteringer 
og ressurs-
fordeling i det 
første året.

KOMMUNAL PLANLEGGING 
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Formålet med kommuneplanens arealdel er bl.a. å sørge for at planlegging og gjennomføring 
av enkelt tiltak skjer innenfor en helhetlig ramme. Den skal samordne viktige behov for vern 
og utbygging slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte 
beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. 
 
Arealdelens plankart med bestemmelser har direkte rettsvirkning for bruk av kommunens 
areal i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan ta i bruk og/eller bebygge eller dele sin 
eiendom på en annen måte enn det som er fastsatt i planen. 
 

1.3 Målsetninger med rullering 
Det at kommuneplanens arealdel ikke har vært rullert siden 24.06.93 gjør at rulleringsarbeidet 
har blitt meget omfattende, både når det gjelder arealforvaltning og kartteknisk utforming. 
 
Kommunen har følgende målsetninger med rulleringen: 

• Bedre planberedskap, dvs. at overordnede planavklaringer legger til rette for ønsket 
bruk og vern av kommunes arealer. 

• Bedre dokumentasjon, slik at kommunen vet konsekvensene av vedtak som fattes. 
• Bedre verktøy for å vurdere ulike søknader som kommer inn. 
• Arealavklaringer tilknyttet grensesetting for delplanområdene. 
• Felles utgangspunkt for arealbruk gjennom samarbeid med sektormyndighetene og 

befolkningen. 
 

2. RAMMER FOR PLANARBEIDET 

2.1 Plan- og bygningsloven 
Kommuneplanens arealdel rulleres og utformes i henhold til plan- og bygningsloven av 1985, 
samt forskrift om konsekvensutredninger vedtatt april 2005. 

2.2 Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn for rulleringen av kommuneplanens arealdel.  
 
Visjon 
 

 
 
For å løse de utfordringer kommunen står overfor, er det beste utgangspunktet at alle drar i 
samme retning og løfter i flokk. Derfor er ”Sammen for Hammerfest” valgt som Hammerfest 
kommunes visjon. Gjennom verdier som lagånd, stolthet, å være åpen og å ha trua, skulle alt 
ligge vel til rette for at Hammerfest skal kunne være et godt sted å være for alle. 
 
Hovedmål 

• Hammerfest skal være en attraktiv kommune å bo i og å besøke 
• Hammerfest skal være utviklingsrettet og miljøbevisst 
• Hammerfest kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi og en organisasjonskultur 

som fremmer de gode løsninger 
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Noen viktige retningslinjer i planen med tilknytning til arealdelen: 
Nedenfor er det listet opp en del retningslinjer fra kommuneplanens samfunnsdel som i større 
eller mindre grad legger føringer for rulleringen av arealdelen: 

• Kommunen skal finne former for medvirkning og dialog som engasjerer og sikrer 
innbyggernes påvirkning i beslutningsprosesser, både på tradisjonelt og digitalt vis. 
Spesielt skal vi finne en god tilknytning mellom ungdomsrådet og de folkevalgte 
organer. 

• Vi skal tilrettelegge turløyper for innbyggerne, slik at folk i alle aldrer, også 
funksjonshemmede, kan komme seg ut i naturen både sommer og vinter. 

• Vi skal utvikle gode arealplaner og oppruste sentrum slik at det blir attraktivt for 
handel og uteliv. 

• Samarbeid mellom kommune og innbyggere skal bidra til å holde i hevd, og skape nye 
grøntanlegg i boligområder og i bygdene. 

• Vi ønsker å opprettholde landbruksaktivitet i Hammerfest kommune, dette har verdi 
både som næringsgrunnlag og som vedlikehold av kulturlandskap. 

• Dersom det oppstår behov for nye bolig- og næringsarealer, skal den kommunale 
tilrettelegging for dette ha høy prioritet. 

• Som et bidrag til å opprettholde kommunikasjons- og servicetilbud skal vi tilrettelegge 
for at bygging av fritidsboliger skjer i og nært bygdene. 

• All planlegging skal ta utgangspunkt i, og dimensjonere, etter en vekst som medfører 
et folketall i kommunen som i 2012 passerer 10 000, og ved utgangen av planperioden 
i 2018 passerer 10 500 innbyggere. 

• Vi skal bidra til å opprettholde en variert flåte og fiskeindustri og støtte tiltak for 
nyskapning, markeds- og produktutvikling. 

• Vi skal satse på naturbasert reiseliv og andre opplevelsesprodukter. 
• Trygge arbeidsplasser i kommunenes distrikt skal prioriteres. 
• Vi skal skape aktivitet basert på lokal/regional utnyttelse av gass og arbeide for at også 

foredling skal skje i Hammerfest. 
• Tilrettelegging av bolig- og næringsarealer skal skje gjennom langsiktig og helhetlig 

planlegging av aktivitet og arealbruk både på land og i sjø, av transportsystemer og 
øvrig infrastruktur. 

• Vi skal ha en høy planberedskap som sikrer fleksibilitet slik at vi raskt kan bygge ut på 
en god måte når behovene melder seg. 

• Vi skal ha et konkurransedyktig havnetilbud for alle havnebrukere. 
• Vi skal arbeide for en permanent flyplassløsning med høy regularitet og et 

konkurransedyktig rutetilbud både for næringsliv og fritidsreisende. 
• Vi skal arbeide for fortsatt opprustning av RV 94, og at strekningen innlemmes i 

stamveinettet. 
• Vi skal ha gode leke- og rekreasjonsarealer i byen og tettstedene. 
• Arealplaner skal inneholde klare forutsetninger for hvordan det skal bygges, og 

kommunen skal føre en konsekvent saksbehandling. 
• Vi skal tilegne oss ny kunnskap og bruke erfaring når det gjelder å tilpasse 

bebyggelsen til klimaet vårt. Dette gjelder både i å skape gode funksjoner og uterom 
og materialbruk. 

• Vi skal være effektive i arealplanleggingen og i utbygging av infrastruktur, slik at vi 
kan bevare uberørte naturområder. 
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• Vi skal arbeide for at antall rein som beiter i kommunen ikke overstiger det som er 
forsvarlig i forhold til beitegrunnlaget, og søke å forebygge konflikter mellom reindrift 
og øvrig aktivitet i kommunen. 

• Vi skal vurdere å søke å redusere risiko og sårbarhet i all planlegging. 
 

2.3 Regionale retningslinjer 
Fylkesplanen 
Fylkesplanen er en overordnet plan som skal legge føringer for fylkeskommunen, staten og 
kommunene sine handlinger og bruk av virkemidler i et fylke. Fylkeskommunen har 
hovedansvaret for fylkesplanarbeidet. Nåværende Fylkesplan for Finnmark ble vedtatt av 
Fylkestinget i juni 2005 og gjelder for 4-års perioden 2006 - 2009. Når det gjelder 
arealpolitikk, gir fylkesplanen føringer innen følgende tema: 

• vern av naturområder 
• vern av kulturminner og kulturmiljø 
• langsiktig bruk av Finnmarks natur og kulturlandskap 
• reindriftens arealbehov 
• jord- og skogbrukets arealbehov 
• stedsutvikling 
• helhetlig fiskeri- og kystsoneforvaltning 

 
Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av 
meahcci/utmark i Finnmark 
Retningslinjene ble fastsatt av Sametinget 24. mai 2007 og godkjent av Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet 11. juni 2007. 
 
Retningslinjenes formål er å sikre at offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen foretar 
en grundig og forsvarlig vurdering av virkningene for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, 
næringsutøvelse og samfunnsliv før det treffes avgjørelse i saker om endret bruk av 
meahcci/utmark i Finnmark fylke. På den måten skal retningslinjene bidra til å sikre 
naturgrunnlaget for og sikre videre utvikling av samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, 
næringsutøvelse og samfunnsliv, samt en bærekraftig bruk og forvaltning av dette 
naturgrunnlaget på samenes egne premisser. 
 

2.4 Nasjonale retningslinjer 
Mål og rammer for den nasjonale arealpolitikken blir blant annet formidlet i 
stortingsmeldinger, rikspolitiske retningslinjer (RPR) og rundskriv. Disse mål og rammer skal 
legges til grunn for kommuner, fylkeskommuner og statlige fagmyndigheter i deres 
planlegging og forvaltning. Etter plan- og bygningslovens § 9-3 har fylkesmennene og andre 
statlige sektormyndigheter ansvar for å følge opp målene og rammene ovenfor kommunene. 
Avvik fra retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelser til kommunale planer fra 
fylkeskommunen, nabokommune eller statlige fagmyndigheter. 
 
Rikspolitiske retningslinjer er ikke juridisk bindende for den enkelte grunneier, men er 
formelt instruksjon til myndighetene, og skal legges til grunn i all planleggingsvirksomhet 
etter loven, og er samtidig viktige saksforutsetninger i enkeltsaksbehandlingen etter loven. 
Følgende RPR er relevante for planlegging i Hammerfest kommune: 
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RPR for samordnet areal- og transportplanlegging har som mål at arealbruk og 
transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv arealutnyttelse, 
med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og 
effektiv trafikkavvikling. 
 
RPR for barn og unge skal bidra til å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 
Retningslinjen setter bl.a. krav til gode oppvekstforhold i nærmiljøet, samt krav til 
utformingen av arealer og anlegg. 
 
Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre har som formål å legge til rette for en sterkere 
regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. I 
kommuneplanens arealdel er denne bestemmelsen lite aktuell, da kommuneplanen vil primært 
gjelde utenfor sentrale områder. Der gjelder egne kommunedelplaner for Hammerfest og 
Rypefjord. Ved rullering av kommunedelplanene vil imidlertid Rikspolitisk bestemmelse om 
kjøpesentre være høyst aktuell. 
 

2.5 Føringer fra kommunens planutvalg 
Ved innledende politisk behandling av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel 
13.02.07 har det faste utvalget for plansaker vedtatt at følgende temaer tillegges spesiell vekt i 
planprosessen: 

• områder for råstoffutvinning 
• arealbehov for boliger i nærområdene 
• boliger i distriktet 
• oppdrett og fiskeri 
• arealavklaring for nærområdene 
• areal for industriformål 
• båndlagte områder 

 

2.6 Omfang og avgrensninger 
Kystsonenplanen for Hammerfest kommune vedtatt 13.02.03 skal integreres i 
kommuneplanens arealdel. 
 
I rullering av kommuneplanens arealdel skal det primært vurderes arealbruk utenfor 
kommunedelplanene for Hammerfest og Rypefjord. Grensene for delplanene skal vurderes og 
eventuelt justeres.  
 
Det skal legges inn avgrensning av fremtidig delplan for Strømsnes/Akkarfjord. 
 
Hverken eksisterende eller nye delplanområder skal inngå i konsekvensutredningen, da det 
skal senere gjennomføres egne delplanprosesser med egne krav om konsekvensutredning. 
 
Det skal gjennomføres konsekvensutredning for nye områder og utvidelse av eksisterende 
områder. Dette gjelder byggeområder, LNF områder med bestemmelser om spredt bebyggelse 
og akvakulturområder.  
 
Følgende igangsatte reguleringsplaner er satt på vent og skal vurderes i forbindelse med 
rullering av kommuneplanens arealdel: 
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- reguleringsplan for Gamnes hyttefelt på Seiland 
- reguleringsplan for masseuttak på Akkarfjordneset 
- reguleringsplan for vindpark i regi av Statkraft  

 

3 ORGANISERING AV PLANARBEIDET 

3.1 Arbeidsgrupper 
Kommunen valgte å organisere arbeidet gjennom å etablere 6 arbeidsgrupper som jobber med 
hver sitt tema. Denne arbeidsformen ble valgt av følgende grunner: 

- få en bred prosess rundt kommuneplanen 
- få god forankring av kommuneplanarbeidet i administrasjonen 
- involvere riktig fagkunnskap i prosessen 
- få åpen og kreativ prosess rundt hvert tema  

 
Hver gruppe hadde en leder som organiserte gruppens arbeid. Gruppene bestod av 2 til 5 faste 
medlemmer, både kommunale ansatte og eksterne deltakere. Andre personer med spesiell 
fagkunnskap eller lokalkunnskap ble involvert ved behov. Planavdelingen hadde 
sekretærfunksjon i alle gruppene og sørget for helheten i prosessen. 
 
Hovedmålet for alle arbeidsgruppene var å tenke fritt og åpent innenfor sitt tema og avdekke 
problemstillinger, behov og ønsker i forhold til arealbruk.  
 
Temaene hadde lik prioritet i planprosessen. 
 
Følgende arbeidsgrupper ble etablert: 
 
Reindrift 
Arbeidet i denne gruppen skapte en god diskusjonsarena mellom kommunen og 
reinbeitedistriktene og reindriftsforvaltningen. Reindrifta informerte om bruk av arealene og 
viktighet av de forskjellige områdene. Kommunen la frem sine ønsker om fremtidig utvikling. 
Konkrete forslag til arealbruk i kommunen ble diskutert. 
 
Boliger/fritidsboliger 
Denne gruppen vurderte behovet for boliger og fritidsboliger utenom kommunesentrene i 
samarbeid med representanter fra distriktene. Gruppen for bolig/fritidsbolig la følgende 
prinsipper til grunn for sine vurderinger: 

- Området bør være tilknyttet eksisterende infrastruktur som vei, kai og båt forbindelser.  
- Viktige landbruksområder må opprettholdes.  
- Det bør være interesse for å oppføre for å bygge i området. 
- Området må være egnet for bygging av boliger/fritidsboliger. 
- Uberørte områder avsettes ikke til utbygging.  
- Nærområder med gode naturkvaliteter må sikres for allmenn bruk. 

 
Miljø- og vern 
Denne gruppen vurderte viktigheten av kommunens arealer mht. miljø- og verneinteresser, 
friluftsliv, samt kulturminner. Gruppen har gjennomført befaringer og utredninger og samlet 
inn tilgjengelige data. Dette for å dokumentere ulike områders verdier og danne grunnlag for 
framtidig saksbehandling.  
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Industri 
Denne gruppen vurderte behovet for framtidige industriområder. Dette gjelder industri av 
større omfang som krever store arealer og har gjerne utfordringer i forhold til omgivelsene. 
Områder for råstoffutvinning inngikk i dette arbeidet. Eksterne aktører ble involvert i 
prosessen ved behov. 

 
Naturbaserte næringer 
Denne gruppen vurderte behovet for framtidige næringsområder tilknyttet reiseliv, fiske, 
akvakultur, landbruk etc. Eksterne aktører var sterkt representert i denne gruppen.  
 
Infrastruktur/kommunalteknikk 
Målet til denne gruppen var å vurdere evt. framtidige tiltak innenfor infrastruktur og 
kommunaltekniske anlegg, samt kvalitetssikre kartinformasjon som berører infrastruktur og 
kommunaltekniske anlegg. I denne gruppen var kommunens kommunaltekniske kompetanse 
tungt representert, men det ble også trukket inn eksterne aktører innen samferdsel og 
infrastruktur. 
 
Resultatene av gruppearbeid ble presentert i rapport og kart fra hver gruppe, der gruppene 
fremmet sine behov og ønsker i forhold til fremtidig arealbruk. 
 

3.2 Temakart 
I løpet av planprosessen ble det laget en rekke temakart på grunnlag av eksisterende 
opplysninger innhentet i sentrale databaser og hos myndighetene. Temakartene ble i tillegg 
supplert med kjente lokale opplysninger.  
 
Temakartene ble brukt under arbeidet i arbeidsgruppene, som grunnlag for arealvurderinger 
og konsekvensutredning. 
 
Temakartene følger som vedlegg til arealdelen. De vil bli gjort tilgjengelig elektronisk og skal 
brukes i forbindelse med kommunal saksbehandling.  
 

3.3 Vurderinger 
Kartene fra arbeidsgruppene ble slått sammen til ett felles kart sammen med private innspill, 
innspill fra folkemøtene og politiske innspill. Dette kartet, såkalt ”konfliktkart” for 
henholdsvis Kvaløya, Sørøya og Seiland dannet grunnlag for vurdering av fremtidig arealbruk 
i kommunen. 
 
Det ble gjennomført planforum i Vadsø 26.11.08 der kommunen presenterte arbeidet med 
rullering av kommuneplanens arealdel og konfliktkartene for sektormyndighetene. Innspill fra 
planforumet ble tatt med i det videre planarbeidet. 
 
Planavdelingen sammen med arbeidsgruppelederne gjorde en samlet vurdering av fremtidig 
arealbruk på grunnlag av konfliktkartene, møter med reindrifta, temakartene og innspill fra 
planforumet.  
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4. PLANPROSESSEN I PLANFORSLAGSFASEN 
Prosesskravene knyttet til kommuneplaner som fastsetter retningslinjer eller rammer for 
utbygging omfattes av forskrift om konsekvensutredninger (KU) vedtatt april 2005.  
 

4.1 Planprogram og forvarsling  
Det faste utvalget for plansaker – Styret for Miljø og Utvikling (MU) vedtok oppstart av 
arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel 12.06.07.  
 
Planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel ble behandlet i MU 27.11.07 og 
lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 30.01.08 – 17.03.08. Det ble samtidig varslet oppstart 
av rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
Planprogrammet ble justert med bakgrunn i innkomne innspill og fastsatt av MU 07.10.08. 
Kopi av fastsatt planprogram ble sendt ut til de som har gitt uttalelse og lagt ut på Internett.  
 
Øvrige aktiviteter i denne fasen: 

- orientering i MU 26.02.08 
- folkemøter i Hammerfest, Hønseby, Forsøl, Kårhamn og Akkarfjord 
- skriftlige innspill til forvarsling og planprogrammet fra befolkning, næringsliv, 

sektormyndigheter og nabokommunene 
- møter i arbeidsgruppene  
- orienteringsmøter med reindriftsforvaltningen og reinbeitedistriktene 
- avklaringsmøter med sektormyndighetene  
- utarbeidelse av temakart 
- befaringer  

 

4.2 Utarbeidelse av planforslaget 
Med bakgrunn i vedtatt planprogram og innkomne innspill utarbeidet kommunen forslag til 
kommuneplanens arealdel med konsekvensutredning. 
 
Aktiviteter i denne fasen: 

- drøftingsmøter med reindriftsforvaltningen og reinbeitedistriktene 
- utarbeidelse av rapporter og kart fra arbeidsgruppene 
- utarbeidelse av ”konfliktkart” 
- planforum i Vadsø 
- avklaringsmøter med sektormyndighetene  
- utarbeidelse av temakart 
- utarbeidelse av planforslaget bestående av plankart, planbestemmelser, 

planbeskrivelse og konsekvensutredning 
 

4.3 Medvirkning 
Plan og bygningsloven stiller klare krav til medvirking i kommunale planprosesser. 
 
Medvirkningen skal pågå gjennom hele planprosessen og det skal gjennomføres 2 lovpålagte 
høringsrunder – forvarsling og offentlig ettersyn. Det er også vanlig med folkemøter, spesielt i 
større plansaker. 
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Hammerfest kommune er en åpen kommune, og kommuneplanens samfunnsdel har klare 
forventninger til medvirkning i planarbeidet. Derfor har kommunen hatt spesielt fokus på å 
engasjere kommunens innbyggere og berørte interessegrupper i planarbeidet. 
 
Medvirkning til rullering av kommuneplanes arealdel frem til 1.gangs behandling av 
planforslaget ble ivaretatt gjennom følgende tiltak: 

- Kommunen gjennomførte flere befaringer, der brukere av områdene ble involvert og 
bidro med opplysninger og innspill til planarbeidet. 

- Kommunen ønsket å gi grunneiere tilstrekkelig mulighet til medvirkning. Innspill fra 
private grunneiere ble derfor mottatt under hele planprosessen, uavhengig av 
høringsfrist.  

- Representanter fra næringslivet, myndighetene og befolkningen ble involvert i 
arbeidet til arbeidsgruppene. 

- Det ble gjennomført folkemøter i Hammerfest, Hønseby, Forsøl, Kårhamn og 
Akkarfjord i forbindelse med forvarslingen. 

- Notater fra folkemøtene og informasjon om rulleringsarbeidet ble lagt ut på 
kommunens hjemmesider. 

- Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel ble presentert i Finnmark 
Dagblad. 

- Kommunen deltok på planforumet i Vadsø 26.11.08 og presenterte planarbeidet for 
sektormyndighetene. 

- Det ble gjennomført egne møter med Fylkesmannen, reindriftsforvaltningen og 
reinbeitedistriktene, Distriktsutvalget, Kvalsund kommune, Landbrukskontoret, 
Hammerfest havn, Statens vegvesen, Avinor, Kystverket, Mattilsynet. 

 

4.4 Innspill i forbindelse med oppstartsvarsel 
Følgende innspill mottatt som følge av oppstartsvarsel gjaldt planprogrammet, og ble vurdert 
og behandlet i forbindelse med fastsetting av planprogrammet: 
- Finnmark fylkeskommune, datert 03.03.08 
- Bergvesenet, datert 13.03.08 
- Fylkesmannen i Finnmark, datert 14.03.08 
- Statkraft, datert 14.03.08 
- Hammerfest Historielag, datert 16.03.08 
- Sametinget, datert 14.04.08 
 
Det ble i tillegg mottatt flere generelle innspill til planarbeidet: 
- Telenor, datert 13.02.08 
- FEFO, datert 15.02.08 
- Statens Vegvesen, datert 19.02.08 
- Kystverket, datert 03.03.08 
- Kvalsund kommune, datert 08.04.08 
- Reindriftsforvaltningen, datert 09.04.08 
 
Det ble i løpet av planprosessen mottatt innspill på arealbruk fra følgende grunneiere: 

- Eva Jenny Myhren, datert 14.03.08 
- Ulf Lyder, datert 26.05.08 
- Alfred Sachs, datert 01.06.08 
- Yngve A.Monsen, datert 23.04.08 
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- Wenche Lyder, datert 14.04.08 
- Nordre Seiland Bygdeutviklingslag, datert 20.06.08 
- Tor Egil Johansen, datert 03.08.08 
- Ernst Kristian Moe, datert 04.03.09 

 
Disse innspillene er vurdert videre i planbeskrivelsen i forbindelse med vurdering av 
arealbruk på de aktuelle stedene. 
 
Utover dette ble det mottatt innspill fra Hammerfest skiklubb, datert 13.03.08 Innspillet fra 
skiklubben går ut på etablering av skiskytteranlegg i Reindalen. Dette området ligger innenfor 
kommunedelplan for Hammerfest og vurderes derfor ikke nærmere i denne prosessen.  
 
Innspill fra sektormyndighetene ble fulgt opp videre på planforumet i Vadsø 26.11.08. 
Kommunen hadde i tillegg egne møter med Fylkesmannen, reindriftsforvaltningen og 
reinbeitedistriktene, Kystverket og Hammerfest havn, Statens vegvesen, Landbrukskontoret, 
samt Mattilsynet for å drøfte aktuelle problemstillinger og få nødvendige avklaringer. Det 
planleggs et møte med Finnmarkseiendommen i løpet av offentlig ettersyn.  
 

5. VURDERINGER I PLANFORSLAGSFASEN 

5.1 Kystsoneplanen 
Kystsoneplanen vedtatt 13.02.2003 rulleres i tilknytning til rulleringen av kommuneplanens 
arealdel, slik at denne nå blir integrert i arealdelen. Dette vil bidra til enklere å kunne 
samordne arealer både på sjø og land samtidig som det vil kunne forenkle saksbehandlingen. 
 

5.1.1 Generelle vurderinger 
Det har vært etablert en egen arbeidsgruppe som har jobbet med naturbaserte næringer, og 
eksterne aktører har vært sterkt representert i denne gruppen. Arbeidsgruppas mandat har vært 
å gi en samlet oversikt over fremtidig arealbehov på land og i sjø innen naturbaserte næringer. 
Oversikten har vært basert på planlagte utvidelser/investeringer, men den har også tatt høyde 
for ”reserver” i form av attraktive arealer for fremtidig bruk. Videre har det vært vektlagt å 
avklare arealkonflikter mellom oppdretts- og fiskeriinteresser så langt det lar seg gjøre. 
 
Det har vært en del drøftinger tilknyttet utfordringer og behov for havneområdene i sentrum, 
Rypefjord og Fuglenes. Dette er arealer som ligger innenfor delplanområdene, og som må 
derfor trekkes inn i arealvurderingene når disse planene skal rulleres. 
 
Innen fiskeri har det vært spesielt fokusert på følgende: 

• Areal til levendelagring/oppforing av torsk og sei. Akkarfjord og Mefjord er egnede 
lokaliteter. 

• Areal i sjø mellom Akkarfjordnæringen og Tarhalsen avsetts til fiskeriformål. 
• Sette av areal på østsiden av Forsølfjorden (fra Boseth og utover) til for å kunne bygge 

kai og sjøbuer. 
 
Innen oppdrett/havbruk har det vært spesielt fokusert på følgende: 

• Utvidelse av areal på eksisterende lokaliteter for effektivisering av driften. For 
Mainstream gjelder det Hamnefjorden, Slettnes, og Skreifjorden samt nye lokaliteter i 
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Kobbefjorden og Husfjorden. For Grieg Seafood gjelder det utvidelse av arealene i 
Eidvågeid, Jøfjord, og Vinna. 

• Avsette areal på land for kai lager i tilknytning til oppdrettslokalitetene. Det foreslås å 
avsette areal i Akkarfjord, Kuvika, Skippernesfjorden og på Vinna.  

• Areal til torskeoppdrett og mellomlagring med oppforing (Akkarfjord). 
• Blåskjellokaliteter i Hønsebyfjorden og nordøst for Vinna.  

 

5.1.2 Fisketurisme 
I forhold til fisketurisme har det vært vist til betydelige utfordringer i byen mht. liggeplasser, 
infrastruktur etc. Disse vurderingene må gjøres i tilknytning til rullering av delplanområdene. 
Samtidig har Hammerfest havn allerede gjort noen grep for å ordne opp i dette, og 
havnesjefen mener at dette problemet skal være ryddet av til sommeren 2009. 
 
Videre er mulige lokaliteter for ankringsplasser i de ulike fjordene vurdert. For øvrig vurderes 
naturbasert fisketurisme til å være i tråd med intensjonene mht. arealbruk i alle områder som 
ikke spesifikt er avsatt til akvakultur. 
 

5.1.3 Foreslått arealbruk 
Nedenfor foreligger konkrete vurderinger tilknyttet konkrete sjøarealer. Det presiseres at 
sjøarealer som ikke er nevnt foreslås med samme arealbruk som i gjeldende kystsoneplan. 
  
Det ble vurdert som hensiktsmessig å gjøre endringer mht. områder som i gjeldende 
kystsoneplan er avsatt til fiskeområde. I disse områder tillates i praksis aktiviteter tilknyttet 
allmenn ferdsel, naturbasert turisme og sportsfiske. Derfor vurderes det som bedre å avsette 
slike arealer til allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. Det vil være en arealbruk som er mer i 
samsvar med de faktiske intensjonene for aktuelle sjøarealer. 
  
Videre er ferdsel/ankringssoner justert som følge av dialog med Hammerfest havn. I 
planforslaget er det vist 6 aktuelle ankringsplasser. Disse er i tråd med faktisk behov under 
forskjellige værforhold. 
 

5.1.4 Arealer på nord og nordvestsiden av Sørøya 
Både sjøarealene mellom Akkarfjordnæringen og Tarhalsen og øvrige sjøarealer på nord- og 
vestsiden av Sørøya foreslås avsatt til FFNF – allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. Området 
er værhardt og per i dag lite egnet til oppdrett. Videre er det i perioder en del sel der, noe som 
også vil kunne være en utfordring for oppdrettsnæringa. Arealbruksformålet medfører at evt. 
framtidige arealkonflikter mellom fiskeri og oppdrett unngås. Sjøområdene har en noe delt 
planstatus i gjeldende kystsoneplan. 

- Allmenn flerbruk i sjø; gjelder mesteparten av sjøarealene 
- Allmenn flerbruk i sjø unntatt akvakultur; gjelder begrensede arealer vest for Store 

Kamøya, Finnvika og Veststraumen. 
- Fiskeområder; gjelder en del gode fiskeområder på nord og vestsiden av Sørøya. 

 
Endringen i forhold til gjeldende kystsoneplan medfører først og fremst at akvakultur ikke 
tillates i området. Videre er fiskeområdene ikke spesifikt avsatt, men inngår i 
arealbrukskategorien FFNF – allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. Dette fordi det ikke 
vurderes som hensiktsmessig å hindre allmenn ferdsel, fritidsfiske etc. i disse områdene. Dette 
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vurderes ikke som noen begrensing for yrkesfiskerne, som gjennom forslaget sikres mot 
akvakultur i hele området. 
 

5.1.5 Akkarfjorden 
Her foreslås sjøarealene avsatt til allmenn flerbruk i sjø, noe som gir fleksibilitet i forhold til 
de behov for er skissert av næringa. Det avsettes også areal på land for kai/lager i tilknytning 
til oppdrettslokalitetene i Finnelvområdet.  
 
Dermed videreføres i all hovedsak intensjonen fra gjeldende kystsoneplan. Unntaket er et 
mindre sjøareal utenfor selve tettbebyggelsen som i gjeldende kystsoneplan er avsatt til 
fiskeområde. Forslaget er i tråd med konklusjonen til arbeidsgruppa for naturbaserte næringer, 
og er i tråd med ønsket til både fiskerne og oppdretterne. 
 

5.1.6 Arealer mellom Akkarfjorden og Kuvika 
Her foreslås mesteparten av sjøarealene avsatt til allmenn flerbruk i sjø, noe som også her gir 
fleksibilitet i forhold til de behov som er skissert av næringa.  
 
Også i dette området videreføres i all hovedsak intensjonen fra gjeldende kystsoneplan. 
Endringen består i at Lunnhamn, som i gjeldende kystsoneplan er avsatt til fiskeområde, nå 
foreslås med arealbrukskategorien allmenn flerbruk i sjø. Videre er et areal i Kuvika, som i 
gjeldende kystsoneplan er avsatt til akvakulturområde, også foreslått med 
arealbrukskategorien allmenn flerbruk i sjø. Dette medfører fleksibilitet innenfor hele 
området, noe som er i tråd med de signaler som er gitt. Utfra møtene mellom fiskerlaget og 
oppdretterne er det i dag ikke konflikter i dette området. Oppdretterne ønsker at det avsettes et 
areal på land for kai/lager i tilknytning til oppdrettslokalitetene på sørsiden av Kuvika. Dette 
går reindrifta sterkt imot, og de viser til at området er et kjerneområde for rein på Sørøya. Av 
hensyn til reindrifta er dette området ikke tatt med i planforslaget. 
 

5.1.7 Slettnesfjorden 
Også i dette området videreføres i all hovedsak intensjonen fra gjeldende kystsoneplan. Dvs. 
at et område tilknyttet en eksisterende lakselokalitet foreslås avsatt til akvakultur, mens 
resterende sjøarealer er avsatt til allmenn flerbruk i sjø. Arealet tilknyttet selve lokaliteten er 
noe justert for å gi næringa større fleksibilitet når det gjelder praktisk drift. Det er av næringa 
selv poengtert at det er svært viktig at de har nok plass til å boltre seg på innenfor de 
lokalitetene der de driver i dag.  
 
Mainstream er bekymret for sin lokalitet ved Slettnesfjorden, i og med at det nå gjøres 
utredninger for å vurdere Slettnes som et egnet område for oljeomlasting. Dette fordi et av 
kjerneområdene deres berøres. De poengterer at forurensingsspørsmål, samt hensyn til 
oppdrettsnæringa og fisk må vektlegges i en eventuell konsekvensutredning.  
 

5.1.8 Husfjorden 
Husfjorden ligger på sørøstsiden av den delen av Sørøya som ligger i Hammerfest kommune. 
Nærmeste boligbebyggelse er Kårhamn på Seiland. Det er i dag en godkjent oppdrettslokalitet 
i Husfjorden. I gjeldende kystsoneplan har de arealer som her berøres planstatus allmenn 
flerbruk i sjø. Dette er også tilfelle for gjeldende oppdrettslokalitet. Indre deler av fjorden er 
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delvis avsatt til allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. Videre er et mindre område avsatt til 
fiskeområde. 
 
To områder på totalt 3011 daa.foreslås avsatt til framtidig akvakulturområde. Det aktuelle 
akvakulturområdet foreslås for å sikre arealbruken til den allerede godkjente lokaliteten på 
vestsiden av fjorden, samt at det legges til rette for større fleksibilitet mht. utnyttelse av 
sjøarealer for den eksisterende oppdrettslokaliteten. 
 
For øvrig innstrammes gjeldende kystsoneplans intensjoner inn da øvrige arealer i Husfjorden 
foreslås avsatt til allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. Dermed styres ønsket plassering av 
anlegg i større grad enn i dagens plan.  
 

5.1.9 Øvrige sjøarealer på sørøstsiden av Sørøya 
I disse områdene ønsker ikke kommunen oppdrett fordi områdene er veldig lite berørt og har 
store verdier innen natur og biologisk mangfold. Derfor er det i Kobbefjorden foreslått 
arealbrukskategorien FFNF – allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. Oppdrettsnæringa ønsker 
framtidige lokaliteter både i Skreifjorden og Kobbefjorden. Begge disse fjordene har verdi 
både for oppdrettsnæringa og mht. naturkvaliteter og biologisk mangfold. Kommunen ønsker 
å legge forholdene til rette for oppdrettsnæringa, og mener at en av disse fjordene bør åpnes 
for akvakultur. Utfra en total vurdering ønsker kommunen å åpne deler av Skreifjorden for 
oppdrett mot at Kobbefjorden sikres gjennom arealplanstatusen allmenn flerbruk i sjø uten 
akvakultur. I gjeldende kystsoneplan er Kobbefjorden avsatt til allmenn flerbruk i sjø. 
 
Heller ikke i Straumen ved Gåshopen, samt noen mindre fiskefelt i dette området, tillates 
akvakultur, men dette er en videreføring fra gjeldende kystsoneplan. 
 

5.1.10 Sjøarealer fra Bårdfjorden til Skreifjorden ved Seiland 
Her ligger alle sjøarealer nær land inntil og delvis i Seiland nasjonalpark, og hele området 
ligger i så måte i et område som har vært drøftet som en aktuell buffersone i tilknytning til 
nasjonalparken. I så måte videreføres intensjonene i gjeldende kystsoneplan gjennom at en 
stripe langs land avsettes til allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. Området er sågar noe 
utvidet sett i forhold til gjeldende kystsoneplan.  
 
Men det er to unntak: 

- Bårdfjorden: Som i gjeldende kystsoneplan er det fortsatt avsatt et sjøareal til 
akvakultur. Dette området fungerer som reserveareal som oppdretterne kan flytte til 
dersom det skulle oppstå sykdom der de er lokalisert. 

- Skreifjorden: Et område på 1 373 560 m² (1373 daa.) på vestsiden av fjorden foreslås 
avsatt til akvakulturområde. For øvrig videreføres gjeldende kystsoneplans intensjoner 
mht. en deling mellom allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur på vestsiden og allmenn 
flerbruk i sjø i resterende deler av Skreifjorden. Endringen består i at det legges til 
rette for en framtidig oppdrettslokalitet på vestsiden av fjorden. Begrunnelsen for dette 
er nevnt i tilknytning til Kobbefjorden. Det foreslås å legge til rette for akvakultur i 
Skreifjorden mot at Kobbefjorden sikres. 
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5.1.11 Jøfjorden 
Jøfjorden ligger på nordsiden av Seiland, og Kårhamn ligger ytterst i fjorden. Det er i dag to 
oppdrettslokaliteter i Jøfjorden. To områder på totalt 933 daa. på vestsiden av fjorden foreslås 
avsatt til framtidig akvakulturområde. For øvrig videreføres gjeldende kystsoneplans 
intensjoner mht. en deling mellom allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur i indre deler av 
fjorden og allmenn flerbruk i sjø i resterende deler av Jøfjorden. Endringen består i at det 
legges til rette for større fleksibilitet mht. utnyttelse av sjøarealer for den vestligste 
oppdrettslokaliteten. 
 

5.1.12 Sjøarealer ved Hønsebyfjorden 
Hønsebyfjorden ligger på nordre Seiland, og bygda Hønseby ligger innerst i fjorden.  
 
Det er i dag en oppdrettslokalitet for blåskjell på vestsiden av Hønsebyfjorden. Dette området 
foreslås avsatt til framtidig akvakulturområde. Konsekvensen av dette er at arealbruken til en 
allerede godkjent blåskjellokalitet sikres, noe som er i tråd med praktisk arealbruk i dag. 
 

5.1.13 Sjøarealer ved Store Vinna og Eidvågen 
Det er i dag en oppdrettslokalitet for blåskjell i på vestsiden av Tjukkfjellet, på østsiden av 
øya Store Vinna. Også dette området foreslås avsatt til framtidig akvakulturområde. 
Konsekvensen av dette er at arealbruken til en allerede godkjent blåskjellokalitet sikres, noe 
som er i tråd med praktisk arealbruk i dag. 
 
Det er i dag to oppdrettslokaliteter i Vinnasundet, på sørsiden av øya Store Vinna. Et område 
på totalt 885 daa. i Vinnasundet foreslås avsatt til framtidig akvakulturområde. Endringen 
består i at det legges til rette for større fleksibilitet mht. utnyttelse av sjøarealer for 
oppdrettslokalitetene. Dette gjør det enklere for næringen å flytte merder, fortøyninger etc. 
innenfor lokalitetene uten at dette strider med arealdelen. Det planlegges ikke nye lokaliteter i 
området.  
 
I området Vinnasundet – Eidvågen er det i gjeldende kystsoneplan en del arealer som er avsatt 
til allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. I planforslaget innskjerpes arealbruken fra 
Vinnasundet og inn mot Eidvågen, da disse sjøområdene nå foreslås til allmenn flerbruk i sjø 
uten akvakultur. Dette gjøres av hensyn til Eidvågen naturreservat og fordi det ikke er 
ønskelig med oppdrett i terskelfjorden Eidvågen. 
 

5.1.14 Sjøarealer ved Eidvågeid og Vassbukt 
Det er i dag to oppdrettslokaliteter i dette området, en utenfor Eidvågeid og en utenfor 
Vassbukt. Deler av sjøarealet mellom disse lokalitetene foreslås avsatt til framtidig 
akvakulturområde. Også her består endringen i at det legges til rette for større fleksibilitet 
mht. utnyttelse av sjøarealer for den vestligste oppdrettslokaliteten. For øvrig avsettes en del 
resterende deler av sjøarealene her til allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. Dermed 
signaliserer planforslaget i større grad enn gjeldende kystsoneplan hvor det kan være aktuelt 
mht. justeringer av anlegg, fortøyninger etc. tilknyttet oppdrett. 
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5.2 Arealbruk på Sørøya 

5.2.1 Generelle vurderinger 
Sørøya har store landskapskvaliteter og er rik på biologisk mangfold, geologiske 
severdigheter og kulturminner. Kommunen ønsker å bevare de spesielt viktige og verdifulle 
områdene mot utbygging og privatisering.  
 
Det meste av landbruksaktivitet i Hammerfest kommune foregår på Sørøya. Det er gårdsdrift i 
Gamvik og Sandøybotn, og potensialet for gårdsdrift på Sørøya er ikke fullt utnyttet. 
Kommunen ønsker å ivareta landbruk på Sørøya og sikre mulighet for fremtidig utvikling. 
 
På grunn av sin geografiske beliggenhet vil Sørøya ikke kunne bidra til å løse økende 
arealbehov for boliger og næring i kommunesentret i stor grad. Kommunen ønsker imidlertid 
å tilrettelegge for bygging av fritidsboliger på Sørøya. Bygging av nye fritidsboliger skal skje 
i og nært bygdene for å opprettholde kommunikasjon og infrastruktur. 
 
Kommunen ønsker å styrke Akkarfjord som tettsted gjennom fortetting, slik at 
kommunikasjons- og servicetilbudet kan opprettholdes. Her skal det satses på boliger, næring 
og servicefunksjoner.  
 
Vestsiden av Sørøya er veldig værhard. De plassene på vestsiden som ikke har veiforbindelse 
eller båtruteforbindelse vurderes som lite egnet for utbygging på grunn av dårlig 
tilgjengelighet og er ikke vurdert i planprosessen. 
 
Områder på østsiden av Sørøya som ikke er bebygd og der det ikke er kommet innspill fra 
grunneiere, er ikke vurdert i planprosessen. 
 
Gjeldende arealdel fra 1993 viser en fremtidig vei på Sørøya som går fra Akkarfjord området 
ned til Langstrand. Her kobles den på eksisterende vei. Denne veitraséen beholdes etter 
politisk ønske.   
 
Den såkalte Sørøyveien fra Storelva over til Hasvik kommune, samt forbindelse fra Slettnes 
til Låtreveien, beholdes i tråd med tidligere vurderinger. Bakgrunn for dette er utvikling av 
Slettnes og forbindelse til Hasvik. 
 

5.2.2 Nordenden av Sørøya 
Området som ligger nord for Eidet mellom Akkarfjorden og Finnvika, med unntak av 
Akkarfjord, er lite bebygd. Det er noen fritidsboliger i Finnvika, Kjøttvika og Mefjord, samt 
gardsbruket i Gamvik.  
 
Gårdsbruket i Gamvik er en ny og frisk landbrukssatsing med 300 sau. Store deler av nordre 
Sørøya er derfor viktig landbruksområde. Nordenden av Sørøya er også meget viktig natur- 
og friluftsområde som er rikt på naturopplevelser og biologisk mangfold. Kommunen har 
nylig restaurert den gamle fyrvokter stien fra Høgfjellet til Tarhalsen. Området er også viktig 
for reindrifta, spesielt sjønære områder, fordi muligheten til beiting i strandsonen må være 
tilstede når beitene i høyereliggende områder fryser ned. 
 
Ut fra disse vurderingene tilrettelegges det ikke for utbygging på nordenden av Sørøya. 
Planstatus LNF i gjeldende kommuneplanens arealdel fra 1993 videreføres. 
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5.2.3 Akkarfjord 
Områdebeskrivelse 
Akkarfjord ligger i den nordlige delen av Sørøya, innerst i Akkarfjorden. 
 
Akkarfjord har veiforbindelse med Finnelv, Finnvik, Gamvik og Bismarvik. Veien mellom 
Bismarvik og Finnelv går gjennom Akkarfjord og er fylkesvei. Den brøytes om vinteren. 
Veiene til Finnvik og Gamvik er kommunale veier, og disse er vinterstengt. Det er fast 
båtruteforbindelse med Hammerfest og de andre tettstedene. Under scootersesongen er det 
god kommunikasjon med de andre stedene på Sørøya gjennom scooterløypenettet.  
 
Akkarfjord har i dag ca.60 innbyggere. Stort sett alle jobber i Akkarfjord. Båtruten er ikke 
tilrettelagt for daglig pendling til Hammerfest i forbindelse med jobb, men noen få er 
ukependlere. Det er skole, barnehage, 2 forretninger og ekspedisjonsskai. Akkarfjord har 
hovedsakelig fiskerirelatert næringsvirksomhet knyttet til fiskefabrikken, og en egen fiskeflåte 
på 5-6 fiskefartøy. Bebyggelsen består av småhusbebyggelse, og det er både boliger og 
fritidsboliger i Akkarfjord.  
 
I det siste har det kommet noen nye innbyggere til Akkarfjord som har tatt i bruk gamle hus. 
Men det er fortsatt mange bolighus og næringsbygg som står tomme. Hovedutfordringen er 
derfor ikke det å ta i bruk nye arealer, men å få aktivitet i eksisterende bebyggelse. 
 
Området er avsatt til byggeområde - tettstedsområde i kommuneplanens arealdel fra 1993. 
Områdeavgrensningen sammenfaller med Stedsplan for Akkarfjord stadfestet 08.02.49 og 
reguleringsplan for en del av Akkarfjord vedtatt 07.07.89. 
 
Vurderinger 
Akkarfjord er det eneste tettstedet på Sørøya. Eksisterende infrastruktur, offentlig 
tjenestetilbud og privat servicetilbud utgjør et godt grunnlag for videre utvikling og styrking 
av tettstedet.  
 
Tettstedet skal være klart definert og det skal tilrettelegges for fortetting i tettstedsområdet. 
Det skal primært satses på boliger, næring og andre sentrumsfunksjoner innenfor tettstedet. 
Etablering av fritidsboliger innenfor tettstedet er ikke ønskelig, da dette begrenser 
utviklingsmulighetene og svekker tettstedets identitet. Det skal tilrettelegges for fritidsboliger 
nært bygden for å opprettholde eksisterende kommunikasjons- og servicetilbud.    
 
Akkarfjord er svært utsatt for snøskredfare. Fare for eksisterende bebyggelse ble kartlagt av 
NGI og beskrevet i en rapport datert 7.januar 1998. Sikring av eksisterende bebyggelse skal 
utføres etter vedtatt prioriteringsliste for skredsikring. Oppføring av ny bebyggelse må ikke 
skje i skredutsatte områder. Ubebygde områder må derfor også kartlegges for skredfare. Det 
finnes også fare for sørpeskred i Akkarfjord området som må kartlegges nærmere. Kommunen 
satser på å gjennomføre skredfarekartlegging i løpet av 2009. 
 
Akkarfjordområdet er viktig som trekkområde for rein, og eidet mellom Akkarfjord 
og Finnvik må ikke bebygges, for en slik utbygging vil stenge reintrekket. 
 
Eidet mellom Akkarfjord og Finnvika er et viktig landbruksområde. Det er ingen gårdsbruk i 
dette området, men det brukes som beiteområde i forbindelse med gårdsbruket i Gamvik. 
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Storsandområdet er en naturperle som har stor verdi både for lokalbefolkningen og for hele 
kommunen. Det må ikke tilrettelegges for fritidsbebyggelse tett innpå dette området. 
 
På folkemøte i Akkarfjord kom det følgende innspill: 
 

• Det bør ikke gis tillatelse til fritidsbebyggelse i Storsannområdet og over til Finnvika. 
• Det kan bygges boliger og fritidsbebyggelse fra Finnelva rundt i Hamna og ut i 

Fjorden.  
• Folkemøte ser det som positivt at folk kommer til Akkarfjord og bygger boliger og 

fritidshus. 
• Finnelva er dag egnet som område for oppdrett, men kan også bli et område hvor det 

kan bygges fritidsboliger. 
 
Arbeidsgruppa for naturbaserte næringer kom med innspill om å avsette areal for kai lager i 
tilknytning til oppdrettslokalitetene i Finnelvområdet.  
 

Ulf Lyder har kommet med innspill om 
å tilrettelegge deler av hans eiendommer 
3/2 og 3/3 til hyttebygging og/eller 
turisme.  
Eidet er et viktig beiteområde og store 
deler av foreslått eiendom brukes som 
beite for Gamvik gården. Det er stor 
snøskredfare på området nedenfor 
Stigfjellet. Nedenfor veikrysset er det et 
langgrunt område som ikke egner seg 
for utbygging og har store 
naturkvaliteter. Området på Eidet 
tilrettelegges derfor ikke for utbygging. 
Området i Finnelvdalen er et fint område 
som egner seg godt for 
fritidsbebyggelse, evt.turisme. Det er 
mulig snøskredfare på deler av område. 
Dette må følges opp 
reguleringsprosessen. 
 
Wenche Lyder har kommet med innspill 
om å tilrettelegge gnr.3 bnr.27 
Fjærstrand til turisme. 
Området som ønskes utviklet til turisme 
ligger i et område utsatt for snøskred 
ifølge NGI rapporten av 7.januar 1998. 
Dette området egner seg derfor ikke for 
utbygging.  
 

 
Utover dette ble det gjort følgende vurderinger: 
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Området mellom Akkarfjord og Bismarvik ble vurdert med tanke på fritidsbebyggelse. Dette 
området ble forkastet på grunn av stor snøskredfare.  
 
Konklusjon 
Tettstedets avgrensning videreføres fra kommuneplanens arealdel fra 1993.  
Det avsettes et område med plankrav i Finnelvdalen med tanke på fritidsbebyggelse/turisme, 
samt tiltak knyttet til oppdrett.  
 

5.2.4 Skippernes 
Områdebeskrivelse 
Området ligger i den nordlige delen av Sørøya, på nordsiden av Skippernesfjorden. 
Skippernes er kun tilgjengelig med båt. På Skippersnesodden er det oppført ny kai med 
båtforbindelse på signal. Det går en scooterløype fra kaia langs nordsiden av 
Skippernesfjorden som binder Skippernes med resten av Sørøya vinterstid. 
Bebyggelsen består av et terminalbygg og ca.10 fritidshus med tilhørende bebyggelse. 
Området er i utvikling og husene er godt vedlikeholdt.  
Det er ikke vei i Skippernes, men brukere av området ønsker å bygge vei fra ekspedisjonskaia 
og innover i fjorden.  
Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra1993. 
 
Vurderinger 
Det er gjort investeringer i ny kai.  
Området er noe utbygd fra før, men har betydelig fortettingspotensial. 
Det er interesse for å bygge i området. Det er kommet et privat innspill der Yngve A.Monsen 
ber om at området tilrettelegges for å oppføre hytter og for eksempel naust, samt vei fra kai til 
Skippernesbotn. 
Arbeidsgruppen for naturbaserte næringer har kommet med innspill om å avsette areal på land 
for kai lager i tilknytning til oppdrettslokalitetene i Skippernesfjorden. Det ble foreslått 2 
arealer – innerst i Skippernesbotn og på Skippernesodden. Lokalisering av næring i 
Skippernesbotn kan få negative konsekvenser for fritidsbebyggelsen og vurderes som 
uønskelig. Lokaliseringen på Skippernesodden i tilknytning til kaia er gunstig, da det blir god 
avgrensning mellom fritidsbebyggelse og næring, samtidig som begge får tilgang til kai. 
 
Konklusjon 
Området i Skippernes på nordsida av fjorden fra ekspedisjonskaia og inn til botn av fjorden 
avsettes til byggeområde fritidsbebyggelse med plankrav. Dette for å samordne bygging av 
vei og fritidsboliger.  
Skippernesodden avsettes til byggeområde erverv med plankrav med tanke på kai lager i 
forbindelse med oppdrett, samt eventuelle tiltak i forbindelse med kaidrift. Reguleringsplanen 
må avklare endelig avgrensning av ervervsområdet og forholdet til kulturminneområdet med 
bunkers og kanonstillinger ytterst på odden.  
 

5.2.5 Hellefjord 
Områdebeskrivelse 
Bygda Hellefjord ligger på østsiden av Hellefjorden, hvor det er en lang lav slette langs sjøen. 
Husene i bygda holdes ved like og bygda brukes av mange til rekreasjon. Det er 2 fastboende 
i Hellefjord. Hellefjord har en kai og fast båtforbindelse til Hammerfest. Det går vei gjennom 
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Hellefjord og fra Hellefjord til Skarvfjordhavn og Sæter. Veien er kommunal og har dårlig 
standard. Veien er vinterstengt.  
Landbruk har historisk vært hovednæringen i Hellefjord. I dag er det ingen gårdsdrift i 
Hellefjord. Området brukes imidlertid som beiteområde for sau i forbindelse med gårdsbruk 
på Sæter. 
Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. 
 
Vurderinger 
Hellefjord er ganske godt utbygd og har en relativt godt utviklet infrastruktur. Det er også et 
knytepunkt for Sætergården, Hønsebyvika, Skarvfjordhavn og Sæter.  
Det finnes noe potensial for fortetting. 
Kommunen ønsker å styrke Hellefjord og tilrettelegge for fortetting for å utnytte eksisterende 
infrastruktur og skape mulighet for utvikling av bygda. 
Reindrifta har ikke noen innvendinger mot at den bestående bebyggelse i Hellefjord 
fortettes. 
 
Konklusjon 
Et område langs veien i Hellefjord og et stykke oppover veien til Skarfjordhavn avsettes til 
spredt fritidsbebyggelse. Avgrensning av området i nord er gjort med tanke på å unngå kjent 
fare for sørpeskred. 
 

5.2.6 Hønsebyvika 
Områdebeskrivelse 
Området ligger rundt Hønsebyvika, mellom Hellefjord og Skarvfjordhamn på Sørøya. Det går 
kommunal vei gjennom området som binder Hellefjord med Sæter. Det går også en 
scooterløype fra Hønsebyvika til Skarvfjorden. Det går kraftlinje på oversiden av veien. Det 
er spredt fritidsbebyggelse på nedsiden av veien. Det er 3 fritidsboliger med tilhørende 
bebyggelse i området. Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. 
 
Vurderinger 
Det ble ikke mottatt skriftlige private innspill, men det er registrert interesse for bygging i 
området. 
Området er noe utbygd fra før, men det er potensial for fortetting. 
Området er sørvendt og har fin beliggenhet.  
Området har relativt god tilknytning gjennom kommunal vei og scooterløypa. 
Reindrifta ønsker at utbyggig i Hønsebyvika begrenses til området nedenfor veien.  
Området innerst i Hønsebyvika er preget av myr og våtmark, og er derfor dårlig egnet for 
utbygging. 
 
Konklusjon 
Et område på begge sider av veien avsettes til spredt fritidsbebyggelse. Det kan oppføres 
inntil 5 fritidsboliger i planperioden. 
 

5.2.7 Skarvfjordhamn 
Områdebeskrivelse 
Skarvfjordhamn ligger på sørsiden av Skarvfjorden på Sørøya. Det er vegforbindelse fra 
Hellefjord til Skarfjordhamn. Veien er vinterstengt. Det er ekspedisjonsskai i Hellefjord med 
båtruteforbindelse. Det går en scooterløype fra Skarvfjorden til Hønsebyvika. På sommeren er 
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det flere som bor i Skarvfjordhamn, men det er ingen som overvintrer, slik at bebyggelsen 
betraktes som fritidsbebyggelse. Det er ca.10 boliger/fritidsboliger i Skarvfjordhamn. Det er 
en stor landbrukseiendom i bygda. Driften av denne eiendommen ble nedlagt i 2004. Det er 
også et nedlagt fiskebruk hvor det nå planlegges turisme med rorbucamping. Området har 
planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. 
 
Vurderinger 
Området har infrastruktur med både vei- og båtforbindelse fra Hellefjord, samt scooterløypa. 
Veien har imidlertid dårlig standard, og strekningen fra Hønsebyvika til Skarvfjordhamn er 
spesielt utsatt for snødrift.  
Området har gode muligheter for både fritidsbruk og turisme. Det er ønske om å utvikle 
turisme i området. 
Området er utbygd men har noe fortettingspotensial. 
Reindrifta ønsker ikke at det avsettes for store arealer til utbygging. Utbyggingsområdet må 
begrenses. 
Det kom et innspill på folkemøte i Hammerfest om at det må tilrettelegges for hyttebygging i 
Skarvfjordhamn. 
 
Konklusjon 
Området i Skarvfjordhamn avsettes til spredt fritids- og ervervbebyggelse.  Det kan oppføres 
inntil 2 fritidsboliger og inntil 3 ervervstiltak i planperioden.  
 

5.2.8 Sæter 
Områdebeskrivelse 
Sæter ligger på nordsiden av Skarvfjorden. Sæter har veiforbindelse med Hellefjord. Veien er 
vinterstengt. Det er ekspedisjonsskai i Hellefjord med båtruteforbindelse. Det går en 
scooterløype fra Skarvfjorden til Hønsebyvika. Det går en tursti fra Sæter til Saksfjorden 
naturreservat. Det er 4 fritidshus med tilhørende anlegg i området. Sæterelva renner ned fra 
Sæterdalen og kommer ned i det bebygde området. Området har planstatus LNF A i 
kommuneplanens arealdel fra 1993. 
 
Vurderinger 
Sæter er et fint område som er noe utbygd fra før, med har fortettingspotensial. 
Området har infrastruktur med både vei- og båtforbindelse fra Hellefjord, samt scooterløypa. 
Veien har imidlertid dårlig standard, og strekningen fra Hønsebyvika til Skarvfjordhamn er 
spesielt utsatt for snødrift.  
Det er nylig blitt innvilget dispensasjon for deling av eiendom 2/27 på Sæter, noe som tyder 
på interesse for utbygging. 3 av de fradelte tomtene er per i dag ubebygd. 
 
Konklusjon 
Området avsettes til spredt fritidsbebyggelse. Det kan oppføres inntil 5 fritidsboliger i 
planperioden. 
 

5.2.9 Lunnhamn 
Områdebeskrivelse 
Lunnhamn ligger innerst i Lunnhamna, mellom Hellefjorden og Langstrandfjorden. Det er 3 
hus i området. Tidligere ble de benyttet som boliger, men nå er det ikke lenger noen som er 
fast bosatt i Lundhamn. Lunnhamn har kai, men den har ikke lenger faste anløp, kun etter 
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behov. Området har planstatus LNF B i kommuneplanens arealdel fra 1993, dvs.at her er det 
tillatt med spredt fritidsbebyggelse. 
 
Vurderinger  
Området som egner seg til utbygging er ganske begrenset. Det er foretatt en del utbygging av 
fritidsboliger, slik at nå er det få muligheter til ytterligere forttetting. 
Det er sannsynligvis snøskredfare i store deler av området.  
Situasjonen i forhold til bruk av området har endret seg siden 1993.  
 
Konklusjon  
Lunnhamn avsettes til LNF område uten bestemmelser om spredt bebyggelse. 
 

5.2.10 Langstrand 
Områdebeskrivelse 
Langstrand ligger på nordsiden av Langstrandfjorden. I Langstrand er det ekspedisjonsskai 
med lager- og venterom. Det er en nedlagt skole som benyttes som utleielokaler i forbindelse 
med arrangement og turisme. Ved skolen er det en kirkegård og inntill denne er det regulert et 
hytteområde. På ytersiden av ekspedisjonskaien, langs fjorden, er det utbygd med boliger og 
fritidsboliger. Det er ca.25 fritidsboliger og 3 boliger i område. Bebyggelse ligger langs veien 
som går til Låtre og fortsetter videre til Sandøybotn. Veien mellom Langstrand og Låtre er 
vinterstengt. Denne veistrekningen er ras- og skredfarlig. Det går en scooterløype innerst i 
Langstrandfjorden som binder Langstrand med resten av Sørøya vinterstid. I 
kommuneplanens arealdel fra 1993 er en del av området avsatt til hytteområde, mens resten 
av Langstrand har planstatus LNF A.  
 
Vurderinger 
Langstrand er et populært område som er mye brukt. De som bruker område ønsker utvikling. 
Infrastruktur er relativt god med fast båtforbindelse og vei gjennom bygda, samt scooterløypa. 
Reindrifta har ikke innvendinger mot fortetting på Langstrand.  
Reguleringsplan for hytteområde på Langstrand ble vedtatt 25.09.95, men er ikke fullt utbygd, 
og det er liten interesse for de gjenstående tomtene. Dette på grunn av avstand fra veien og at 
det gjenstående området er fuktig myrområde.  
I 1998 ble det gjennomført kartlegging av skredfare i Langstrand i forhold til eksisterende 
bebyggelse. Rapporten avdekker stor skred fare stort sett i hele området, også der det ble 
regulert til hytteområde. 
Området er godt utbygd fra før, og potensialet for fortetting er begrenset.  
Det eneste området som ikke berøres av skred og som har potensial for fortetting er et mindre 
område langt inne i Langstrandfjorden på begge sider av veien.  
Kommunen ønsker å tilrettelegge for fortetting der det er mulig, spesielt siden det regulerte 
området ikke kan brukes på grunn av skredfare og dårlige grunnforhold. 
 
Konklusjon 
Reguleringsplanen for hytteområde på Langstrand vedtatt 25.09.95 oppheves.  
Et område inne i Langstrandfjorden på begge sider av veien avsettes til spredt 
fritidsbebyggelse. Det kan oppføres inntil 4 fritidsboliger i planperioden. 
Plankravet vurderes som unødvendig, fordi området er oversiktelig, er relativt lite og har 
nødvendig infrastruktur. 
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5.2.11 Området ved Båtsfjordvannet 
Områdebeskrivelse 
Området ligger øst for Båtsfjordvannet, inntil veien fra Låtre til Sandøybotn. Området er i dag 
ubebygd. I kommuneplanens arealdel fra 1993 er område avsatt til tettstedsområde med 
plankrav.  
 
Vurderinger 
Dette området ble avsatt til tettstedsområde med tanke på bolig- og servicebehov som følge av 
fremtidig utvikling på Slettnes. Området skulle knyttes til Slettnes med fremtidig vei/tunnel. 
Slettnes er fortsatt et meget aktuelt område med tanke på olje- og gassvirksomhet i 
Barentshavet. Kommunen synes imidlertid at situasjonen rundt utvikling av Slettnes området i 
dag er annerledes enn det var i 1993, og at eventuell aktivitet på Slettnes vil kunne løse alle 
sine arealbehov innenfor Slettnesområdet.  
Reindrifta ønsker ikke utbygging i området ved Båtsfjordvannet. 
Området brukes som saubeite og eventuell utbygging av området vil være forstyrrende for 
saudriften. 
Båtsfjordvannet med omkringliggende myrer og småvann er et viktig naturområde som i dag 
er lite berørt. 
 
Konklusjon 
Område øst for Båtsfjordvannet avsettes til LNF område uten bestemmelser om spredt 
bebyggelse. 
 

5.2.12 Båtsfjord  
Områdebeskrivelse 
Båtsfjord ligger på vestsiden av Sørøya, innerst i Båtsfjorden. Det går kommunal vei fra Låtre 
til Båtsfjord. Veien brøytes på vinteren i perioder når det ikke er scooterløype. Det går 
scooterløype fra Låtre til Båtsfjord. Låtre har faste båtanløp. Bebyggelsen består hovedsakelig 
av fritidsboliger. Det er totalt ca.10 hus med tilhørende bebyggelse. Området har planstatus 
LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. 
 
Vurderinger 
Båtsfjord og området rundt benyttes som beiteland for kyr og sauer i forbindelse med 
gårdsdrift. Det er ikke ønskelig for gårdsdrift at det tilrettelegges for nye fritidsboliger i 
området, da det ofte oppstår konflikt mellom gårdsdrift og hytteeiere. 
I Båtsfjordområdet er det små muligheter til å fortette bolig og fritidsbebyggelsen. 
Det har ikke kommet ønsker om bygging i området. 
 
Konklusjon 
Området tilrettelegges ikke for utbygging. Gjeldende planstatus videreføres. 
 

5.2.13 Sandøybotn  
Områdebeskrivelse 
Sandøybotn ligger på vestsiden av Sørøya og strekker seg fra Båtsfjorden til Storelva. Det går 
kommunal vei fra Låtre til Storelva. Veien brøytes på vinteren i perioder når det ikke er 
scooterløype. Det går scooterløype fra Låtre til Sandøybotn. Låtre har faste båtanløp. Det er 
hovedsakelig fritidsboliger, men også noen boliger, samt et gårdsbruk i Sandøybotn. Det er 
totalt ca.30 hus med tilhørende bebyggelse. Det finnes også en nedlagt skole, som benyttes 
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som overnattingssted for turister. I Stor-Sandvika ligger et nedlagt fiskebruk. På Klubben 
ligger gravkapell og gravplass.  
I Sandøybotn er det et stort gårdsbruk der det drives med sau og kyr. Gårdsbruket har flere 
store beiteområder i Sandøybotn, Storelva og Låtre. Det er også et gårdsbruk i Storelva. Dette 
er nedlagt, men eiendommen er fortsatt registrert som jordbrukseiendom. Området har 
planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. 
 
Vurderinger 
Det kom et innspill på folkemøte i Hammerfest om at det må tilrettelegges for hyttebygging i 
Sandøybotn og Båtsfjord. 
Området Sandøybotn blir karakterisert som veldig viktig som reinbeite fordi det er 
skogbevokst og er meget godt egnet som vårbeite og kalvingsområde. Reinbeitedistriktet 
ønsker derfor ingen utbygging i dette området. 
Straumen i Sandøybotn og Båtsfjordvannet med omkringliggende myrer og småvann er 
viktige natur- og viltområder. 
Sandøybotn er et veldig viktig landbruksområde med utviklingspotensial. Det er ikke ønskelig 
for gårdsdrift at det tilrettelegges for nye fritidsboliger i området, da det ofte oppstår konflikt 
mellom gårdsdrift og hytteeiere.  
 
Konklusjon 
Området tilrettelegges ikke for utbygging. Gjeldende planstatus videreføres. 
 

5.2.14 Slettnes og Kuvika 
Områdebeskrivelse 
Slettnes ligger på nordsiden av Slettnesfjorden. Området har ingen veiforbindelse. Slettnes har 
kai, der hurtigbåten anløper ved behov. Bebyggelsen består av a.15 fritidsboliger med 
tilhørende bebyggelse, samt et grendehus. Det er et oppdrettsanlegg i Slettnesfjorden. 
Området har planstatus Annet byggeområde i kommuneplanens arealdel fra 1993 og var 
tiltenkt fremtidig olje/gassrelatert industriformål. 
 
Vurdering  
Slettnes er fortsatt veldig aktuell med tanke på olje- og gassrelatert industrivirksomhet. Det 
ligger i tilstrekkelig nærhet til forekomstene i Barentshavet og har gode havneforhold og 
gunstig topografi med stort flatt området mellom havet og fjellet. Slettnes er det eneste 
område i Hammerfest kommune som ENI utpekte som en mulig lokalisering av 
ilandføringsanlegg for olje. 
 
Konklusjon 
Slettnes og Kuvika er strategisk viktige områder for kommunen med tanken på landbasert 
olje- og gassvirksomhet. Gjeldende planstatus videreføres. 
 

5.2.15 Skattøra - Fella 
Områdebeskrivelse 
Området ligger på østsiden av Sørøya og strekker seg fra Sandvika til Fella. I dette området er 
det ikke noen ekspedisjonsskai med fast båtanløp og det er heller ikke noen veiforbindelse til 
andre områder på Sørøya. Det er ingen vei i området, men det går en sti fra Nordbø til Fella. 
Det er ca.10 fritidsboliger med tilhørende bebyggelse i området. Området har planstatus LNF 
B i kommuneplanens arealdel fra 1993, dvs.at her er det tillatt med spredt fritidsbebyggelse. 
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Vurdering 
Området er allerede avsatt til spredt fritidsbebyggelse og det er fortsatt er mulig å fortette 
eksisterende bebyggelse for å utnytte områdets potensial.   
Reindrifta har ikke innvendinger mot fortetting av eksisterende bebyggelse i dette området. 
 
Konklusjon  
Gjeldende planstatus videreføres. Området avsettes til LNF område med spredt 
fritidsbebyggelse. Det kan oppføres inntil 3 fritidsboliger i planperioden. 
 

5.2.16 Komagfjorden 
Områdebeskrivelse 
Komagfjorden på østsiden av Sørøya, i den sørlige delen av kommunen. Det er ingen 
bebyggelse i Komagfjorden. Det er ingen veiforbindelse eller kai i området. Området har 
planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. 
 
Vurdering 
Det er kommet et innspill fra Eva Jenny Myhren om å tilrettelegge hennes eiendom 7/32 i 
Komagfjorden til spredt fritidsbebyggelse. Eiendommen er stor og dekker hele vestsiden og 
halve østsiden av fjorden.  
Området er uberørt fra før og det er ikke ønskelig med inngrep i et uberørt område. 
Området har ikke vei eller båtforbindelse. 
 
Konklusjon 
Området tilrettelegges ikke for utbygging. Gjeldende planstatus videreføres. 
 

5.2.17 Gåshopen  
Områdebeskrivelse 
Gåshopen ligger lengst sør i kommunen. Det er ingen veiforbindelse eller kai i området. Det 
er 2 fritidsboliger i området med tilhørende bebyggelse, samt noen gamle murer. Bebyggelsen 
preges av forfall. Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. 
 
Vurderinger  
Det er kommet et innspill fra Eva Jenny Myhren om å tilrettelegge hennes eiendom 7/6, 7/9, 
7/10 og 7/12 til spredt fritidsbebyggelse. Eiendommene ligger spredt på Markusneset, 
Gåshopen og Gåshopholmen. 
Gåshopen sammen med Straumen er et viktig naturområde. Området inneholder forskjellige 
naturtyper og har en svært rik fuglefauna. Området preges av lite bruk og er et godt eksempel 
på at naturen tar tilbake et område som tidligere var bebodd. 
Området inneholder også et viktig kulturmiljø med flere grupper med steinaldertufter. 
Området har ikke vei eller båtforbindelse, og havneforholdene i området er vanskelig. 
 
Konklusjon 
Området tilrettelegges ikke for utbygging. Gjeldende planstatus videreføres. 
 

5.2.18 Øvrig areal på Sørøya 
Hamnefjorden 
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Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. Det er ingen 
veifobindelse eller kai i Hamnefjorden. Det er ca.10 fritidsboliger med tilhørende bebyggelse 
i området. Reindrifta beskriver Hamnefjorddalen og Hamnefjorden som frodig og lunt, og 
derfor viktig som reinbeiteområde. Eksisterende bebyggelse er oppført slik at det ikke er plass 
for ytterligere fortetting. Det er ikke kommet ønsker om bygging i området. Gjeldende 
planstatus opprettholdes. 
 
Husfjorden 
Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. Det er ingen 
veifobindelse eller kai i området. Det finnes oppdrettsanlegg i Husfjorden. Fjorden er ellers 
veldig lite utbygd. Landskapet i området er veldig spesielt, men dramatiske fjell og mange 
små øyer. Det er ikke kommet ønsker om bygging i området. Gjeldende planstatus 
videreføres. 
 
Vatnhamna og Vatnan 
Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. Det er ingen 
veifobindelse eller kai i området. Det er 2 fritidsboliger i Vatnhamna og 1 fritidsbolig i 
Vatnan med tilhørende bebyggelse. Områdene mellom fjellet og sjøen er små og det er lite 
potensial for ytterligere utbygging. Det er ikke kommet ønsker om bygging i området. 
Gjeldende planstatus videreføres. 
 
Kobbefjorden  
Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. Det er ingen bebyggelse 
i Kobbefjorden. Det er ingen veiforbindelse eller kai i området. Arbeidsgruppa for 
naturbaserte næringer foreslo å tilrettelegge for akvakultur i Kobbefjorden. Kobbefjorden 
representerer et av de mest uberørte fjordområdene i Vest Finnmark. Her er det barskt og 
dramatisk landskap med høye fjell. Fjorden har en rik fauna med egen steinkobbekoloni, 
kongeørn og havørn. Gjeldende planstatus videreføres. Det tilrettelegges ikke for akvakultur i 
Kobbefjorden, sjøarealet avsettes til allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. 
 

5.3 Arealbruk på Seiland 

5.3.1 Generelle vurderinger 
Seiland på grunn av sin nærhet til kommunesentret er et naturlig ekspansjonsområde for 
Hammerfest samfunnet. Utvikling i Hammerfest området medfører behov for ny areal til 
boliger og næring, og Seiland vil kunne løse noen av disse behovene i fremtiden. Fast 
forbindelse til Seiland i form av tunnel eller bru vil være en forutsetning for en slik utvikling. 
 
Kommunen ønsker å tilrettelegge for boliger og næring/industri i områdene som ligger nært 
Kvaløya.  
 
Det er også ønskelig å tilrettelegge for fritidsboliger og hyttefelt i områder som har 
tilknytning til eksisterende infrastruktur.  
 
Seiland nasjonalpark som strekker seg over Hammerfest, Alta og Kvalsund kommunene åpner 
nye muligheter for friluftsliv og turisme. Kommunen ønsker å tilrettelegge for turisme på 
Seiland. 
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Bebyggelsen på Nordre Seiland fremstår som spredt og tilfeldig, uten klar 
bebyggelsesstruktur. Forskjellige formål er blandet sammen. Spesielt området i og rundt 
Hønseby fremstår som rotete og dårlig planlagt. Kommunen ønsker gjennom arealdelen å 
stramme opp og tydeliggjøre de forkjellige områdene på Nordre Seiland. Hønseby skal 
defineres tydelig og styrkes som sentret på Nordre Seiland. 
 

5.3.2 Nordre Seiland 
Områdebeskrivelse  
Seiland ligger i kort avstand fra Kvaløya og har fast ferjeforbindelse mellom Kjerringholmen 
og Strømsnes. Dette gir mulighet til å bo på Seiland og jobbe i Hammerfest område, og de 
fleste fastboende pendler til Hammerfest.  
 
På hele Nordre Seiland er det ca.40 bolighus og ca.60 fritidsboliger. Det er i underkant av 100 
fastboende i området, med overvekt av eldre innbyggere.  
 
Bebyggelsen er spredt og består av småhus som er en blanding av boliger og fritidsboliger.  
 
I Hønseby er det skole og butikk.  
 
Det går en fylkesvei fra Kjerringholmen til Hønsebyhamn. Veien har relativt bra standard og 
brøytes om vinteren. 
 
Området Kjerringholmen – Sommerneset og Skoltbukta – Hønsebyhamn har planstatus LNF 
C i kommuneplanens arealdel fra 1993, dvs. at det er tillatt med spredt bolig- og 
ervervsbebyggelse.  
 
I Vassbukt og ved Storvatnet er det i kommuneplanens arealdel fra 1993 avsatt et 
hytteområde. Resten av Nordre Seiland har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 
1993. 
 
Innspill om arealbruk 
Det kom følgende innspill på folkemøte i Hønseby i forhold til arealbruk på Nordre Seiland: 
 

• Sauedrift er viktig tilleggsnæring for de som bor på Seiland 
• Det bør legges til rette for tiltak i og rundt Seiland nasjonalpark, som for eksempel 

naturbasert turisme, hytter og turstier. 
• Det bør tilrettelegges for bolig- og næringsområder på Seiland 
• Det bør tilrettelegges for nye hytteområder og spredt fritidsbebyggelse 
• Det bør avsettes areal for naturbaserte næringer, akvakultur, turisme 
• Det bør tilrettelegges for parkeringsplasser/rasteplasser langs fylkesveien. Det er 

ønskelig å tilrettelegge for en stor parkeringsplass ved avkjørselen til den kommunale 
veien over til Vassbukta, som er stengt om vinteren. 

 
Arbeiderpartiet ønsker å tilrettelegge for industriområde på Nordre Seiland, og for 
boligutbygging fra Kjerringholmen til Eidvågeid. 
 
Det er igangsatt en reguleringsplan for hyttefelt på privat eiendom i Gamnes (innerst i 
Eidvågen). Reguleringsplan gjelder et begrenset ved fylkesveien, mens det i utgangspunktet 
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var ønskelig å regulere hele eiendommen. Utvikling av hele eiendommen til hyttebygging 
anses derfor som et innspill til planarbeidet. 
 
Det foreligger private initiativ om å etablere turistrelatert virksomhet (rorbuanlegg) vest for 
fylkesveien på nordsiden av Eidvågen og lengst øst på Eidvågeidet. 
 
Under befaring ble kommunen gjort oppmerksom på at området på Nordmannsneset, på 
oversiden av veien, egner seg god til hytte- eller boligbygging og må vurderes i forbindelse 
med rulleringen. 
 
André Larsen har konkrete planer om å utvikle 2 områder i Hønseby med tanke på turisme og 
næringsutvikling.  
 
Reindrift 
Reindrifta har påpekt at Nordre del av Seiland er kalvingsområde og derfor svært viktig for 
driften. Det er ikke ønskelig med industri i dette området.  
 
Passasjen over Eidvågeidet er trang og, og det er derfor ikke ønskelig med videre utbygging 
og aktivitet sør for Fiskebukta. Dette er et kritisk område for reindriften, fordi den gir tilgang 
til kalvingsområdet. 
 
Reindriften har ingen innvendinger mot fortetting i Store Fagervik og Survika. 
 
Vurderinger og konklusjoner  
Nordre Seiland er aktuell med tanke på industri på grunn av sin nærhet til Kvaløya. 
Industriområdet må imidlertid begrenses for å ta hensyn til reindrifta, men også for å få en 
fornuftig lokalisering med tanke på infrastruktur og fremtidig tilknytning til Kvaløya. For at 
industriområde på Seiland skal kunne realiseres, må det gjøres betydelige investeringer i 
opparbeidelse av området og infrastruktur. Etablering av bru eller tunnel til Strømsnes vil 
være en forutsetning for utviklingen. Industriområdet er derfor tiltenkt næringsaktører som 
har behov for stort og fleksibelt areal og har mulighet til å utvikle nødvendig infrastruktur. 
Industriområdet vil danne en ”industriakse” sammen med Strømsnes og Polarbase. Dette 
området har gode dybdeforhold, men er preget av sterke tidevannsstrømmer, samt sørlig vind 
og bølger. Det må gjøres målinger for å sikre konklusjoner om egnethet for havneutbygging 
kan fastslås. 
 
Området mellom Kjerringholmen og Eidvågen ligger nærmest Kvaløya. Her er det derfor 
naturlig å tilrettelegge for boligbygging. Området avsettes til spredt bolig og erverv, dvs.at 
gjeldende planstatus fra kommuneplanens arealdel fra 1993 videreføres. Utbyggingsområdet 
avsettes kun på oversiden av fylkesveien. Strandlinja på nedsiden av veien har stor allmenn 
verdi og bør ikke bebygges ytterligere. Utbyggingsområdet avgrenses i Fiskebukta av hensyn 
til reindrifta. Området som tilrettelegges for spredt utbygging ble delt i 2: Kjerringholmen og 
Fiskebukta – Vika. Dette på grunn av at områder med sannsynlig skredfare ble tatt ut. 
Vurderingen er gjort på grunnlag av NGUs aktsomhetskart for skred. 
 
Det tilrettelegges ikke for turistrelatert virksomhet (rorbuanlegg) vest for fylkesveien på 
nordsiden av Eidvågen av hensyn til reindrifta. 
 
Det avsettes imidlertid et større område lengst øst på Eidvågeidet for turistrelatert virksomhet 
(rorbuanlegg) med plankrav, slik at den type virksomhet kan samles der. 
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Området langs fylkesveien på Eidvågeidet avsettes til spedt bolig. Det er stort sett boliger her 
fra før. Det tilrettelegges ikke for erverv på denne strekningen, og det er kun arealet på 
oversiden av fylkesveien som avsettes til utbygging. Dette av hensyn til reindrifta, for at 
stripen langs sjøen skal forbli åpen for å bevare passasje for rein.  
 
Det tilrettelegges for parkeringsareal øst for fylkesveien, ved avkjørsel til Vassbukt. 
 
Hytteområdet i Vassbukt er utbygd. Det er et populært område som har infrastruktur og egner 
seg godt til utbygging. Det tilrettelegges derfor for et nytt hyttefelt med plankrav i Vassbukt 
nord for eksisterende hyttefelt. 
 
Store deler av den private eiendommen Gamnes avsettes til hyttefelt med plankrav. Området 
utvides i forhold til reguleringsforslaget, men hele eiendommen tas ikke med for å ikke gripe 
langt inn i reinbeite og uberørt natur. 
 
Vestsiden av Eidvågen, frem til Sommarneset, ble vurdert med tanke på spredt 
fritidsbebyggelse. Her er det noe fritidsbebyggelse fra før, men det kan fortettes. Store deler 
av området er svært utsatt for skredfare, spesielt mot nord. Et mindre område innerst i 
Eidvågen som ikke er skredutsatt avsettes til spedt fritidsbebyggelse.  
 
Nordmannsneset på nedsiden av fylkesveien er noe utbygd fra før, men bebyggelsen kan 
fortettes. Det er stort sett fritidsboliger i området, samt sjørettet næringsbebyggelse. Denne 
type bruk kan videreføres. Boliger bør helst etableres nærmere Kvaløya eller Hønseby. 
Området på nedsiden av veien på Nordmannsneset avsettes til spredt fritids- og 
ervervsbebyggelse.  
 
Området på oversiden av veien på Nordmannsneset er ikke utbygd. Området kan beskrives 
som et stort og flatt platå som ligger nært veien, men betydelig høyere i terrenget. Området er 
meget godt egnet for utbygging av hyttefelt og har nærhet til eksisterende infrastruktur. 
Utbyggingen må planlegges nærmere for å oppnå god disponering av området og 
opparbeidelse av infrastruktur. Området på oversiden av fylkesveien på Nordmannsneset 
avsettes til byggeområde – fritidsbebyggelse med plankrav. 
 
Skakkebakken er et område som er godt utbygd fra før, men har noe fortettingspotensial. Det 
er storts sett boliger i området, samt noe næringsbebyggelse. Området ligger nært Hønseby og 
kan gjerne videreutvikles som bolig- og næringsområde. Skakkebakken avsettes til spredt 
bolig- og ervervsbebyggelse. 
 
Hønseby inneholder tettstedsfunksjoner som brukes av hele Nordre Seiland, men fremstår 
ikke som et tettsted. Bebyggelsen er veldig spredt og området rundt kaia er lite tiltalende. 
Eksisterende infrastruktur, offentlig tjenestetilbud og privat servicetilbud utgjør et godt 
grunnlag for videre utvikling og styrking av tettstedet. Det er behov for bedre planlegging og 
oppstramming av grensene. Området innerst i Hønsebyfjorden avsettes til byggeområde – 
tettbebyggelse med plankrav. Planene til André Larsen om turisme og næringsutvikling i 
Hønseby vurderes i utgangspunktet som sammenfallende med kommunens intensjoner, med 
må vurderes nærmere i reguleringsprosessen. 
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Vestsiden av Hønsebyfjorden vurderes som godt egnet for fritidsbebyggelse. Det er noe 
bebyggelse her fra før, men det er betydelig fortettingspotensial. Området på vestsiden av 
Hønsebyfjorden avsettes til spredt fritidsbebyggelse. 
 
Området avsatt til utbygging langs fylkesveien på Seiland blir totalt sett betydelig redusert i 
forhold til gjeldende arealdel fra 1993. Områdene er differensiert ut fra ønskelig bruk og er 
avgrenset med tanke på skredfare. 
 

5.3.3 Survik 
Områdebeskrivelse 
Lille og Store Survik ligger innerst i Survika på vestsiden av Nordre Seiland. Det er kai i 
Store Survik, men de er i svært dårlig stand. Det finnes en flytebrygge i lille Survik som 
brukes av lokalbåten som trafikkerer Veolia's rute 036 lille Survik - Sennabukt. Det går 
kommunal vei fra Store Survik til Lille Survik. 
 
Totalt i Survik er det 2 bolighus, 5 fritidshus/hytter, tre driftsbygninger ikke i drift, samt 
diverse uthus. Det er 1 fastboende som driver med sau, men holder på å avvikle dette.  
 
Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. 
 
Vurderinger 
Store Survik er det eneste området i Hammerfest kommune som er registrert som verdifullt 
kulturlandskap i DN naturbase. Området inneholder viktige kulturmiljø fra forskjellige 
tidsalder. Det er viktig at dette landskapet bevares og skjermes for utbygging.  
 
Store deler av både Store og Lille Survik er utsatt for skred.  
 
Det er kommet innspill fra Alfred Sachs som bor i Lille Survik der han ber om at Survik 
åpnes for spredt fritidsbebyggelse. Stedet trues av avfolkning, og det er meget ønskelig at det 
tilrettelegges for utvikling for å opprettholde aktivitet og kommunikasjonstilbudet. 
 

Det er kommet et innspill fra Tor 
Egil Johansen som har eiendom 
14/6 i Lille Survik. Tor Egil 
Johansen ønsker å få regulert deler 
av sin eiendom til hyttetomter. Det 
området som ønskes regulert ligger 
i et skredutsatt område ifølge 
NGUs aktsomhetskart for skred. 
Området bærer tydelig preg av 
beitemark og dyrket jord og 
fremstår som et viktig 
kulturlandskap. Ut fra disse 
vurderingene er det ikke gunstig å 
tilrettelegge for utbygging i dette 
området.  
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Konklusjon  
Område nedenfor veien mellom Store og Lille Survik avsettes til spredt fritidsbebyggelse for 
å tilrettelegge for utvikling i området etter ønske fra beboere/eiere i Lille Survik. Området er 
avgrenset slik for å unngå skredfare og for å unngå konflikt med viktig kulturlandskap i 
området.  
 

5.3.4 Yttersiden av Nordre Seiland 
Det har ikke kommet konkrete innspill på bygging/utvikling på yttersiden av Nordre Seiland. 
Kommunen har gjort følgende vurderinger i noen av områdene: 
 
Ersvika 
Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. Ersvika ligger i kort 
avstand fra Hammerfest og Rypefjord med båt og brukes mye til grilling og dagsturer. 
Området er en viktig rasteplass for grågås under trekk. Dette området bør bevares til allmenn 
bruk og ikke tilrettelegges for utbygging. Gjeldende planstatus opprettholdes. 
 
Grunnvågen 
Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. Her finnes det et fåtall 
bygg som ligger ytterst i Grunnvågen. Hammerfest ligger rett over fjorden, og lysforurensning 
kan være sjenerende. Området har et veldig spesielt landskap, og det er stor sannsynlighet for 
viktige kulturminner. Det er ikke ønskelig med utbygging i dette området. Gjeldende 
planstatus opprettholdes. 
 
Lille Fagervik 
Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. I Lille Fagervik er det få 
bygg fra før, og det er store ledige arealer. Eksisterende bygg preges av forfall. Området er 
tydelig preget av historie og inneholder sannsynligvis kulturminner fra forskjellig tidsaldere. 
Det går en hellelagt sti fra Lille til Store Fagervik. Det er ikke ønskelig med ytterligere 
utbygging i området. Gjeldende planstatus opprettholdes. 
 
Store Fagervik 
Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. Området er godt utbygd 
fra før, men har fortsatt noe potensial for fortetting. Eksisterende bebyggelse fremstår som 
godt vedlikeholdt, noe som tyder på interesse for bruk av området. Store Fagervik har vært 
bebodd lenge og egner seg godt for utbygging, selv det kun er tilgjengelig med båt. Området 
avsettes til LNF området med bestemmelser og spredt fritidsbebyggelse.  
 
Moan 
Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993. Moan har et veldig 
spesielt landskap som skiller seg ut. Stedet består av en lang slette opp fra sjøen med svært 
tydelige landhevingsstriper. Sletten er omkranset av fjell, og det renner to elver ned til sjøen 
som deler sletten i tre deler på en uvanlig symmetrisk måte. Det er stor sannsynlighet for 
kulturminner i dette området. 
 
Bebyggelsen på Moan består av en nylig oppført fritidsbolig med tilhørende bebyggelse. All 
bebyggelse er lokalisert lengst nord på sletta. Det er ingen synlige inngrep i området ellers.   
 
På grunn av store landskapsverdier og historiske verdier er det ikke ønskelig vi videre 
utbygging på Moan.  
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5.3.5 Kårhamn  
Områdebeskrivelse 
Kårhamn er et tettsted som ligger innerst i Kårhamna på Seiland. Det er ingen veiforbindelse 
dit, men er fast båtforbindelse med Hammerfest. Båtruten er ikke tilrettelagt for pendling til 
Hammerfest i forbindelse med jobb. Alle som bor i bygda, jobber i bygda. Det går vei fra 
Kårhamn til Klemetbukta, samt rundt Kårhamna frem til Skjeraneset.  
 
Bebyggelsen består av småhus og noen få næringsbygg og fremstår som ensartet, ryddig og 
tiltalende. Husene har tydelig gjenreisningspreg.  
 
Det er ca.60 fastboende i Kårhamn. Det har kommet flere nye innbyggere i de siste årene som 
følge av ny fiskebruk, og stemningen i bygda er optimistisk. Alle hus brukes som bolig eller 
fritidsbolig, og husene er godt vedlikeholdt. Det er behov for nye boliger.  
 
Kårhamn har skole. Innflytting av barnefamilier har også medført behov for barnehage som 
nå er under etablering.  
 
Innbyggere i Kårhamn ønsker å utvikle turisme, og det satses på å starte serverings- og 
overnattingssted. 
 
Området er avsatt til byggeområde - tettstedsområde i kommuneplanens arealdel fra 1993. 
Områdeavgrensningen sammenfaller med Stedsplan for Kårhamn stadfestet 08.02.49. 
 
Innspill 
Innbyggere i Kårhamn har kommet med følgende arealrelaterte innspill på folkemøte og i 
samtaler med kommunen: 

- Kårhamn er i utvikling og manglende kaikapasitet er en begrensning. Det må etableres 
en flytebrygge med liggeplasser for større fiskebåter og gjestebåter. 

- Det er behov for flere boligtomter i Kårhamn. Det er få ledige tomter i bygda og de 
fleste husene, som er i bygda, er fritidsboliger. Det er ønskelig å unngå etablering av 
fritidsboliger i Kårhamn og ”konvertere” nåværende fritidsboliger til boliger. 

- Det er ønskelig med nye boligområder utover dagens grenser. 
- Fritidsboliger bør etableres utenfor Kårhamn. 
- Det er viktig for fiskebruket å bevare fiskeområdene. Oppdrettsarealene må reduseres 

for å opprettholde fiskeplassene. 
 
Reinbeitedistriktet ser positivt på videreutvikling av Kårhamn. De har ikke innvendinger mot 
fortetting av eksisterende bebyggelse, så lenge ny bebyggelse etableres i nærhet av allerede 
utbygde områder og ikke strekker seg oppover fjellet. Reindrifta går også med på etablering 
av fritidsboliger langs veien mot Klemetbukta. Antall fritidsboliger må begrenses til 10 – 15 
stk.  
 
Vurderinger  
Kårhamn er et av de få tettstedene i kommunen som er i utvikling. Dette er veldig positivt, og 
kommunen ønsker å støtte utviklingen ved å tilrettelegge nødvendig areal.  
Ut fra dagens situasjon og ønske fra innbyggerne må selve Kårhamn, dvs.området rundt 
Kårhamna og langs veien opp til skolen, utvikles med tanke på boliger, næring og 
sentrumsfunksjoner. Dagens tettstedsgrenser må utvides.  
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Gjenreisningsbebyggelsen i Kårhamn er veldig godt bevart. Dette er en verdi for hele 
kommunen og må ivaretas i videreutvikling av tettstedet. 
 
Det må tilrettelegges for fritidsboliger utenfor tettstedet, men i nærhet til både tettstedet og 
infrastruktur. Området langs veien til Klemetbukta er et naturlig område med tanke på 
fritidsboliger.  
 
Det er kjent at Kårhamn er utsatt for snøskredfare, men området er ikke kartlagt. Det er viktig 
at kartleggingen gjennomføres, slik at sikring av eksisterende bebyggelse blir tatt med på 
prioriteringsliste for skredsikring. Oppføring av ny bebyggelse må ikke skje i skredutsatte 
områder. Ubebygde områder må derfor også kartlegges for skredfare. Kommunen satser på å 
gjennomføre skredfarekartlegging i løpet av 2009. 
 
Konklusjoner 
Gjeldende tettstedsgrensen utvides. 
 
Det tilrettelegges for spredt fritidsbebyggelse fra den nye tettstedsgrensen og videre langs 
veien frem til Klemetbukta, samt på et avgrenset område ute på neset.   
 

5.4 Arealbruk på Kvaløya 

5.4.1 Generelle vurderinger 
Kvaløya huser kommunens sentrum – Hammerfest og Rypefjord, og binder kommunen med 
resten av landet med Riksvei 94. Kommunen har hatt sterk vekst siden utbygging av LNG 
anlegget på Melkøya startet i 2002. Det meldte seg nye arealbehov som følge av aktivitet, 
både i forhold til boliger og næringsarealer. Hammerfest og Rypefjord har hatt mest press i 
forhold til areal. Topografiske forhold med lite utnyttbar areal mellom fjellet og sjøen, 
klimatiske forhold og stor skredfare er begrensende for utviklingen. I tillegg er Hammerfest 
en reindriftskommune, og en slik arealkrevende næring gir betydelige utfordringer i forhold til 
arealbruken.  
 
Områdene innenfor kommunedelplanene for Hammerfrest og Rypefjord er stort sett utbygd. 
Det finnes fortsatt noen muligheter, men de fleste av dem forutsetter utfylling i sjø eller 
transformasjon av eksisterende områder.  
 
Den største utfordringen er mangel på nærings- og industriareal. Kommunen har opparbeidet 
noe næringsareal i det siste på Prærien og i Lervika, men forespørsel er betydelig større enn 
det kommunen kan tilby. Det gjelder spesielt sjørettet næringsareal, der det i dag må gjøres 
sterke prioriteringer ved tildeling. Utbygging av Goliat feltet og mulig videre utbygging på 
Melkøya vil forsterke dagens utfordringer ytterligere.  
 
Industri- og næringsvirksomhet krever store sammenhengende arealer, og trenger gjerne 
tilgang til sjø med gode havneforhold. Aktiviteten på slike arealer medfører tung trafikk, støy 
og ofte forurensning. Industriområder trenger gjerne utvendig lagring og er ikke estetisk 
tiltalende. Disse forholdene gjør det vanskelig å lokalisere slik virksomhet i Hammerfest og 
Rypefjord som er tett utbygd fra før og der slik virksomhet kommer i konflikt med 
omgivelsene. Kommunen må derfor se utover dagens grenser for kommunedelplanene for 
Hammerfrest og Rypefjord for å dekke behov for industri- og næringsareal.  
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I forhold til boliger er arealbehovet ikke like presserende som i forhold til industri og næring, 
men det er viktig å være i forkant av utviklingen og ha boligarealer tilgjengelig både i og 
utenfor byen. Utbygging av Snøhvit feltet utløste stort behov for boliger av forskjellige typer 
på kort tid, noe som medførte store utfordringer for kommunen. Det er naturlig å forutsette at 
utbygging av Goliat feltet vil medføre liknende behov og utfordringer i forhold til areal. 
 
I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel er det nødvendig å tilrettelegge areal 
for både industri/næring og boliger utenfor Hammerfest og Rypefjord. 
 
Kommunen ønsker at utbygging skal skje i og rundt sentrumsområdene/tettstedene og i 
tilknytning til eksisterende infrastruktur. Næring, bolig og sentrumsfunksjonene prioriteres 
fremfor hyttebygging på Kvaløya. Dette først og fremst av hensyn til reindrifta.    
 
Innspill 
På folkemøte i Hammerfest er det kommet følgende arealrelaterte innspill utenfor 
kommunedelplanene for Hammerfest og Rypefjord: 

- Det er viktig at det utenfor sentrum, som for eksempel i Bekkeli og Forsøl, blir 
regulert store barnevennlige boligtomter. 

- Det må avsettes plass til flere småbåthavner. 
- Det er stor interesse for industriområder på Strømsnes. 
 

Det ble også sagt at det må tilrettelegges for hyttebygging på Sørøya og Seiland, mens 
nordspissen av Kvaløya er et viktig nærområde som må bevares for allmenn bruk og ikke 
privatiseres gjennom hyttebygging. 
 
På folkemøte i Forsøl kom det innspill om at det må tilrettelegges for hyttebygging i Risvåg. 
 
Arbeiderpartiet kom med følgende innspill: 

- Strømsnes avsettes til industriformål. Spesielt med tanke på industri som medfører 
tungtransport. 

- Det må etableres samarbeid med Kvalsund kommune om industriområde på Grøtenes. 
- Det må tilrettelegges for industriområder fra Melkøya og nordover på Kvaløya. 

 
Reindrifta har kommet med følgende innspill: 

- Det bør avsettes spesialområder for reindrift i den nye arealplanen  
- Reinbeitedistriktet ønsker ingen videre utbygging/utvidelse i Forsøl  
- Reinbeitedistriktet ønsker ikke gang og sykkelvei fra Prærien til Forsøl 
- Generelt er Mylingenhalvøya viktig for reindriften som kalvings- og beiteområde, og 

det ligger mange utfordringer i å utnytte denne som beite i forhold til aktiviteten lang 
veien mot Forsøl 

- Sørsiden av Kvalfjorden og nordsiden av Kvaløya er viktige kalvings- og 
beiteområder. Det bør ikke tilrettelegges for hyttebygging og aktivitet i disse 
områdene. 

- Reinbeitedistriktet ønsker ingen boligbygging i Molstrand, fordi det i dette området er 
en trang passasje for reinens vandring, og at denne vil bli mer eller mindre stengt om 
området utbygges med boliger. 

- Reinbeitedistriktet ønsker ikke at vindmølleparken blir utbygd, da denne vil få meget 
store negative konsekvenser for reindriften på Kvaløya. 
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- Reinbeitedistriktet anser Strømsnes som et viktig område for deres drift fordi det er et 
godt beiteområde som er frodig og blir tidlig bart. Derfor er det ikke ønskelig med 
utbygging på Strømsnes. 

 

5.4.2 Hammerfest og Rypefjord  
Hammerfest og Rypefjord inngår i egen kommunedelplan vedtatt 27.06.97 som ikke er en del 
av denne rulleringsprosessen. Kommunedelplanen skal ha egen rullering med de prosessene 
og kravene dette innebærer, fordi disse områdene er komplekse og har andre problemstillinger 
enn resten av kommunen. Siden kommunedelplanen ble vedtatt, har det skjedd betydelige 
endringer både i Hammerfest og i Rypefjord. Flere områder er blitt planlagt og utbygd i strid 
med kommunedelplanen for å imøtekomme de behovene som oppstod i samfunnet som følge 
av Snøhvit utbyggingen. Slike endringer må ivaretas i den kommende rullering av 
kommunedelplanen, samtidig som det må tenkes på fremtidige behov. 
 
Avgrensning av kommunedelplanen  
I denne prosessen er det imidlertid aktuelt å vurdere grensene til kommunedelplanen og 
eventuelt justere dem i forhold til tilgrensende områder. 
 
Delplanens vestlige grense utvides for å få med Melkøya. 
 
Delplanens nordlige grense utvides for å få med Skjærvika området. Det er lagt inn noe 
utviklingspotensial utover det regulerte området.   
 
Delplanens østlige grense utvides noe for å inkludere området ved Hyggevannet der det 
planlegges bygging av transformatorstasjon i forbindelse med elektrifisering av Goilat feltet 
og sannsynligvis i forbindelse med bygging av en ny 420 KV kraftlinje Ballsfjord-
Hammerfest. 
 
Delplanens sørlige grense utvides noe for å få med en større del av Indrefjorddalen som er en 
naturlig del av nærområdet i Rypefjord. 
 
Vurderinger innenfor kommunedelplanen 
Selv om det i denne omgang ikke gjøres vurderinger rundt bruk av arealene innenfor 
kommunedelplanen, er det hensiktsmessig å vurdere avgrensning av utbyggingsområdet. 
Dette er viktig både for å kunne vurdere behov for justeringer av delplanens avgrensning og 
for å synliggjøre kommunens tanker i forhold til fremtidige arealbehov innenfor 
delplanområdene. Det siste er spesielt viktig i forhold til dialogen med reindrifta.  
 
I gjeldende kommuneplanens arealdel fra 1993 er Hammerfest og Rypefjord vist som 
tettstedsområde. I den nye arealdelen endres dette til bybebyggelse for å synliggjøre forskjell 
mellom Hammerfest og Rypefjord og de andre tettstedene i kommunen. Det er synliggjort 
både nåværende og fremtidig bybebyggelse. Området med nåværende bybebyggelse 
videreføres fra gjeldende kommuneplanens arealdel, mens fremtidig bybebyggelse inkluderer 
både områder som er bygd etter at delplanen ble vedtatt og områder som kommunen ønsker å 
utvikle i fremtiden. Disse vurderingene danner grunnlag for kommende rullering av 
kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord. 
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5.4.3 Strømsnes og Akkarfjord 
Hammerfest og Rypefjord er i ferd med å vokse ut av sine grenser, og Strømsnes er et område 
som vil være et naturlig neste trinn i utvikling av Hammerfest samfunnet. Dette av følgende 
grunner: 

- Nærhet til Hammerfest og Rypefjord – nærhet til sentrumsfunksjonene og tilbudene 
- Lokalisering i forhold til Hammerfest og Rypefjord – kortere transporttid fra 

fastlandet, ingen trafikkbelastning på sentrumsområdene 
- Eksisterende infrastruktur og gunstig beliggenhet i forhold til riksveien  
- Tilgjengelig ubebygd areal 
- Naturlig akse til Seiland ved etablering av fastlandsforbindelse 

 
Strømsnes er et allsidig område som kan tilfredsstille forskjellig utviklingsbehov. 
Eksisterende boligområde langs veien på sørsiden av Strømsnes og ute på Klokkerøya har fin 
beliggenhet med mange kvaliteter. Området har betydelig fortettingspotensial og kan utvikles 
videre som boligområde. Det er naturlig at boligbygging fortsetter rundt Akkarfjord mot 
Bekkeli, slik at det dannes et sammenhengende boligområde med gode bo- og naturkvaliteter. 
 
Nordsiden av Strømsnes er veldig aktuell med tanke på industri- og næringsarealer på grunn 
av: 

- Sentral beliggenhet, samtidig som området er naturlig avskjermet og vil derfor ikke 
medføre store ulemper for omgivelsene med tanke på støy, støv og estetikk  

- Stor sammenhengende areal 
- Nærhet til riksveien 
- Tilgang til sjø og gode dybdeforhold 
- Området danner en naturlig industriakse sammen med Indre Rypefjord, Leirvika og 

Polarbase 
 

Området er i dag uberørt med unntak av et dalsøkk på den nordøstlige delen som har vært 
brukt til blant annet masselagring og preges derfor av terrenginngrep. Nordsiden av Strømsnes 
består av fjell med gjennomsnittlig høyde på ca.50 moh.  De laveste partiene ligger på cote 
+25, og den høyeste toppen har høyde +86. Det vil derfor være nødvendig med betydelige 
terrenginngrep for å tilrettelegge området for industri- og næringsformål. Opparbeidelse kan 
foregå gradvis og fungere som masseuttak i mellomtiden.  
 
Kommunen forsøkte tidligere å regulere en del av Strømsnes til masseuttak. Kommunestyret 
vedtok reguleringsplanen i møte den 04.05.00 etter en lang planprosess. Da det var reist 
innsigelse fra reindriftsforvaltningen mot denne planen, og mekling ikke hadde ført fram, 
måtte saken sendes Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse. I brev av 05.02.01. fra 
Miljøverndepartementet ble det opplyst at departementet ikke kunne finne å stadfeste 
reguleringsplanen. Saken var dermed endelig avslått og kunne ikke påklages.  
 
I dag er situasjonen i Hammerfest kommune veldig forskjellig fra det den var i år 2000. 
Kommunen har siden den tid opplevd eksplosiv vekst og har per i dag stor mangel på areal, 
spesielt til næring og industri. For å kunne tilfredsstille dagens behov for areal, og samtidig 
kunne imøtekomme behov som vil oppstå i forbindelse med utbygging av Goliat feltet, er det 
helt nødvendig å utvikle arealer utover grensene for Hammerfest og Rypefjord. Av 
ovennevnte grunner er Strømsnes et veldig aktuelt område for fremtidig utvikling. Det er ikke 
lenger snakk om enkelt tiltak, men helhetlig utvikling av Strømsnes til forskjellige formål. Det 
forutsettes at dette blir gjennomført gjennom utarbeidelse av kommunedelplan for Strømsnes 
område. Gjennom overordnet planlegging vil kommunen kunne vurdere forskjellige 
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arealbehov og ta hensyn til de forskjellige interessene i området. Denne prosessen vil avklare 
den mest optimale utnyttelse av området for samfunnets beste. 
 
Innspill 
Viggo Eriksen har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for masseuttak på Akkarfjordneset. 
Det ble også utarbeidet en rapport om støybelastning for nærliggende boligområder. 
Behandling av planforslaget ble utsatt i påvente av arbeidet med kommuneplanens arealdel i 
henhold til planutvalgets vedtak av 27.11.2007. Planforslaget er vist på kartet nedenfor. 
 

 
 
I reguleringsforslaget er samlet uttak beregnet til ca.700 000 m3, og det forutsettes driftstid på 
ca.20 år. Bergarten er gneis med granittisk til granodiorittisk sammensetning. Lokaliteten er 
lovende for utsprengig av store steinblokker. Ved forsiktig sprengig vil bergarten kunne gi 
plastringsstein. Bergarten vil være brukbar til de fleste veiformål, men sannsynligvis ikke til 
betong.  
 
Hovedutfordringen er masseuttakets nærhet til boligområder uten naturlige barrierer som 
skjermer for støy, støv og terrenginngrep: 

- Støy og støv fra masseuttaket kan være sjenerende for nærliggende boligområder. 
Ifølge støyrapporten vil støynivå i oppstartsfasen sannsynligvis overskride grenser for 
bygge- og anleggsstøy i boligområder. Dette gjelder spesielt for Strømsnes og 
Klokkerøy, men også noen tomter i Bekkeli boligfelt.  

- Tiltaket vil medføre betydelige terrenginngrep som vil være godt synlig fra Strømsnes 
området og riksveien 

 
Etablering av masseuttak på Akkarfjordneset vil være uheldig for kommunens satsing på 
bolig i Bekkeli området.  
 
Det tiltenkte masseuttaket vil ligge inntil frilufts- og reindriftsområde. Reindrifta har antydet 
innsigelse i forbindelse med reguleringsprosessen. 
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Kommunens mål i arealplanlegging er å skille bolig- og industriområder for å unngå 
konflikter og oppnå synergi mellom industriaktørene. Etablering av masseuttak på 
Akkarfjordneset er ikke i tråd med denne målsetningen. Masseuttakets beliggenhet og 
topografi begrenser muligheter for etterbruk av området til for eksempel industri og næring.  
 
Mangel på tilgang til sjø begrenser også muligheter for mellomlagring av masser i forbindelse 
med masseuttaket.  
 
Det vises ellers til generelle vurderinger i forhold til masseuttak i kapittel ”Områder for 
råstoffutvinning”. 
 
Ut fra disse vurderingene tas ikke innspill om masseuttak i Akkarfjordneset til følge. 
Reguleringsforslaget må avslås. Området i Akkarfjordneset beholder hovedsakelig status LNF 
A, mens deler av området bør vurderes med tanke på boliger i forlengelse av Bekkeli boligfelt 
i kommende delplanprosess. 
 

 

Det er også kommet innspill fra Ernst 
Kristian Moe om å avsette hans eiendom 
15/7 i Akkarfjord til boligformål. 
I utgangspunktet er dette innspillet 
sammenfallende med kommunens ønsker om 
boligområde rundt Akkarfjord. Store deler av 
eiendommen ligger imidlertid i bratt terreng, 
derfor kan ikke hele eiendommen utnyttes til 
boligbygging. 
Foreløpig avgrensning av byggeområde med 
tanke på boliger omfatter deler av 
eiendommen som ligger inntil riksveien. 
Den endelige avgrensningen og vurderinger i 
forhold til denne konkrete eiendommen må 
gjøres i forbindelse med utarbeidelse av 
kommunedelplan for Strømsnes og 
Akkarfjord. 

 
Konklusjon  
Området Strømsnes og Akkarfjord avsettes til båndlagt område i påvente av 
kommunedelplan. Arealbruk av området og endelige utbyggingsrenser vil bli avklart gjennom 
kommunedelplanprosessen. Kommunedelplan skal ta utgangspunkt i følgende vurderinger: 

- Nordsiden av Strømsnes helt eller delvis avsettes til industri og næring. Det må 
vurderes muligheter for masseuttak i forbindelse med opparbeidelse av området. Det 
må gjøres målinger for å vurdere tidevannsstrømmer, vind, bølger og dønning. 
Grunnene mellom Bokøyskjeret og sjømerket mot Leirvika må vurderes fjernet for å 
optimalisere dybdeforhold.  

- Klokkerøy, sørsiden av Strømsnes og området rundt Akkarfjord avsettes til bolig. Det 
må sørges for god skjerming mot industriområdet/masseuttak. 

- Leirfjæra i Akkarfjord er et viktig naturområde som må bevares. 
- Bekkeli boligområde utvides mot Akkarfjordneset. 
- Det avsettes nødvendig areal i tilknytning til riksveien med tanke på eventuelle 

utbedringer av veien og fremtidig gang- og sykkelvei fra Rypefjord til Bekkeli. 
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- Det vurderes tunnel fra Molstrand til Akkarfjord, eventuelt andre utbedringstiltak i 
Akkarfjordsvingen. Det må også vurderes utbedring av kurvatur i svingen fra 
Strømsnes til Saragammen. 

- Tunnelforbindelse fra Saragammen til Rypefjord må innarbeides i delplanen. 
 
Utgangspunkt for avgrensning av byggeområde er vist i eget vedlegg – Forslag til 
avgrensninger innenfor kommunedelplan for Strømsnes/Akkarfjord. 
 
Gjeldende planer 
Reguleringsplaner for Sjøtun på Klokkerøya, Bekkeli og Saragammen skal fortsatt gjelde. 
Båndleggingen vil derfor gjelde områder som ligger utenfor disse reguleringsplanene. 
 

5.4.4 Hammerfest vindpark 
Arealet øst for riksveien vis-a-vis Strømsnes avsettes til båndlagt område i påvente av 
regulering. Arealet avsettes i henhold til eksisterende reguleringsforslag fra Statkraft. 
 
Statkraft utarbeidet en reguleringsplan for vindpark med konsekvensutredning i 2005. 
Reindrifta kom med innsigelse til reguleringsplanen i forbindelse med offentlig ettersyn av 
reguleringsplanen. Planutvalget anbefalte i møtet 12.09.06 å vedta reguleringsplanen og bad 
om å oversende saken til fylkesmannen i Finnmark for mekling mellom partene. Områdestyret 
for Vest-Finnmark mente at det ikke var grunnlag for å gjennomføre mekling da det oppfattes 
slik at partene stod langt fra hverandre og at vindparken ikke er forenelig med fortsatt reindrift 
på Kvaløya. Fylkesmannen konkluderte med at det ikke var grunnlag for å gjennomføre 
mekling. På bakgrunn av dette ble saken først sendt til kommunen for vurdering hvorvidt det 
kan være grunnlag for å gjøre justerunger som kan gi grunnlag for mekling før saken sendes 
til departementet. Saken ble behandlet i planutvalget 19.06.07, der det ble vedtatt at 
reguleringsplan for vindpark på Kvaløya legges i bero, og at arealbruken inngår i prosessen i 
forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.  
 
I reguleringsplanen er det presentert 2 ulike utstrekninger av installasjoner avhengig av om en 
velger møller med effekt 5 MW (22 møller) eller 2 MW (55 møller). Den faktiske utbygging 
vil sannsynligvis ligge et sted mellom disse, avhengig av optimale løsninger i forhold til 
vindtilfang, infrastruktur og kostnad.  
 
Hammerfest kommune er positiv til Statktafts planer om vindpark. Dette er et viktig tiltak 
innen miljøvennlig energiproduksjon som vil bidra til å forsterke Hammerfests energiprofil. 
 
Hensyn til nedslagsfeltet og fremtidig flyplass på Grøtnes må følges opp spesielt ved videre 
planlegging og utbygging av vindparken. 
 

5.4.5 Fremtidig flyplass på Grøtnes 
Et mindre område inntil kommunegrensen mellom Hammerfest og Kvalsund er avsatt til 
industri med tanke på fremtidig flyplass. Flyplassen kommer hovedsakelig til å ligge i 
Kvalsund kommune.  
 
Eksisterende flyplass i Hammerfest har sterke restriksjoner på grunn av sin ugunstige 
beliggenhet, noe som går sterkt utover både privatpersoner og næringslivet i området. På 
bakgrunn av dette opprettet Hammerfest og Kvalsund kommunene et flyplassutvalg i 2006 
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som skulle vurdere alternativ lokalisering av flyplass for Hammerfest og Kvalsund. Utvalget 
har utpekt Grøtnes som lokalisering for fremtidig flyplass. Det ble blant annet gjort vurdering 
av hinderforholdene, utført analyse av turbulensforholdene, utarbeidet skisseprosjekt og 
samfunnsøkonomisk analyse for den nye flyplassen. I tillegg har Avinor i 2 år utført 
vindmålinger på den aktuelle lokaliteten. Resultatene så langt ser lovende ut, og begge 
kommunene satser på å få en ny og bedre flyplass på Grøtnes. 
 
Etablering av flyplassen på Grøtnes vil medføre både samfunnsmessige og arealmessige 
konsekvenser. Arealmessige konsekvenser lokalt vil være størst for Kvalsund kommune. For 
Hammerfest kommune vil flyplassen bety behov for utbedring av veistrekningen Grøtnes – 
Hammerfest og muligheter for ny arealbruk langs denne veistrekningen. Den store 
konsekvensen for Hammerfest kommune vil være at bygging av ny flyplass vil frigjøre store 
sentrumsnære arealer som benyttes til dagens flyplass. Dette vil gi store muligheter for 
byutvikling. 
 

5.4.6 Molstrand 
Det avsettes et område på østsiden av riksveien på Molstrand til byggeområde – boligområde 
med plankrav.  
 
Molstrand er i dag et lite utnyttet område med noe hyttebebyggelse. Etablering av ny flyplass 
på Grøtnes vil endre dagens oppfatning av byens grenser, og veistrekningen mellom 
Rypefjord og Grøtnes vil bli en del av nærområdet til Hammerfest og Rypefjord. Dette vil 
gjøre Molstrand mye mer sentral enn den er i dag. Området har meget gode solforhold og 
gunstige topografiske forhold, som gjør det godt egnet til boliger. Nærhet til flyplass vil også 
være en fordel. 
 
Utbygging av Goliat og mulig videre utbygging på Melkøya vil skape stort behov for 
forskjellige typer boliger, også eneboliger med store tomter utenfor sentrum. Molstrand vil 
være en veldig god mulighet for denne type boligbygging. 
 

5.4.7 Forsøl 
Områdebeskrivelse 
Forsøl er et tettsted lengst nord på Kvaløya, ca.5 km fra Hammerfest (Prærien). Forsøl og 
kommunesentret forbindes med fylkesvei, og det er bussforbindelse mellom Hammerfest og 
Forsøl. Det bor ca 200 personer i Forsøl. Forsøl har skole og barnehage, men ingen butikk. 
Innbyggere i Forsøl benytter handels- og servicetilbudet i Hammerfest. 
Forsøl er et fiskevær, og fiskeri er hovednæringen. Det drives både med fiske, oppdrett og 
foredling av fisk.  
Mange av innbyggere i Forsøl jobber i Hammerfest og Rypefjord. 
Bebyggelsen ligger stort sett rundt Førsølbukta og består hovedsakelig av bolighus, samt noen 
næringsbygg ved kaia. Kommunen har nylig opparbeidet et nytt boligfelt i Forsøl, i 
Sandbuktområdet.  
Området er avsatt til byggeområde - tettstedsområde i kommuneplanens arealdel fra 1993. 
 
Innspill 
På folkemøte i Forsøl kom følgende arealrelaterte innspill: 

- I Forsøl ligger det godt til rette for naturbaserte næringer 
- Det må tilrettelegges for mer næringsareal for fiskeri 
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- Ytre Forsøl er en perle som ikke må bygges ut 
- Fylkesveien er viktig for utviklingen i Forsøl, den må belyses 
- Det kan bygges boliger langs fylkesveien fra Fuglenesdalen til Forsøl 
- Det må bygges gang- og sykkelvei mellom Prærien og Forsøl  
- Det må tilrettelegges for utvikling i Forsøl  

 
Vurderinger 
Det tar ca.20 minutter å kjøre fra Hammerfest sentrum til Forsøl. Nærhet til kommunesentret 
gjør Forsøl veldig aktuell med tanke på fremtidig utvikling og spesielt boligbygging. Det er en 
fin mulighet å kunne jobbe i byen og bo i landlige omgivelser.  
Tettestedsgrensene i arealdelen fra 1993 gir i utgangpunktet gode muligheter for utvikling av 
bolig- og næringsområder i Forsøl. Det er fortsatt muligheter for fortetting. Det er imidlertid 
begrenset areal til idrett og fritidsaktiviteter. Det er ønskelig å utvide tettstedsgrensen til å 
inkludere fotballbanen og veien frem til renseanlegget med nærliggende områder. Disse 
områdene er allerede berørt av tiltak/infrastruktur og oppfattes som en naturlig del av 
tettstedet. En slik utvidelse vil kunne gi tilstrekkelige muligheter både for boliger, næring og 
idrett/fritidsaktiviteter i Forsøl. 
 
Boligbygging langs veien mellom Prærien og Forsøl vurderes som lite aktuelt av følgende 
grunner: 

• Dette er et viktig reindriftsområde – drivingslei for rein 
• Området vurderes også som dårlig egnet for boliger med lav bokvalitet 
• Utbygging og tilrettelegging her vil være veldig kostnadskrevende  
• Det er uønskelig å spre bebyggelse over lange avstander og utenfor allerede etablerte 

områder ut fra miljø- og energitenking 
 
Konklusjon 
Forsøl avsettes til Byggeområde – tettbebyggelse. Avgrensning i arealdelen fra 1993 utvides 
for å få med fotballbanen og veien til renseanlegget med nærliggende områder. Det presiseres 
at dette vil være i tråd med dagens bruk at disse områdene. Uberørte områder holdes fortsatt 
utenfor tettstedsgrensen.  
 

5.4.8 Øvrig areal på Kvaløya  
Gjeldende LNF status på nordsiden av Kvaløya videreføres. Det er ikke ønskelig med 
ytterligere hyttebygging i dette området av hensyn til reindrifta og friluftsliv. 
 
Det avsettes et mindre industriområde på vestsiden av Kvalfjord. Dette området benyttes i dag 
i forbindelse med oppdrett, og det går vei fra fylkesveien ned til Kvalfjorden. Det er ønskelig 
å tilrettelegge området langs Kvalfjorden og opp til fylkesveien med tanke på fiskerelatert 
næring/reiseliv. 
 
Et område på nordsiden av veien mellom Prærien og Forsøl avsettes til idrettsanlegg. Dette i 
henhold til reguleringsplan for scootercrossbane stadfestet 12.02.04. 
 

5.5 Områder for råstoffutvinning 
Områder for råstoffutvinning skal vurderes ved rullering av kommuneplanens arealdel. Dette 
temaet var også utpekt som viktig av kommunens planutvalg ved oppstart av rulleringen.  
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Følgende bakgrunnsdokumentasjon ble brukt som utgangspunkt for kartlegging og vurdering 
av aktuelle forekomster: 

- rapport ”Massevurdering Hammerfest” utarbeidet av Scandiaconsult i oktober 2001 
- saksdokumentasjon til reguleringsplan for masseuttak på Strømsnes  

 
Det ble også utarbeidet temakart for grus og pukk på grunnlag av opplysningene fra NGU. 
 
Mineralske råstoff deles i mutbare og ikke mutbare mineraler. De mutbare mineralene tilhører 
staten og reguleres av lov om bergverk av 30. juni 1972 (BVL). Alle andre mineraler som 
ikke omfattes av ovennevnte kategori, er såkalte ikke mutbare mineraler og tilhører 
grunneieren. 
 
Den som ønsker å sikre seg rett i et område til å undersøke forekomster av mutbart mineral, 
og rett fremfor andre til utmål i området og til å utnytte forekomstene, må begjære muting. 
Bergvesenet opplyste at det ikke foreligger noen tillatelser eller søknader om muting i 
Hammerfest kommune. Ut fra dette var det ingen grunnlag til å vurdere arealbruk med tanke 
på utvinning av mutbare mineraler.  
 
Vurderingene i dette kapittelet dreier seg derfor kun om ikke mutbare mineraler og først og 
fremst byggeråstoff. 
 
Vurderinger 
Massebehovet er størst på Kvaløya, der det aller meste av byggeprosjekter foregår. Følgende 
typer masser vil til enhver tid være etterspurt: 

- fyllmasser 
- veibyggingsmateriale (forsterkningslag/bærelag og asfalt) 
- betong/tilslag 
- plastring 

I tillegg følger en rekke spesialkvaliteter som kreves i spesielle prosjekter. 
 
Fremtidig massebehov i Hammerfest og Rypefjord vurderes som følger:  
 
 Sted Massebehov m3 Merknader 
1 Stigen/Rossmolla    900 000 Utfylling mellom eks. 

utfylling og Stigen. Det 
forutsettes at massene er 
tilgjengelig før tog 2 på 
Melkøya bygges ut. Ved 
utbygging av tog 2 vil behovet 
dekkes av massene på 
Melkøya. 

2 Fuglenesbukta       50 000 Utfylling i Fuglenesbukta i ht. 
skisseprosjekt. 

3 Rypklubben    750 000 Utfylling vest for 
Rypklubbeidet. 

4 Utvidelser Polarbase    600 000 Det forutsettes utfylling fra 
Finnøya og forbi Småskjeret. 
Her kan det imidlertid fylles 
lengre ut, og massebehovet 
blir da atskillig større. 
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5 Mellom Leirvika og Polarbase 1 000 000 Her er det dypt, men deler av 
området kan fylles ut dersom 
det er behov for å deponere 
større mengder. 

6 Prosjektet ”Forurenset havn” – 
tildekking av havbunn 

90 000 – 180 000 Massebehovet avhenger av 
hvor store områder man 
velger å tildekke. 

Massebehovet i forbindelse med fremtidig flyplass er anslått til 4 500 000 m3. 
Flyplassutvalget forutsetter å ta ut massene til flyplassbehov lokalt på Grøtnes og i 
Skjåholmen for å ha kortest mulig transportavstand. Strømsnes kan også være aktuell i denne 
sammenheng. 
 
Hvis man skal satse på å dekke noen av massebehovene lokalt, må det vurderes masseuttak på 
Kvaløya. Seiland og Sørøya er ikke systematisk kartlagt med tanke på masseforekomster, men 
det vurderes som lite aktuelt på grunn av dårlig infrastruktur, lange avstander og konflikt mot 
ulike naturinteresser. 
 
På Kvaløya er det ikke registrert lokaliteter eller geologiske formasjoner med potensial for 
masseuttak av høyeste kvalitet – og tilhørende kommersielt potensial. Det mest optimale vil 
være en kombinasjonsløsning der lokale ressurser dekker de mest voluminøse og hyppigst 
etterspurte kvalitetene uten for strenge kvalitetskrav, mens høykvalitetsmasser, spesielt 
plastringsstein i større volum, importeres.   
 
Det er noen få masseuttak på Kvaløya som er i drift i dag. Det største er i Indrefjorddalen. Her 
er det fortsatt noe potensial, men uttaket har meget ugunstig adkomst gjennom boligfeltet og 
har store negative konsekvenser for Indrefjorddalen som nærområde for Rypefjord. I tillegg er 
det et masseuttak på flyplassen som brukes til flyplassformål. Det ble også tatt ut masser i 
forbindelse med utbedring av veien mot Forsøl. Masseuttakene preges av uryddig drift og 
manglende opprydding ved avslutning. I tillegg til masseuttak er også deponering av 
løsmasser en stor utfordring i kommunen. 
 
Lokalisering av masseuttak må baseres ikke bare på geologiske forhold, men ta hensyn til 
omgivelsene og muligheter for etterbruk. Dette vil øke samfunnsmessig gevinst av 
masseuttakene. Spredning av masseuttak er ugunstig på grunn av at de totale negative 
konsekvensene som støy, støv og terrenginngrep, blir store. Flere enkeltstående masseuttak er 
også mer arealkrevende enn ett stort masseuttak. Masseuttak og massedeponering må ses i 
sammenheng. 
 
Kommunen ønsker å rydde opp i masseuttak og massedeponier gjennom følgende strategi: 
Det tilrettelegges for større masseuttak i de områdene som: 

• har tilstrekkelig stort areal både for drift og mellomlagring av masser 
• har tilstrekkelig geologisk egnethet 
• ligger avskjermet fra bebyggelse med tanke på støy, støv og estetikk 
• har tilknytning til infrastruktur, der tilgang fra sjø er spesielt viktig for transport av 

massene og muligheter for etterbruk 
• har potensial for etterbruk til næring og industri  

 
Ut fra disse prinsippene er Strømsnes og Rypfjellet utpekt til masseuttak. 
 
Eksisterende masseuttak avsluttes og ryddes opp etter egne avtaler med kommunen.  
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Kommende byggeprosjekt som har masseoverskudd må koordineres mot prosjekter som 
trenger masse. 
 
Kommunen ønsker å etablere samarbeid med Kvalsund kommune med tanke på masseuttak i 
forbindelse med den fremtidige flyplassen på Grøtnes, slik at massebehovet for flyplassen kan 
ivaretas lokalt. Det bør også vurderes bredere samarbeid med Kvalsund kommune med tanke 
på masseuttak. 
 
Masser med spesialkvaliteter som ikke finnes lokalt må importeres. 
 
Konklusjon 
Det tilrettelegges for masseuttak på Strømsnes med tanke på å tilrettelegge for nærings- og 
industriområde med tilgang til sjø. Tidligere analyser i området viser at det finnes to typer 
bergarter i området – granatglimmergneis og gabbro. Granatglimmergneisen kan brukes som 
omhyllingsmasser for rørledninger og som tilslag for betong. Den kan også benyttes for uttak 
av blokker, men egner seg ikke til veioverbygging. Gabbro egner seg til veioverbygging og 
har betydelig større anvendelsesområde enn gneis. Tidligere reguleringsplan foreslo total 
uttaksvolum på 1,1 mill.m3 fast fjell. Opparbeidelse av Strømsnes til industriområde vil 
sannsynligvis medføre mye større uttak av masser enn det som ble vurdert i den tidligere 
reguleringsprosessen. Det kan også være aktuelt å ta ut masser på Strømsnes i forbindelse 
med bygging av fremtidig flyplass på Grøtnes. Størrelse på masseuttaket og driftsplan må 
avklares gjennom reguleringsplan. 
 
Det tilrettelegges for masseuttak i Rypfjellet i forbindelse med opparbeiding av industri- og 
næringsareal med tilgang til sjø. Bergarten her er glimmerskifer som er sterkt forvitret. 
Bergarten har begrenset anvendelse, men egner seg godt som fyllmasser. Foreløpig 
masseberegning estimerer ca. 250 000 m3 fast masse med mulighet for utvidelse. Størrelse på 
masseuttaket og driftsplan må avklares gjennom reguleringsplan. Området egner seg for øvrig 
veldig godt som industriområde og havn. Det har gode dybdeforhold og er godt beskyttet for 
de fleste fremtredende vindretninger. Det ligger meget sentralt, samtidig som det er godt 
skjermet fra bebyggelsen. Ved planlegging av området må det tas hensyn til fremtidig 
avløpsrenseanlegg og slamdeponi som forutsettes etablert på Rypklubben. Arealbehovet for 
anlegget er anslått til ca.10.000 m2. 
 
Strømsnes ligger innenfor avgrensning for den nye komunedelplanen, mens Rypfjellet ligger 
innenfor kommunedelplan for Rypefjord. Disse områdene blir derfor ikke avsatt som områder 
for råstoffutvinning i arealdelen, men må avsettes i delplanene. 
 
Uttak av masser i forbindelse med opparbeiding av Mellomvannet boligfelt og bygging av 
omkjøringsvei/tunnel må samkjøres med byggeprosjekter som trenger fyllmasse.  
 
Masseoverskudd ved opparbeidelse av Mellomvannet boligfelt er estimert til 65 000 m3 løs 
masse. Bergarten her er kvartsittskifer. Den er meget velegnet til pukkproduksjon og 
fyllmasser. Mindre egnet til produksjon av stor plastringsstein og høykvalitetsbetong. 
 
Hvis utbygging av omkjøringsvei/tunnel i henhold til pågående kommunedelplan blir en 
realitet, vil det gi et betydelig masseoverskudd. Hver av tunnelstrekningene Saragammen – 
Rypefjord, Jansvannet – Elvetun og Elvetun – Fuglenes er ca.1,6 - 1,7 km lange. Dette 
tilsvarer ca. 170 000 - 180 000 m3 løs masse per tunnel. Med parkeringsanlegget i fjell 
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kommer et tillegg for uttak av adkomsttunneler og parkeringshaller. Bergartstypen indikerer 
at sprengstein fra tunnelen generelt vil ha høy mekanisk styrke. Sprengsteinen kan derfor 
sannsynligvis benyttes som forsterkningslag etter at den blir siktet og eventuelt knust. Store 
deler av tunnelmassene vil normalt være kraftig nedknust ved utsprengningen, og vil dermed 
inneholde for lite store steiner til å kunne anvendes til utfylling i sjøen uten fare for mye 
utvasking. Sprengstein fra eventuelle parkeringshaller vil få større innhold av store steiner. 
Disse massene kan trolig anvendes ved utfylling i sjøen. Ved utfylling i sjøen hvor det blir 
mye bølgepåkjenning må imidlertid skråningene erosjonssikres med plastringsstein. 
 
Selv om det ikke er mulig å fastesette eksakt volum og kvalitet på masseuttakene/prosjektene, 
kan det fastslås med sikkerhet at det vil være mulig å dekke store deler av de mest aktuelle 
massebehovene lokalt hvis de ovennevnte planene/tiltakene blir gjennomført. 
 

5.6 Samfunnssikkerhet 
Samfunnssikkerhet er i stadig sterkere grad vektlagt i forbindelse med arealplanlegging etter 
plan- og bygningsloven. Klimaendringer sammen med økt utbyggingspress i 
vassdrag/vassdragsnære områder og på skredutsatt areal understreker betydningen av 
grundige utredninger av disse tema. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det 
statlige forvaltningsorgan som har som ansvar å påse at kommunene vurderer og tar hensyn 
til flom- og skredfare i alle arealplanprosesser. 
 
NVEs Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag revidert 5. 
mars 2009 angir følgende føringer for vurderinger av naturfare i forbindelse med 
kommuneplanens arealdel/kommunedelplan for arealbruk:  
”Potensiell fare bør være identifisert, beskrevet og vurdert. Fareområdene bør, så langt de er 
kjent, være markert på arealplankartet eller i temakart tilknyttet planen og arealplankartet. 
Arealplankartet med tilhørende bestemmelser og/eller retningslinjer skal ivareta tilstrekkelig 
sikkerhet på oversiktsplannivå i kommunen.” 
 
Vurderingene av naturfare gjort i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel er 
beskrevet nedenfor. 
 

5.6.1 Flom 
Med flom menes her både oversvømmelse, isgang, erosjon og skredlignende hendelser i bratte 
vassdrag. 
Det er ikke gjennomført systematisk kartlegging av flomfare i Hammerfest kommune. Det 
finnes ingen store vassdrag i kommunen med stor skadepotensial ved flom.  
Utenfor kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord er det mange vann, mindre elver, 
bekker og tjern. Kommunen har ikke kjennskap til områder som er utsatt for lokal flomfare. 
Det ble derfor ikke tatt konkrete hensyn til flomfare ved vurdering av arealene og avsetting av 
utbyggingsområder. Kommunen har imidlertid ivaretatt sikkerhet i forhold til flom gjennom 
følgende bestemmelser: 

- 1.1.4 Byggeforbud langs vann og vassdrag, der det ikke tillates bygging innenfor en 
sone på 25 m langs vann og vassdrag, herunder åpne bekker og tjern. 

- 3.1.3 Endelig lokalisering, der det stilles krav til at fare for flom, isgang, erosjon og 
sørpeskred i forbindelse med bekker og elver skal være avklart før tillatelse til tiltak 
kan gis. Eventuelle avbøtende tiltak skal dokumenteres i byggesøknaden.  
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Bestemmelsen 3.1.3 gjelder ved bygging i LNF områder med bestemmelser om spredt 
bebyggelse. I byggeområder stilles det krav om reguleringsplan. I forbindelse med regulering 
stiller kommunen krav om utarbeidelse av ROS analyse som skal kartlegge mulige farer og 
foreslå avbøtende tiltak.  
 

5.6.2 Kvikkleireskred 
Hammerfest kommune er ikke kartlagt for fare for kvikkleireskred. Ifølge NVE har ikke 
Hammerfest kommune geologiske forutsetninger for kvikkleire, så faren for kvikkleireskred 
skal være liten. Kommunen har ikke kjennskap til noen hendelser som tyder på forekomster 
av kvikkleire. Det ble derfor ikke tatt konkrete hensyn til fare for kvikkleireskred ved 
vurdering av arealene og avsetting av utbyggingsområder. 
 

5.6.3 Snøskred, sørpeskred og steinsprang 
Hammerfest kommune er svært utsatt for snøskred, samt sørpeskred og steinsprang enkelte 
steder. Disse hendelsene kartlegges gjerne samtidig, og vurderes derfor samlet. Hendelser 
knyttet spesielt til snøskred, men også sørpeskred og steinsprang, kan føre til helseskader og 
materielle skader og, i verste fall, tap av menneskeliv.  
 
Kommunen tar denne utfordringen alvorlig og har jobbet systematisk med å kartlegge 
fareområdene og sikre utsatte områder i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt (NGI). 
Per i dag har kommunen skaffet følgende dokumentasjon om fare for snøskred, sørpeskred og 
steinsprang: 

- Områdene innenfor kommunedelplanen for Hammerfest og Rypefjord er 
detaljkartlagt. Skredkartene finnes elektronisk og brukes kontinuerlig i 
saksbehandling. I tillegg er området i Skjærvika nylig blitt kartlagt i forbindelse med 
regulering. 

- I 1998 ble skredfare for eksisterende bebyggelse i Akkarfjord (Sørøya) og på 
Langstrand kartlagt. Rapport finnes kun i papirformat. 

- Det er gjort overordnet kartlegging av deler av Seiland som omfatter området langs 
fylkesveien mellom Kjerringholmen og Djupvika, Survika og Vassbukta. Denne 
informasjon finnes på hjemmesiden til Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og vil 
nå bli gjort tilgjengelig for saksbehandling gjennom eget temakart. 

 
Denne dokumentasjonen og kommunens fagkunnskap og lokalkunnskap om skredfare ble 
brukt aktivt gjennom hele planprosessen. Kommunen hadde som mål å avgrense områdene 
som tilrettelegges for utbygging slik at de ligger utenfor fare for snøskred, sørpeskred og 
steinsprang. Dette er spesielt viktig for LNF områder med spredt bebyggelse, fordi her vil 
utbygging skje uten regulering, og fordi eventuell sikring mot snøskred, sørpeskred og 
steinsprang er veldig kostnadskrevende og bør unngås hvis mulig. Områdene som 
tilrettelegges for spredt utbygging ble avgrenset slik at de ikke inneholder områder med stor 
sannsynlighet for skredfare. Vurderingene ble gjort på grunnlag av topografisk sannsynlighet 
for skredfare og lokalkunnskap.  
 
Kommunen har allikevel gjennom bestemmelse 3.1.3 Endelig lokalisering stilt krav til at fare 
for snøskred og steinsprang, samt sørpeskred i forbindelse med bekker og elver, skal være 
avklart før tillatelse til tiltak kan gis. Bestemmelsen gjelder ved bygging i LNF områder med 
bestemmelser om spredt bebyggelse. 
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Kommunen planlegger å gjennomføre befaringer sammen med NGI i løpet av 2009 for å 
kvalitetssikre områdene avsatt til spredt utbygging med tanke på skredfare, slik at kravet i 
bestemmelsen 3.1.3 skal i praksis være oppfylt i når arealdelen er vedtatt. Kommunen har 
også som et mål å detaljkartlegge Akkarfjord og Kårhamn i løpet av 2009, slik at eventuell 
nybygging i disse tettstedene kan foregå trygt. 
 
I områdene der det stilles krav til reguleringsplan, skal skredfare og andre naturfarer utredes 
gjennom ROS-analyse.  
 

5.6.4 Klimaendringer 
Klimaendringer gir oss nye utfordringer med tanke på både funksjonalitet og sikkerhet. I 
utbyggingssammenheng er havstigning, ekstremvær og endringer i forhold til nedbør og 
temperatur spesielt viktige konsekvenser av klimaendringer.  
 
Hammerfest kommune jobber målrettet med å skaffe seg kunnskap om dette tema og 
implementere nødvendige tiltak både i arealplanlegging og på andre områder for å ivareta 
samfunnssikkerheten. Kommunen deltar i flere klimarealterte prosjekter, både nasjonale og 
internasjonale, og er i ferd med å utarbeide egen klima- og energiplan. 
 
Havnivåstigning er en meget relevant problemstilling for Hammerfest kommune som har en 
veldig utstrakt kystlinje med tradisjonell utbygging i sjønære områder som ofte ligger lavt i 
forhold til havnivå. Denne problemstillingen gjelder hele kommunen og det er viktig at tiltak 
implementeres allerede nå for å unngå unødvendige ulemper i fremtiden. Det er derfor 
naturlig at tiltak i forhold til havstigning integreres i kommuneplanens arealdel.  
 
Kommune har fått følgende data om fremtidig havnivåstigning i Hammerfest kommune fra 
Senter for klimaforskning Cicero: 
                                                                                                                                                                                                                                                
  
Fremtidig havnivåstigning og stormflo i Hammerfest 
  
  År 2050 År 2100 
Kommunenavn Havnivåstigning 

(cm) 
Mulig stormflo (cm 
over NN1954)

Havnivåstigning 
(cm)

Mulig stormflo (cm 
over NN1954) 

Hammerfest 18 222 64 273 
*Tall fra Cicero 

Kommunen ivaretar sikkerhet i forhold til fremtidig havstigning gjennom bestemmelsen 1.1.6 
Byggetiltak i sjønære områder, som stiller krav til tiltak mot vanninntrenging ved 
gjennomføring av byggetiltak i sjønære områder som ligger lavere enn kote +3. Gulvnivå i 
oppholdsrom skal ligge over kote +3. 
 

5.6.5 Overordnet ROS-analyse 
Hammerfest kommune er i sluttfasen av arbeidet med overordnet ROS analyse. Denne 
analysen omfatter følgende tema: 
1. Epidemi - pandemi  
2. Hammerfest havn 
3. Flom - ras 
4. Ekstremvær m/ påfølgende strømbrudd  
5. Vannverkene 
6. Bortfall av tele - data 
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6. OPPSUMMERING AV PLANFORSLAGET  
Den nye kommuneplanens arealdel har oppnådd alle målsettingene som ble satt i starten av 
rulleringsprosessen. Men denne arealdelen vil kommunen få et veldig godt verktøy og godt 
dokumentasjonsgrunnlag ved saksbehandling, noe som vil sikre forutsigbar og konsekvent 
forvaltning av kommunens areal. Kommunen vil nå være planmessig godt rustet for å 
imøtekomme forventet utvikling og vekst. 
 
Både de nasjonale, regionale og lokale rammene for planarbeidet er blitt ivaretatt i 
planprosessen. Prosessen har fått bred medvirkning fra både kommunens befolkning og 
fagmyndighetene. Dagens bruk av areal kartlagt gjennom befaringer og samtaler med 
lokalbefolkningen ble vektlagt ved vurdering av fremtidig arealbruk. Det har også vært dialog 
med alle reindriftsutøvere i kommunen for å sikre at samiske hensyn ved endret arealbruk blir 
vurdert og ivaretatt i størst mulig grad.  
 
Planforslaget legger opp til nye utbyggingsområder på Sørøya, hovedsakelig med tanke på 
fritidsbebyggelse. Det presiseres imidlertid at 2 tidligere utbyggingsområder, Lunnhamn og 
Båtsfjordvannet, er blitt tilbakeført til LNF området. 
 
På Seiland er det også foreslått noen nye utbyggingsområder, men totalt sett er området avsatt 
til utbygging langs fylkesveien på Seiland betydelig redusert i forhold til gjeldende arealdel 
fra 1993.  
 
På Kvaløya er ny utbygging konsentrert rundt eksisterende infrastruktur og allerede bebygde 
områder. Det tilrettelegges for nødvendig nærings- og boligareal for å dekke dagens behov og 
imøtekomme fremtidige behov som følge av Goliat utbygging og mulig videre utbygging på 
Melkøya. 
 
Kystsoneplanen er integrert i arealdelen. Det tilrettelegges for utvikling og fleksibilitet for 
oppdrettsnæringen, samtidig som viktige natur-, fiskeri- og andre interesser ivaretas. 
 
Byggeområder 
Byggeområder tilrettelegger for forskjellige utbyggingsformål. Arealbruk innenfor disse 
områdene må avklares gjennom reguleringsplan før utbygging kan skje. Nåværende 
byggeområder er de byggeområdene som videreføres fra gjeldende kommuneplanens arealdel 
fra 1993. Disse byggeområdene er vist med mørkere farge, mens fremtidige byggeområder er 
vist med lysere farge. 
 
Bybebyggelse 
Bybebyggelse omfatter byggeområder innenfor delplanen for Hammerfest og Rypefjord. 
Innenfor bybebyggelsen skal det tilrettelegges for boliger, kontor/forretning, 
offentlige/allmennyttige formål, industri, friområder og andre formål som er naturlig i 
byområdet.  
 
Tettbebyggelse 
Akkarfjord på Sørøya, Kårhamn og Hønseby på Seiland og Forsøl på Kvaløya er avsatt til 
tettbebyggelse. I tettstedene skal det tilrettelegges for boliger, offentlige formål, 
forretning/service, næring og andre formål som er naturlig på et tettsted. Det skal ikke 
etableres fritidsboliger/hytter innenfor tettstedene.  
 
Boligområde  
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Et område i Molstrand er avsatt til boligområde, inklusiv tilhørende anlegg som veier, 
friområder, fellesareal mm. 
 
Fritidsbebyggelse 
Hyttefeltet ved Storvannet på Seiland og hyttefeltet i Vassbukta på Seiland overføres fra 
arealdelen fra 1993. Disse områdene er regulert og er ikke fullt utnyttet. 
 
Følgende områder avsettes til nye hyttefelt: 

- Skippernesfjorden på Sørøya 
- Nordmannsneset på Seiland 
- Gamnes (Eidvågen) på Seiland 
- Vassbukta på Seiland 

Det er vanskelig å anslå potensial for de nye hytteområdene før regulering er i gang. Dette vil 
avhenge av mange forhold, blant annet terreng, byggegrunn og type utbygging. Det er også 
opp til grunneier å utvikle områdene til hyttebygging.  
 
Erverv 
Følgende områder avsettes til erverv: 

- Skippernesodden avsettes med tanke på kailager i tilknytning til oppdrettslokalitetene, 
samt eventuelle tiltak i forbindelse med båtkaia. 

- Området på nordsiden av Kvalfjorden avsettes til fiskerelatert næring/reiseliv. 
 
Industri 
Følgende områder avsettes til industri: 

- Området rundt Støvelhamna på Seiland avsettes med tanke på petroleumsrelatert 
industri og næring. Andre større industrisatsinger kan også vurderes. 

- Et mindre område på grensen med Kvalsund kommune avsettes til industri i 
forbindelse med fremtidig flyplass. 

 
Annet byggeområde 
Følgende områder avsettes til annet byggeområde: 

- Området i Finnelva avsettes med tanke på hyttebygging/turisme og kai lager i 
tilknytning til oppdrettslokalitetene. 

- Slettnes videreføres fra arealdelen fra 1993 med tanke på olje- og gassrelaterte 
industriformål. I dette område forventes en sammensatt utbygging med både industri 
og andre tilstøtende formål/funksjoner. 

- Området på Eidvågeidet avsettes til turisme/rorbuanlegg. 
 
Idrettsanlegg 
Området på nordsiden av veien mellom Prærien og Forsøl avsettes til idrettsanlegg i henhold 
til reguleringsplan for scootercrossbane stadfestet 12.02.04. 
 
Landbruks-, natur- og friluftsområder 
I LNF områder inngår områder for landbruk, reindrift, utmarksnæring, fiske som ledd i 
stedbunden næring, annen primærnæring, natur og friluftsliv. Forholdet mellom de ulike 
formål innenfor denne kategorien styres av annet lovverk.. Landbruks-, natur- og 
friluftsområder skilles ikke fra hverandre i arealdelen. Det er imidlertid laget temakart for 
landbruk, reindrift, viktige natur- og friluftsområder og viltforekomster. Temakartene skal 
brukes i saksbehandling. 
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I områder som i arealdelen er avsatt til LNF område er det ikke tillatt med annen bygge- og 
anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk/stedbunden næring, 
herunder også reindrift. Forbudet omfatter både nybygg og vesentlig utvidelse av bestående 
bebyggelse, samt fradeling til disse formål.  
 
Hammerfest kommune har spesielle klimatiske og topografiske forhold, som medfører behov 
for å etablere tiltak mot snødrift og skredsikring i randsonen av bebyggelse. Det tillates derfor 
etablering av snøskjermer og sikringstiltak mot skred og andre farer i LNF områder. Tiltakene 
må være faglig dokumentert. 
 
LNF områder med spredt fritidsbebyggelse 
Det avsettes følgende områder for spredt fritidsbebyggelse på Sørøya: 

- Hellefjord  
- Hønsebyvika  
- Sæter 
- Langstrand  
- Skattøra - Fella videreføres fra arealdelen fra 1993 

 
Det avsettes følgende områder for spredt fritidsbebyggelse på Seiland: 

- Kårhamn - Klemmetbukta 
- Skavhaugen - Hønsebyhamn 
- Eidvågen 
- Store Fagervik 
- Lille Survik 

 
LNF områder med spredt ervervsbebyggelse 
Det avsettes ett område med spredt ervervsbebyggelse ytterst i Kårhamna. Området er tiltenkt 
fiskerelatert næring, evt.turisme. 
 
LNF områder med spredt boligbebyggelse 
Det avsettes ett område med spredt boligbebyggelse langs fylkesveien på Eidvågeidet. 
 
LNF områder med spredt fritids- og ervervsbebyggelse 
Det avsettes følgende områder for spredt fritids- og ervervsbebyggelse: 

- Skarvfjordhavn på Sørøya 
- Nordmannsneset på Seiland, på nedsiden av veien 

 
LNF områder med spredt bolig- og ervervsbebyggelse 
Det avsettes følgende områder for spredt bolig- og ervervsbebyggelse på Seiland: 

- Skakkebakken  
- Fiskebukta-Kvistnes 
- Vika - Kjerringholmen 

 
Områder som er båndlagt eller skal båndlegges 
Denne kategorien omfatter områder som er sikret eller skal sikres gjennom planlegging etter 
plan- og bygningsloven eller andre lover.  
 
Eksisterende båndlagte områder i planen: 
Vernet etter naturvernloven: 
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1. Lille Kamøya naturreservat ble fredet 28.01.83 i forbindelse med verneplan for 
fuglefjell i Finnmark. Verneinteressene er knyttet til sjøfuglekoloniene på øya, med 
tilhørende vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. 

2. Saksfjorden naturreservat på Sørøya ble fredet 20.12.91 i forbindelse med verneplan 
for strandområder i Finnmark. Verneinteressene knytter seg til sandfjorden, med 
tilhørende sanddynesystem og vegetasjon. 

3. Svartbotn naturreservat på Sørøya 20.12.91 i forbindelse med verneplan for 
strandområder i Finnmark. Verneinteressene knytter seg til sandfjorden, med 
tilhørende sanddynesystem og vegetasjon. 

4. Eidvågen naturreservat på Seiland ble fredet 28.01.83 i forbindelse med verneplan for 
fuglefjell i Finnmark. Verneinteressene er knyttet til sjøfuglekoloniene på øya, med 
tilhørende vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. 

5. Seiland Nasjonalpark ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd 8. desember 2006. 
Formålet er å verne et større sammenhengende naturområde med villmarkspreg som er 
lite berørt av menneskelige inngrep. Seiland nasjonalpark er på ca.330 km2 og 
representerer et av de mest uberørte naturområdene i Finnmark. Nasjonalparken er delt 
mellom Hammerfest, Alta, og Kvalsund kommuner. 

 
Vernet etter kulturminneloven: 

Kirkegårdsbukta (øst for Forsøl) inneholder et kulturminneområde med røyser fra 
samisk jernalder, gammetufter, samt stein- og mellomaldertufter. Kulturminnene i 
området er automatisk fredet gjennom Kulturminnelovens § 4. 

 
Båndlagt for framtidig vern: 
Skal sikres etter Naturvernloven: 

1. Revsholmen (Naturreservat) 
2. Skipsholmen (Naturreservat) 
3. Bondøya (Naturreservat) 

 
Formålet med vern er å sikre de store sjøfuglekoloniene på Bondøya, Skipsholmen og 
Revsholmen mot naturinngrep i fremtiden, samt heve områdenes status utad mht. 
oljevernberedskap, forskning, undervisning m.m.  
 
Hammerfest kommunestyret vedtok forslaget om vern av Bondøya, Skipsholmen og 
Revsholmen i møtet 26.02.09. På bakgrunn av dette ble det sendt et brev til Fylkesmannen i 
Finnmark 04.03.09 der kommunen ber fylkesmannen om og igangsette arbeidet med å innføre 
et vern av Bondøya, Skipsholmen og Revsholmen i Hammerfest kommune som 
fuglereservater iht. naturvernloven. 
 
Båndlagt for framtidig regulering etter plan- og bygningsloven: 

1. Hammerfest vindpark 
2. Kommunedelplan for Strømsnes/Akkarfjord 

 
Disse områdene er båndlagt med tanke på videre planlegging. Rettsvirkningen for disse 
områdene vil falle bort når det er gått 4 år siden planen ble vedtatt, dvs.at planleggingen må 
gjennomføres innen 4 år fra kommuneplanens arealdel er vedtatt i kommunestyret. 
Kommunen kan søke departementet om å forlenge virkningen med inntil 2 år. 
 
Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag 
Det legges opp til følgende bruk av sjøarealer i kommunen: 
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Allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur (FFNF). I disse områdene er ferdsel, fiske, natur- og 
friluftsaktiviteter tillatt.  Akvakultur er ikke tillatt av hensyn til natur og friluftsliv, 
fritidsbebyggelse eller fiske.  
 
Akvakultur er områdene der akvakultur er tillatt. Disse områdene er spesielt utpekt til 
akvakultur i samarbeid mellom kommunen og oppdrettsnæringen. Eksisterende 
akvakulturområder er de områdene som videreføres fra Kystsoneplanen, mens fremtidige 
akvakulturområder er nye områder som ble utpekt i rulleringsprosessen. 
 
Allmenn flerbruk i sjø er områder der ferdsel, fiske, natur- og friluftsaktiviteter, samt 
akvakultur, er tillatt. I disse områdene vil det gjøres en konkret vurdering av alle tiltak som 
krever behandling. Det stilles spesielle krav til søknader om oppdrettslokaliteter.  
 
Viktige ledd i kommunikasjonssystemet 
Plankartet viser eksisterende riksvei, fylkesveier og kommunale veier på Sørøya og Seiland.  
 
Det er i tillegg markert fremtidige veitraseer i kommunen: 

- vei fra Storelv til Hasvik kommune – videreføres fra arealdelen fra 1993 
- vei/tunnel fra Låtrevein til Slettnes – videreføres fra arealdelen fra 1993  
- tunnel (evt.bru) fra Kjerringholmen til Strømsnes – videreføres fra arealdelen fra 1993 
- tunnel fra Molstrand til Akkarfjord for å unngå det problematiske området rundt 

Akkarfjordsvingen  
- utbedring av kurvatur i svingen fra Strømsnes til Saragammen 
- vei/tunnel fra Saragammen til Fuglenes i henhold til pågående kommunedelplan  

 
Alternative traseer for fremtidig 420 KV kraftlinje fra Ballsfjord til Hammerfest er vist på 
kartet i henhold til foreløpige planer til Statnett. Traseen som går bak Tyven fjellet medfører 
minst negative konsekvenser for bebyggelsen og nærområdene i Rypefjord og Hammerfest og 
foretrekkes fra kommunens side. 
 
Viktige skipsled er markert på plankartet. 
 
Det er avsatt 2 parkeringsplasser på Seiland gjennom arealdelen: 

- Innerst i Eidvågen med tanke på vinterparkering for brukere av hyttefeltet i Vassbukta. 
- Langs veien til Vassbukta med tanke på parkering for turgåere og turister som skal 

besøke Seiland Nasjonalpark. 
 
Restriksjonsområder 
Støysonen (den gule) i forbindelse med flyplassen er vist på plankartet i henhold til 
reguleringsplanen for Hammerfest lufthavn vedtatt 14.02.08. 
 
Sikringsfeltet rundt Melkøya er vist på plankartet i henhold til reguleringsplane for Melkøya 
og Meland vedtatt 29.11.01 og for Skjærvika vedtatt 04.12.08. 
 
Plankartet viser ankringsplasser etter forslaget fra Hammerfest Havn. Hammerfest havn har i 
samråd med kystverket Troms- og Finnmark ved losene ved Hammerfest Losstasjon vurdert 
at det i forbindelse med trafikken til Melkøya er behov for alternative ankringsplasser. Alle 
ankringsplassene som nå avsettes er ikke tenkt å benyttes samtidig.  Det avsettes flere plasser 
for at det skal finnes alternativer for eksempel ved at det foregår fiskeriaktiviteter i deler av 
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Sørøysundet. Det forutsettes at ikke mer enn to risikofartøy skal være ankret i Sørøysundet på 
samme tid av hensyn til sikkerheten. 
 
Nedslagsfelt for drikkevannskilder er markert på plankartet. Både godkjenningspliktige 
vannverk og ikke godkjenningspliktige vannverk er tatt med. Plankartet viser både 
nedslagsfelt rundt eksisterende vannkilder og 2 fremtidige vannkilder i Slettnes området som 
vil være aktuelle å ta i bruk i forbindelse med utbygging på Slettnes. Det er viktig at det ikke 
tillates tiltak som kan forurense aktuell drikkevannskilde. Restriksjoner innenfor 
nedslagsfeltene reguleres av drikkevannsforskriftens §4.   
 
Skipskirkegård er lagt inn på plankartet som en opplysning etter innspill fra Kystverket. 
 

7. OFFENTLIG ETTERSYN 
Forslaget til kommuneplanens arealdel ble behandlet i Styret for miljø og utvikling (MU) 
25.05.09, der det ble gjort følgende vedtak: 
Styret for miljø og utvikling vedtar i medhold av Plan og bygningslovens §27-1, at forslag til 
Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2009 - 2021 legges ut til offentlig ettersyn slik den 
foreligger til behandling m/følgende endring: 
s.17 Planbeskrivelse– Kystriksveien, avsnitt nr. 5 - avsnitt går ut og at den opprinnelige 
veien tegnes inn på plankartet. 
2.1.5 Kårhamn. For bygda Kårhamn på Seiland skal det legges spesielt vekt på at nye 

byggetiltak /påbygg……..Kårhamn gjelder. Avsnittet strykes. 
 
2.2  Fritidsbebyggelse tillates innenfor arealer avsatt til feltbebyggelse på Sørøya og 

Seiland.  
Temakart som foreligger til sak om kommuneplanens arealdel 2009 – 2021, 
inneholder feil som tilsier at disse kun tas til orientering. 

 
Plandokumentasjonen ble justert i henhold til MUs vedtak, og planforslaget ble lagt ut til 
offentlig ettersyn i perioden 16.06.09 – 10.09.09. 
 

7.1 Medvirkningstiltak 
I løpet av offentlig ettersyn ble det gjennomført folkemøter i Kårhamn, Hønseby, Akkarfjord, 
Forsøl og Hammerfest.  
 
På folkemøtene kom det frem følgende planrelaterte innspill:  
 

• Sterk motstand mot avsetting av nye arealer til akvakultur, spesielt i Skreifjord, 
utvidelse av eksisterende område på vestsiden Jøfjorden og utvidelsen ved Vinna. 

 
• Generell motstand mot etablering av enda flere oppdrettsområder i kommunen 

 
• Båtruta (farleden) mellom Sennabukta og Survik bør markeres på plankartet 

 
• Eidvågvannet og nedslagsfeltet for dette bør markeres som nedslagsfelt for drikkevann 

 
• Det bør tilrettelegges for hyttebygging i Akkarfjord området utover avsatte områder 
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• Viktig å bevare landbruksområder 

 
• Viktig å bevare eksisterende helårsreindrift på Sørøya 

 
• Det bør åpnes for hyttebygging i Sandøybotn/Båtsfjord 

 
Det ble gjennomført avklaringsmøter med Fikeridirektoratet, Statens vegvesen og 
Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark, samt reinbeitedistriktene 20 Kvaløya og 24B Seiland 
øst. 
 

7.2 Innspill til planarbeidet 
Det ble mottatt 34 innspill til planarbeidet i løpet av og i etterkant av offentlig ettersyn.  
 
Nedenfor følger oversikt over innkomne innspill med kommentarer. 
 
 
Alfred Sachs, datert 05.07.09  
Oppsummering av innholdet 
Alfred Sachs påpeker noen faktafeil i planbeskrivelsen og i rapporten ”Natur, friluftsliv og 
kulturminner”. 
Alfred Sachs vurderer området Nausnes i Lille Survik avsatt til utbygging i planforlaget som 
uegnet til hyttebygging på grunn av manglende infrastruktur.  Han foreslår at spredt 
fritidsbebyggelse tillates i det samme område der det finnes bebyggelse fra før. Forslaget er 
tegnet inn på vedlagt kart. 
 
Kommentar 
Teksten om Survik i planbeskrivelsens kapittel Arealbruk på Seiland er korrigert med 
bakgrunn i opplysningene som kommer frem i brevet. 
Området avsatt til spredt fritidsbebyggelse økes noe som følge av innspillet. Antall enheter 
økes ikke, da arealet fortsatt er begrenset. Ønskene fra Alfred Sachs kan ikke imøtekommes 
fullt ut på grunn av skredfare og vernet kulturlandskap i området.  
 
 
Hellefjord Bygdelag, datert 13.07.09 
Oppsummering av innholdet 
Hellefjord Bygdelag er fornøyd med at det åpnes for bygging av 5 hytter i Hellefjord. 
Bygdelaget er derimot bekymret for forslaget om ankringsplass utenfor Værosodden mellom 
Hellefjord og Skippernesfjord. Ankringsplassen ligger på området som er svært mye brukt til 
lokalt fiske. Fiskeplassen er vist på vedlagt kart. 
Bygdelaget er bekymret at avsetning av ankringsplassen har sammenheng med oljeomlasting 
og presiserer at det går sterkt imot planene om oljeomlasting. 
Bygdelaget ber om at ankringsplassen tas bort. 
 
Kommentarer 
Ankringsplassen utenfor Hellefjord beholdes på grunn av ankringsbehov i forbindelse med 
trafikken til Melkøya og annen skipstrafikk, men flyttes noe mot sørvest for å unngå konflikt 
med fiskeinteressene i området. Det presiseres at avsetting av et område til ankringsplass i 
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kommuneplanens arealdel i seg selv ikke åpner for at området kan brukes til oljeomlasting. En 
slik bruk må vurderes og godkjennes gjennom egen prosess. 
 
 
Hammerfest havn, datert 23.07.09 
Oppsummering av innholdet 
Hammerfest Havn påpeker at det finnes uklarheter rundt behandling av søknader om 
akvakulturanlegg. 
Det påpekes også at mange av eksisterende akvakulturanlegg og flere av de nye foreslåtte 
anlegg er markert som ankerplasser i sjøkart. Hammerfest havn ønsker at kommuneplanen 
skal inneholde retningslinjer for saksbehandling vedrørende saker som sorterer under flere 
lover og flere kommunale fagorgan. 
Hammerfest Havn informerer om at kommunens sjøområder i den senere tid er omsøkt i 
forbindelse med andre næringsformål, og at det pågår en konsekvensutredning av slik 
virksomhet. Hammerfest Havn mener at kommuneplanen allerede på dette tidspunkt bør ta 
høyde for at slik aktivitet kan finne sted i kommunens sjøområder og bør inneholde et eget 
kapittel om dette.  
 
Kommentarer 
Innspillet om uklarheter rundt behandling av søknader om akvakulturanlegg tas tiletterretning 
og må avklares i en egen prosess. 
Ingen av akvakulturanleggene som gjenstår i det endelige planforslaget er markert som 
ankerplasser i sjøkart. 
Pågående konsekvensutredning med tanke på oljeomlasting i Sørøysundet er en enkeltstående 
prosess. Utfallet av konsekvensutredningen vil ikke være kjent før prosessen er avsluttet hos 
KLIF, og det er usikkert når behandlingen vil være ferdig. Det er ikke planfaglig forsvarlig å 
forankre oljeomlasting i kommuneplanens arealdel før behandlingen hos KLIF er avsluttet. 
Ved eventuell positivt vedtak på oljeomlasting hos KLIF må oljeomlastingsvirksomheten og 
arealmessige konsekvenser av denne tas med i kommuneplanens arealdel ved neste rullering. 
 
 
Aud Johansen, datert 03.08.09 
Oppsummering av innholdet 
Det bes om at eiendom 3/5 i Bismarvik (Akkarfjord) tilrettelegges for oppføring av 
hytter/fritidshus, min.5 st. 
 
Kommentarer 
NGI befarte det aktuelle området 2.-3.juni 2010 og konkluderte med at det er skredfare på 
begge sider av området i tillegg til fare for sørpeskred i bekkene som går midt i området. Det 
vil være svært vanskelig å finne en sikker lokalisering til fritidsboliger på dette området. Det 
aktuelle området ligger for øvrig helt i enden av kjøreveien som på flere plasser er utsatt for 
skred. Ut fra disse vurderingene åpnes det ikke for hyttebygging etter ønske fra eierne av 
eiendommen 3/5.  
 
 
Andreas Wollnick Wiese, datert 14.08.09 
”Vi vil presisere at det p.t. på innmark i Kårhamn eiet av Lean Fish AS blir drevet gårdsdrift 
med sau. Dette gjelder i hovedsak eiendommen "Kårhamn" med gårds- og bruksnummer 9/4. 
Tilstøtende arealer blir benyttet som beitemark. I 2010 vil det bli iverksatt en større 
investering i ny driftsbygning og anskaffelse av melkekyr for å utfylle gårdsdriften. 
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Undertegnede vil etter planen overta eiendommen 9/4 og drive denne som landbruksforetak i 
eget firma.” 
 
Kommentar 
Innspillet tas til etterretning. 
 
 
Kvalsund kommune, datert 18.08.09 
Oppsummering av innholdet 
Kvalsund kommune anbefaler at grense for at oppføring av ny bolig og fritids- og 
ervervsbebyggelse (og etablering av spredt bebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden 
næring) i bestemmelsenes punkt 1.1.3 (Byggeforbud langs vann og vassdrag) og punkt 3.1.1 
(Bygge- og anleggsforbud langs sjø)økes fra 25 til 50 meter som Kvalsund kommune opererer 
med. 
 
Det er uklare fargevalg mellom plankart og tegnforklaring. De enkelte formål på kart bør også 
avmerkes slik at det er lett å finne dette i tegnforklaringa. 
 
Hammerfest tettsted og Rypefjordområdet inngår i et avgrenset planområde uten at det er sagt noe 
om det i tegnforklaringa.  
 
Det må vurderes om det kan være hensiktsmessig å avmerke scooterløypene på plankartet. 
 
Kommentarer 
Byggeforbudet langs sjøen er nå blitt fastsatt for hvert enkelt område (se også innspillet fra 
Fylkesmannen i Finnmark) og varierer fra 25 til 130 meter.  
 
Fremstilling av informasjon på plankartet er utbedret. 
 
Grensen for kommunedelplanene er angitt i tegnforklaringen. 
 
Scooterløypene er avmerket på eget temakart som vil kunne brukes i saksbehandlingen, og dette 
vurderes som tilstrekkelig.  
 
 
Gustav Olsen, datert 21.08.09 
Oppsummering av innholdet 
Det bes om at eiendommene Midtstuen og Nakken 10/6 og 10/7 i Tverrfjorden på Seiland 
avsettes til hytteområde. 

 
Kommentarer 
Ett av prinsippene som kommunen la til grunn 
ved valg av nye utbyggingsområder, var at 
området bør være tilknyttet eksisterende 
infrastruktur som vei, kai og båt forbindelser.  
Det aktuelle området har ikke tilknytning til 
eksisterende infrastruktur og ligger relativt langt 
fra kommunens senter. Skredfaren i området er 
ikke kartlagt. På bakgrunn av disse vurderingene 
åpnes ikke eiendommene 10/6 og 10/7 for 
generell hyttebygging. 
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Alfred Sachs, datert 22.08.09 
Oppsummering av innholdet 
Alfred Sachs foreslår at Bygderuta i Sørøysundet, fergeforbindelsen til Seiland, samt 
båtforbindelsen mellom Survik og Sennabukt blir avmerket på plankartet. 
 
Kommentarer 
Innspillet tas til følge og foreslåtte båtrutene blir avmerket på plankartet. 
 
 
Nordre Seiland Bygdeutviklingslag, datert 24.08.09 
Oppsummering av innholdet 
Styret i NSBL ber på vegne av fjordfiskerne i Hønseby og Survik om at forslaget til utvidelser 
av oppdrettsanlegget i Vinnasundet fjernes fra arealplanutkastet for Hammerfest. Dette på 
grunn av alvorlige konsekvenser for fjordfiskenæringen. 
 
Kommentarer 
Den foreslåtte utvidelsen av oppdrettsanlegget sør for Store Vinna halveres. Resten av 
sjøarealet sør og øst for Store Vinna avsettes til allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. Dette 
medfører at også akvakulturområdet nedenfor Tjukkfjellet fjernes. Endringen vil gi klare 
skiller mellom akvakultur og fiskeri, samtidig som fiskeriinteressene i området blir styrket 
vesentlig.  
 
 
Skippernes venner, datert 27.08.09 
Oppsummering av innholdet 
Velforeningen for Skippernes ønsker at en fremtidig vegtrase blir inntegnet på plankartet. 
 
Kommentar 
Vegtraseen inntegnes ikke på plankartet på nåværende tidspunkt på grunn av manglende 
avklaringer rundt lokalisering og bygging. Det er imidlertid ikke til hinder for at vegen kan 
bygges etter at kommunen har godkjent byggesøknaden.  
 
 
Finnmark Fylkeskommune, 28.08.09 
Oppsummering av innholdet 
 
Finnnmark Fylkeskommune savner opplysningen om planen går etter ny eller gammel lov.  
 
Konsekvensutredningen og planbeskrivelsen kunne vært litt mer oversiktlig.  
 
Flere av planbestemmelsene har ikke hjemmel i plan- og bygningsloven og må fastsettes som 
retningslinjer. Dette gjelder flere punkter, blant annen 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 (2.setning) og 1.1.8, 
2.1.5, 2.1.6, 2.2.3, 3.2.2, 3.2.3 og 3.3.1. 
 
Det anbefales at man bruker formuleringen ”tiltak” i bestemmelsen 2.2.1, da 
reguleringsplankravet også vil kunne gjelde for ikke-meldepliktige tiltak. 
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Det anmodes om at Sentrumsplanen blir inkludert i oversikten over planer som fortsatt skal 
gjelde. 
 
Det understrekes at forholdet til kulturminner senest skal avklares på reguleringsplannivå, jf. 
kulturminneloven § 9 (undersøkelsesplikten). I situasjoner der detaljplan utarbeides direkte på 
bakgrunn av kommuneplan må undersøkelsesplikten senest oppfylles på detaljplannivå.  
 
For områder som ikke er endelig avklart i forhold til kulturminner på kommuneplannivå, og for de 
områder hvor det ikke stilles krav om reguleringsplan bør det derfor utarbeides tydelige 
retningslinjer i kommuneplanen som sørger for at det innhentes uttalelse fra 
kulturminnemyndighetene. 
 
I planen er det avsatt en del områder i sjø, som er tiltenkt ulike formål, vi gjør i den 
forbindelse oppmerksom på at Tromsø Museum — Universitetsmuseet er rette myndighet for 
forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge, jf. kulturminneloven § 14. Det skal 
hentes inn uttalelse fra Tromsø Museum ved alle tiltak under vann og i strandsonen, både i sjø 
og vassdrag/ferskvann. 
 
Det er flere uklarheter rundt temakartet for kulturminner. Temakartet bør videreutvikles og 
utbedres. 
 
Under områdene Skarfjordhavn og Sæter må det i konsekvensutredningen tas med at tiltak må 
avklares med kulturminnemyndighetene. 
 
Kommentarer 
Det presiseres i planbeskrivelsen under Rammer for planarbeidet at planen utarbeides etter 
den gamle plan- og bygningsloven.   
 
Kommentar om utforming av planbeskrivelse og KU tas til etterretning. 
 
Bestemmelsen 1.1.6 ”Byggetiltak i sjønære områder” er en konkret form for styring av 
bygningers utforming og kan etter kommunens mening hjemles i Pbl. § 20-4, 2. ledd pkt. b. 
Bestemmelsene 2.2.3, 3.2.3 og 3.3.1 vedr.parkering fjernes, da de i stor grad dekkes av 
kommunens parkeringsforskrift. De øvrige bestemmelsene oppgitt av Fylkeskommunen 
fastsettes som retningslinjer. 
 
Sentrumsplanen ligger innenfor kommunedelplanområdet og nevnes derfor ikke spesielt. Det 
presiseres imidlertid at alle reguleringsplaner innefor kommunedelplanene for Hammerfest og 
Rypefjord fortsatt skal gjelde. 
 
Kommentarene vedrørende avklaring av kulturminner ved forskjellig planstatus tas til 
etterretning. Dette blir fulgt opp i behandling av konkrete saker og presiseres for øvrig 
retningslinjen 3.1.3. 
 
Kommentaren vedrørende Tromsø Museum tas til etterretning.  
 
Kommentaren vedrørende temakartet for kulturminner tas til etterretning.  
 
Teksten i konsekvensutredningen vedrørende Skarfjordhavn og Sæter er endret etter forslaget 
fra Fylkeskommunen. 
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Ulf Lyder, datert 28.08.09 
Oppsummering av innholdet 
Ulf Lyder er uenig i kommunens vurderinger av arealbruken og interessene knyttet til eidet 
mellom Akkarfjord og Finnvika og konklusjonen at området ikke åpnes for hyttebygging.  
 
Det gis også kommentarer til andre forhold i Akkarfjord området.  
 
Kommentarer 
Kommunen anser det fortsatt som viktig at eidet mellom Akkarfjord og Finnvika ikke blir 
utbygd av hensyn til landbruk, reindrift, natur og allmenne interesser. Området rundt Finnelva 
er derimot avsatt til hyttefelt, slik at ønskene fra grunneieren er imøtekommet til en viss grad.  
 
De øvrige kommentarene tas til etterretning. 
 
 
Kystfiskerlaget (Hønseby), datert 28.08.09 
Oppsummering av innholdet 
Sterk protest mot flere oppdrettsanlegg i Sørøysundet og utvidelse av eksisterende anlegg. 
 
Kommentarer 
Nytt akvakulturområdet vest for Skreifjorden fjernes. 
 
Utvidelse av eksisterende akvakulturområdet i Jøfjorden mot sør fjernes. 
 
Den foreslåtte utvidelsen av oppdrettsanlegget sør for Store Vinna halveres. Resten av 
sjøarealet sør og øst for Store Vinna avsettes til allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. Dette 
medfører at også akvakulturområdet nedenfor Tjukkfjellet fjernes. 
 
 
Birger Pedersen, datert 02.09.09 
Oppsummering av innholdet 
Protest mot oppdrett i Skreifjorden. 
 
Kommentar 
Nytt akvakulturområdet vest for Skreifjorden fjernes. 
 
 
Bergvesenet, datert 02.09.09 
Bergvesenet mener at kommunen bør sørge for tilgang til byggeråstoffer uavhengig av om de 
større, planlagte byggeprosjektene (vegtunneler) blir gjennomført i planperioden. 
 
På delplan for Rypefjord er det avsatt et område til råstoffutvinning i Indrefjorddalen. Dette er 
et massetak som er viktig for den lokale forsyningen, og bør opprettholdes så lenge det finnes 
brukbare masser. 
 
Bergvesenet vil gjøre oppmerksom på at Norges geologiske undersøkelse (NGU) i sin pukk 
og grus database har lokalisert og avmerket et mulig pukkområde på Akkarfjordneset. 
Forekomsten er klassifisert som viktig. Bergvesenet kjenner til at en lokal entreprenør er 
interessert i å starte opp uttak i forekomsten, og mener den bør vurderes som mulig 
råstoffområde.  
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Kommentarer 
Masseuttaket i Indrefjorddalen er viktig for den lokale masseforsyningen, men lokaliseringen 
er problematisk med vesentlige negative effekter for nærområdet i form av støy, støv og 
tungtrafikk. Masseuttaket forringer området og begrenser videre utvikling av området til 
boliger. Kommunen ønsker å avvikle masseuttaket så snart andre lokaliteter kan igangsettes. 
Planer om masseuttaket i Akkarfjordneset er godt kjent for kommunen (se også innspill fra 
Viggo Eriksen datert 07.09.09) og var vurdert i rulleringsprosessen. Ut fra en helhetlig 
vurdering av området Akkarfjord/Strømsnes ble det valgt å legge masseuttaket til Strømsnes.  
 
 
Geir Leistad, datert 02.09.09 
Oppsummering av innholdet 
Geir Leistad ønsker at eiendommen 1/3 avsettes til fritidsbebyggelse. Det ønskes 3 nye 
fritidsboliger på eiendommen som angitt på kartskissen. 
 

Kommentarer 
Eiendommen 1/3 ligger i Båtsfjord på Sørøya. 
Områdene Båtsfjord/Sandøybotn ble i planprosessen 
vurdert som spesielt viktige landbruksområder der 
det ikke er ønskelig å tilrettelegge for ny bebyggelse. 
Dette forholdet gjelder fortsatt. I tillegg ble 
Båtsfjordvannet, der det foreslås å plassere 2 hytter, 
vurdert som spesielt viktig område for biologisk 
mangfold. Det er et viktig hekkeområde for ender, 
kommer, terner og vadere. Området er heller ikke 
kartlagt med tanke på skredfare. Ut fra disse 
vurderingene åpnes det ikke for generell 
hyttebygging i det aktuelle området.  

 
 
Tove Nilsen, datert 03.09.09 

Oppsummering av innholdet 
Det søkes om å få omgjort eiendommene 
17/16 Slåtten på Sørøya til LNF-område med 
spredt bebyggelse. Dette for å få mulighet til å 
bygge en fritidsbolig på eksisterende 
grunnmur. Det opplyses også om at 
eiendomsgrensene mellom eiendommene 7/15 
og 7/16 ikke stemmer i kommunens kart. 
 
Kommentar 
Det aktuelle området ble vurdert i 
planprosessen som ikke aktuelt for generell 
utbygging på grunn av manglende 
infrastruktur og lite utnyttbart areal. Denne 
konklusjonen opprettholdes. Området er heller 
ikke kartlagt med tanke på skredfare. Ut fra 
disse vurderingene åpnes det ikke for generell 

utbygging på eiendommen 17/16. Opplysningen om eiendomsgrensene tas til orientering. 
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Inger Mortensen, datert 04.09.09 
Oppsummering av innholdet 
Protest mot oppdrett i Skreifjorden med 19 underskrifter. 
 
Kommentar 
Nytt akvakulturområdet vest for Skreifjorden fjernes. 
 
 
Viggo Eriksen, datert 07.09.09 
Oppsummering av innholdet 
Viggo Eriksen er uenig i kommunens vurdering av hans planer om masseuttak i 
Akkarfjordsvingen.  
 
Det påpekes at det i sin tid var Hammerfest kommune som støttet regulering av området til 
masseuttak. Reguleringsplanen tar godt hensyn til bebyggelsen i Bekkeli og Strømsnes både 
med hensyn til støy og støvplager. Reindrifta var positiv tidligere til planene men har vist i 
ettertid forandra mening.  
 
Masseuttak i Akkarfjordsvingen vil i fremtiden gi mulighet for etablering av industriområde 
og utbedring av veien.  
 
Viggo Eriksen mener at det vil være utfordrende å drive masseuttak på Strømsnes i 
forbindelse med etablering av industriområder og ber om at planene om masseuttak i 
Akkarfjordsvingen ikke skrinlegges. 
 
Kommentar 
Kommunen mener at et masseuttak i Akkarfjordsvingen vil være uheldig for fremtidig 
utvikling av området Akkarfjord/Strømsnes, fordi det vil medføre blanding av industri og 
bolig. Det vil være vanskelig å unngå konflikter mellom masseuttaket og boliger i Bekkeli og 
Strømsnes/Klokkerøya. Masseuttak på Strømsnes vil derimot muliggjøre klart skille mellom 
industri og bolig og legge opp til et langsiktig masseuttak som på sikt vil gi store sjønære 
industriarealer. Bergkvalitet på Strømsnes og på Akkarfjordneset er tilnærmet lik.  
Innspillet tas ikke til følge. 
 
 
André Larsen, datert 07.09.09 
Oppsummering av innholdet 
André Larsen henviser til tidligere orienteringer om hans planer om hyttefelt i Hønseby. 
André Larsen er bekymret at det ikke vil være tillatt å bygge nye hytter/fritidsboliger i dette 
området siden området er avsatt til formålet ”tettsted” i kommuneplanens arealdel. André 
Larsen ber om at det fremtidige hyttefeltet tegnes inn på plankartet. Skissen vedlegges. 
 
Kommentar 
Det at området er avsatt til tettsted medfører først og fremst at det vil bli stilt krav om 
reguleringsplan ved nye tiltak i området. Målet er å sørge for helhetlig planlegging som 
styrker tettstedet. Planene som kommunen kjenner til forutsetter sterk tilknytning til turisme. 
Slike planer vil i seg selv ikke være i strid med formålet ”tettsted”.  Det at hyttefeltet plasseres 
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i utkanten av tettstedet, inntil området avsatt til spredt fritidsbebyggelse slik skissen viser vil 
være positivt. 
 
 
FeFo, datert 09.09.09 
Oppsummering av innholdet 
FeFo anbefaler å avsettes egnede areal i planen til deponering og mellomlagring av 
overskuddsmasser (rene masser). 
 
FeFo forutsetter at kommunen utarbeider/vedtar kommuneplanen i tråd med finnmarkslovens 
§ 4 og sametingets retningslinjer. Det vil lette tilgangen til FeFo-grunn når planen er godkjent, 
da FeFo ikke trenger å foreta en egen vurdering iht. § 4 hvis kommunen har gjort dette i 
plansammenheng. Konkret betyr det en raskere behandling for de som ønsker areal til ulike 
formål slik som næringslivet, kommunen selv, private husbyggere osv. 
 
Kommentarer 
Areal til deponering/mellomlagring av rene overskuddsmasser bør ligge i nærheten av 
sentrumsområdene. Dette bør vurderes ved rullering av kommunedelplanene for Hammerfest 
og Rypefjord, samt i evt.ny kommunedelplan for Strømsnes/Akkarfjord. 
 
Sametingets retningslinjer ligger til grunn ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel på 
lik linje med annet relevant lovverk. 
 
 
Reinbeitedistrikt 20, datert 09.09.09 
Oppsummering av innholdet 
Reineierne i distriktet konstaterer at arealsituasjonen på Kvaløy er allerede fra før meget 
presset, med kommuneplanes arealdel blir det presset i nye dimensjoner. For reindriften er 
utviklingen i Hammerfest med det arealbehovet meget truende for den samiske reindrift på 
Kvaløy. 
 
Reinbeitedistriktet går imot følgende arealavsetninger i planforslaget: 

• Hammerfest vindpark 
• Nytt boligområde på Molstrand 
• Ny delplan Akkarfjord/Strømsnes  
• Utvidelse av byggeområde i Indrefjorddalen  
• Utvidelse av byggeområde i Rypeklubben  
• Utvidelse av byggeområde på Rypefjellet  
• Byggeområde Skjærvika Statoil  
• Utvidelse av tettstedsgrensen i Forsøl  
• Nytt industriområde/flyplass på Grøtnes 

 
Kommentarer 

• Konsesjon til Hammerfest vindpark ligger til behandling hos NVE. Området beholdes i 
kommuneplanens arealdel  

• Nytt boligområde på Molstrand fjernes 
• Ny delplan Akkarfjord/Strømsnes er svært viktig for fremtidig utvikling og beholdes uten 

endringer 
• Utvidelsene i Indrefjorddalen og på Rypeklubben/Rypefjellet er innenfor 

kommunedelplanene og skal behandles gjennom egen planprosess når 
kommunedelplanene skal rulleres.  
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• Byggeområde i Skjærvika som er vist i planforslaget begrenser seg til gjeldende 
reguleringsplan for Skjærvika. 

• Utvidelse av tettstedsgrensen i Forsøl fjernes  
• Nytt industriområde/flyplass på Grøtnes fjernes fra plankartet, men beholdes i 

planbeskrivelsen. Arealspørsmålet avgjøres gjennom egen reguleringsplanprosess. 
 
 
Familien Smis, datert 09.09.09 
Oppsummering av innholdet 
Gårdsbruket i Gamvik satser på å øke antall sau opp til 300 og har behov for nye arealer til 
slått. Forslaget til kommuneplanen legger opp til nedbygging av slåttemarkene i Hellefjord, 
Hønsebyvika og Skarfjordhavn, slik at verdifullt landbruksareal vil forsvinne. Kommunen 
oppfordres il å bevare slåttemarkene til landbruk og bruke andre arealer til hyttebygging. 
 
Kommentarer 
I Hellefjord, Hønsebyvika og Skarvfjordhamn ble området avsatt til spredt bebyggelse 
redusert i samarbeid med Landbrukskontoret i Kvalsund, slik at de mest verdifulle 
landbruksarealene blir bevart. I Hellefjord er i tillegg store deler av det opprinnelige 
utbyggingsområdet tatt ut på grunn av skredfare, noe som vil være positivt for 
landbruksinteresser. 
 
 
Statkraft, datert 10.09.09 
Oppsummering av innholdet 
Statkraft er svært tilfreds med at planområdet for Hammerfest vindkraftverk er båndlagt til 
vindkraftverk i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
Statkraft vil understreke at Hammerfest vindkraftverk vurderes som et meget godt 
vindkraftprosjekt som Statkraft har et klart ønske om å realisere.  
 
Statkraft ønsker framover en nær dialog med Hammerfest kommune for å se nærmere på 
planene for vindkraftverket, og gjennom dette i fellesskap søke å komme fram til løsninger 
som kan redusere eventuelle uønskete konsekvenser. Justering av plassering av 
vindturbiner, veier m.m. er fortsatt mulig for å få til et best mulig prosjekt. 
 
Kommentar 
Innspillet tas til etterretning. 
 
 
Sametinget, datert 10.09.09 
Oppsummering av innholdet 
Konsekvensutredningen kunne ha vært mer utfyllende. Det savnes en total oppsummering av 
konsekvensene som vil kunne oppstå i forbindelse med etablering av nye områder for 
fremtidig utbygging når det gjelder kommunen som helhet. 
 
Det er noen uklarheter rundt temakartet for kulturminner. 
 
Sametinget påpeker at samiske interesser og lokalsamfunn må involveres i planarbeidet, og 
samisk tradisjonell kunnskap må legges til grunn ved vurdering av arealbruk.  
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Forholdet til kulturminner i utgangspunktet skal avklares på reguleringsplannivå ved at 
undersøkelsesplikten i henhold til lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) 
§ 9 oppfylles. I områder hvor forholdet til kulturminnene ikke blir endelig avklart på 
kommuneplannivå eller hvor det ikke stilles krav om bebyggelses- eller reguleringsplan (dvs, 
spredt utbygging) må det derfor utarbeides tydelige retningslinjer i kommuneplanen som 
sørger for at det innhentes uttalelse fra kulturminnemyndighetene for tiltak i disse områdene 
blir gjennomført, jf. kulturminneloven 8 første ledd. 
 
Kommentar 
Innspillet tas til etterretning. 
 
 
Kystverket, datert 10.09.09 
Oppsummering av innholdet 
Uklarheter rundt arealavsetning på Skippernes. Det gjøres oppmerksom på at det går en 
sjøkabel i dette området. 
Slettnesfjorden: Forslag om stort A-område. Plasseringen av dette området vil 
"stenge" for den øvrige bruken av Slettnesfjorden. Det bemerkes at dette kan få innflytelse på 
det store byggeområdet som er avsatt på land. For øvrig går det en sjøkabel i området. 
 
Jøfjorden: Kystverket gjør oppmerksom på at det går en sjøkabel over fjorden ved 
Gammelværneset. Det må det tas hensyn til sjøkabelen mht. sikkerhetssone evt. vurdere ny 
avgrensning av A-området. 
 
Vinna: Det jfr. sjøkartet går en sjøkabel fra Vinna og over Vinnasundet til Seiland. Denne 
sjøkabelen ligger innenfor området avsatt til akvakultur. 
 
Vassbukta på Seiland — Straumen: Akvakulturområdet kommer nært opp mot farleden som 
går gjennom sundet. Dette er en farled med stor sjøverts ferdsel (herunder hurtigbåter mellom 
Hammerfest og Alta). Området bør reduseres vesentlig, slik at området for akvakultur følger 
landlinjen/kysten mer enn forslaget.  
 
Kommentarer 
Sjøarealet ved Skippernes er avsatt til allmenn flerbruk i sjø, som i utgangspunktet ikke 
innebærer konflikt med eventuell sjøkabel i dette området. 
 
Det ble avklart at kabelen i Slettnesfjorden ikke er en strømkabel. Etter opplysninger fra 
Telenor har kabelen ikke vært i bruk på mange år. Det tas derfor ikke spesiell hensyn til dette 
ved avsetning av akvakulturområde i Slettnesfjorden. 
 
Sjøkabelen i Jøfjorden går i området som var foreslått avsatt til fremtidig akvakulturområde. 
Dette området ble imidlertid endret til flerbruk i sjø uten akvakultur på grunn av protester fra 
flere hold. Eventuell konflikt med sjøkabel er derfor ikke lenger relevant. 
 
Ifølge opplysninger fra Hammerfest Energi, ble kabelen mellom Store Vinna og Seiland tatt 
bort for mange år siden. Eventuell konflikt med sjøkabel er derfor ikke lenger relevant. 
 
Akvakulturområdet utenfor Vassbukta er blitt redusert etter anbefaling fra Kystverket. 
 
 
Fiskeridirektoratet, datert 14.09.09 

67 
Rev.29.12.10 



Kommuneplanens arealdel 2010 – 2022, Planbeskrivelse 

Oppsummering av innholdet 
Fiskeridirektoratet påpeker at de ikke ble invitert til å delta arbeidsgruppen for naturbaserte 
næringer. 
 
Fiskeridirektoratet har innvendinger til lokalisering av ankringsplassene i området Hjelmen og 
Håja, der det foregår fiskeri med både aktive og passive redskaper. Dersom kommunen ikke 
finner å ville ta ovennevnte forhold til etterretning og finne alternative AP, må det legges føringer 
for bruk av AP i dialog med fiskerinæringen.  
 
Fiskeridirektoratet har sterke innvendinger mot nytt akvakultur området vest for Skreifjorden, 
samt utvidelse av eksisterende akvakulturområdet i Jøfjorden. 
 
Kommentar 
Hammerfest havn vurderer som viktig å beholde avsatte ankringsplasser i området Hjelmen og 
Håja. Det ble imidlertid inngått en avtale med Hammerfest Fiskarlag om at bruk av 
ankringsplassene 1 og 3 skal klareres med Hammerfest Fiskarlag i perioden mai – november. 
Dette er tatt med i retningslinjene til kommuneplanens arealdel, punkt 5.5. 
 
Nytt akvakulturområdet vest for Skreifjorden fjernes. 
 
Utvidelse av eksisterende akvakulturområdet i Jøfjorden mot sør fjernes. 
 
 
Bjørn Johansen, datert 14.09.09 
Oppsummering av innholdet 
Bjørn Johansen planlegger å utvide gårdsdriften fra 75 til 120 vinterforet sau. Det planlegges 
også kai med flytebrygge og nytt lagerbygg i samarbeid med Grieg Seafood. 
 
Dagens situasjon med bruk av snøscooter som fremkomstmiddel på vinteren og dårlig 
grusveg på sommeren, kan både utvidelse av gårdsdrifta og samarbeidsplaner med Grieg 
Seafood stå i fare. 
 
Veien må utbedres og brøytes på vinteren.  
 
På sikt foreslås det å legge om veien i Eidvågen, slik at den blir 500 meter kortere. 
 
Kommentarer 
Innspillet gjelder hovedsakelig drift og vedlikehold av veien, og er oversendt til teknisk drift 
til orientering. Innspillet tas til etterretning. 
 
 
Fylkesmannen i Finnmark, datert 17.09.09 
Oppsummering av innholdet 
Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre bør nevnes i planbeskrivelsen. 
 
Fylkesmannen foreslår at kommunen konkretiserer bestemmelsene i forhold til Støy og Barn 
og unge. 
Fylkesmannen presiserer at kommuneplanens arealdel opphever ikke eldre reguleringsplanen, 
men setter tilside rettsvirkningene i forhold til bygging med mer. Oppheving av 
reguleringsplanen må følges opp i medhold av §28-1. Kommentaren gjelder reguleringsplanen 
for hytteområde på Langstrand. 
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Fylkesmannen anbefaler at kommunen fastsetter hvilken detaljeringsgrad reguleringsplanen 
skal ha når det stilles krav om regulering av nye utbyggingsområder. 
 
Flere av bestemmelsene i planforslaget ikke har hjemmel i loven og bør derfor flyttes til 
retningslinjene.  
 
Fylkesmannen anbefaler at utbyggingsområder skal angis med tekst/nummerering på 
plankartet for å gjøre det enklere å bruke planen. 
 
Vannkonturene må synliggjøres på hele plankartet. 
 
Det må fremkomme på plankartet at fremtidige veier på Sørøya ikke er endelig fastsatt og er 
derfor ikke juridisk bindende. 
 
Omfang og lokalisering av spredt bebyggelse må konkretiseres. Det anbefales å fastsette 
minimum avstand mellom sjøen og bebyggelsen i hvert enkelt område. 
 
Naust må inngå i oversikten over omfang. 
 
Området mellom Kårhamn og Klemmetbukta på Seiland bør avsettes til byggeområde med 
plankrav. 
 
Fylkesmannen anbefaler at områdene Bondøya, Skipsholmen og Revsholmen avsettes som 
LNF-naturvern (ikke juridisk bindende) for å unngå utfordringer hvis vernevedtaket ikke blir 
gjennomført i løpet av båndleggingsperioden. 
 
Det anbefales at Hammerfest vindpark blir båndlagt etter energiloven. Dersom det er usikkert 
om båndleggingen utløper før vedtak etter energiloven fattes bør området isteden markeres 
som LNF-vindkraft (ikke juridisk bindende). 
 
Kommentarer 
Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre vurderes ikke som relevant i kommuneplanens 
arealdel, da planen primært rettes mot områder utenfor Hammerfest og Rypefjord. 
 
Retningslinjen om Støy i §1 vurderes som tilstrekkelig på kommuneplan nivået. Temaet må 
imidlertid konkretiseres i kommunedelplanene for Hammerfest og Rypefjord ved rullering. 
Krav til ute- og lekeareal suppleres med henvisning til kommunal Uteromsforskrift. 
 
Innspillet vedrørende oppheving av reguleringsplaner tas til etterretning og det gjøres 
nødvendige tilpasninger i plandokumentasjonen i forhold til dette. 
 
Kommunen anser det ikke som hensiktsmessig å fastsette detaljeringsgrad på fremtidige 
reguleringsplaner i kommuneplanen. Detaljeringsgrad kan være avhengig av omfanget og 
type utbygging, og bør avgjøres når konkrete utbyggingsplaner foreligger. 
 
Flere av bestemmelsene er flyttet til retningslinjene etter anbefaling fra Fylkesmannen. 
 
Utbyggingsområder er angitt med tekst/nummerering på plankartet. 
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Vannkonturene på plankartet er synliggjort. 
 
Det fremkommer på plankartet at fremtidige veier på Sørøya ikke er endelig fastsatt. 
 
Omfang og lokalisering av spredt bebyggelse er konkretisert gjennom å angi avstand til sjø 
for hvert enkelt område i vedlegg 2 til Bestemmelser og retningslinjer. I tillegg ble 
bestemmelsen og retningslinjen 3.1.3 ”Endelig lokalisering” gjort mer utfyllende. 
Byggeforbudet i flere områder er under 100 meter av følgende årsaker: 

• Topografiske forhold 
• Klimatiske forhold  
• Av hensyn til eksisterende infrastruktur 
• Av hensyn til reindrifta 

 
Naust er tatt med i oversikten over omfang. 
 
Området mellom Kårhamn og Klemmetbukta på Seiland beholdes som LNF-område der 
spredt utbygging er tillatt. Dette fordi området delvis er utbygd allerede og ligger langs 
eksisterende vei. Området ble imidlertid redusert som følge av manglende kartinformasjon og 
manglende skredkartlegging. 
 
Båndlegging etter lov om naturvern på Bondøya, Skipsholmen og Revsholmen beholdes, da 
det satses på å få et vernevedtak på disse områdene. 
 
Hammerfest vindpark er blitt båndlagt etter energiloven etter anbefaling fra Fylkesmannen. 
 
 
Statens Vegvesen, datert 23.09.09 
Oppsummering av innholdet 
Statens vegvesen varsler innsigelse til kommuneplanens arealdel på grunn av følgende 
forhold: 

• Det fremgår ikke tydelig av planen at nye veglinjene markert på plankartet ikke er 
endelig avklart. Det må fremgå klart at det er snakk om mulige fremtidige veglinjer 
som ikke er endelig fastsatt. 

• Alle utbyggingsområdene bør angis med en unik identitet slik at det blir enklere å 
knytte bestemmelser til det enkelte område og slik at arealbruken og bestemmelsene 
for de enkelte områdene framkommer klarere enn i dagens planforslag. 

• Det er åpnet for etablering av et nytt boligområde på Molstrand og nytt industriområde 
ved Kjerringholmen. For begge tiltakene er det vanskelig å se hvilke konsekvenser 
dette vil få i forhold til infrastrukturen. Det må framkomme av kommuneplanens 
arealdel hvilke konsekvenser etableringen av nye industri- og boligfelt vil ha på 
eksiterende vegnett. Det må stilles rekkefølgekrav som sikrer tilrettelegging av 
infrastrukturen. 

 
Kommentarer 
Teksten i tittelfeltet er endret, slik at det fremkommer at nye veglinjene markert på plankartet 
ikke er endelig avklart. 
 
Utbyggingsområder er angitt med tekst/nummerering på plankartet og i bestemmelsene. 
Både nytt boligområde på Molstrand og nytt industriområde ved Kjerringholmen fjernes og 
tilbakeføres til planstatus LNF uten bestemmelser om spredt utbygging. 
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Disse forholdene er blitt avklart med Statens vegvesen, og innsigelsen er trukket. 
 
 
Fylkeslandbruksstyret i Finnmark, datert 05.10.09 
Oppsummering av innholdet 
Kommunen må sikre hensiktsmessig arealbruk ved at en gjennom planarbeidet tar 
landbruksnæringas behov for arealer til slått og beite til etterretning. Dette gjelder ikke bare å 
unngå nedbygging av dyrka og dyrkbare arealer, men også begrense infiltrering av bolig- og 
fritidsbebyggelse i landbruksområder, slik at en unngår drifts- og miljømessige ulemper, og 
minsker konfliktpotensialet. 
 
Finnelev 
Området som foreslås avsatt grenser til et viktig landbruksområde der sau beiter. Det 
nærmeste gårdsbruket i området ligger i Gamvik. Fylkeslandbruksstyret har ikke direkte 
innvendinger ift. tiltakene i området, men vil påpeke at bebyggelse og anlegg i området 
plasseres slik at det legger opp til minst mulig grad av interessemotsetninger med tanke på at 
det beiter sau i området. Dette må også påregnes i fremtida, og bør opplyses om i 
bestemmelsene knyttet til reguleringsplanen. 
 
Hellefjord 
Fylkeslandbruksstyret vil anmode om at fritidsbebyggelse plasseres slik at dyrka jord ikke 
nedbygges/omdisponeres. I tillegg er det viktig å sikre at ny bebyggelse ikke forårsaker 
drifts- og miljømessige ulemper for eksisterende og evt. fremtidig jordbruk i bygda. 
 
Skarvfjordhavn 
Det er å anbefale at jordressursene i Skarvfjordhavn ses i sammenheng med 
jordressursene i Hellefjord. Disse utgjør ressurser i form av innmark og utmark til slått og 
beiting, som samlet kan danne grunnlag for en større driftsenhet i jordbruket. 
Fylkeslandbruksstyret er av den oppfatning at bygda har et fortettingspotensial som bør 
utnyttes, og ny bebyggelse bør legges i nær tilknytning til eksisterende. Ny bebyggelse må 
plasseres slik at dyrka jord ikke nedbygges eller omdisponeres. I tillegg er det viktig å 
sikre at ny bebyggelse ikke forårsaker drifts- og miljømessige ulemper for eksisterende og 
evt.fremtidig jordbruk i bygda. 
 
Kårhamn 
Kårhamn er et tettsted i svært positiv utvikling, med økt befolkning, næringsvirksomhet og 
pågående etablering av jordbruksvirksomhet. Jordbruksaktiviteten vil være av stor betydning 
for næringsvirksomhet og kulturlandskap i bygda. Det er svært viktig å ta vare 
på de ressursene som finnes i form av dyrka og dyrkbar jord, og beitearealer i innmark og 
utmark, og sikre ressursgrunnlaget for videreutvikling av jordbruket. Det er derfor viktig å 
sikre hensiktsmessig plassering av ny bebyggelse slik at det ikke oppstår drifts- og 
miljømessige ulemper for jordbruket og kulturlandskapet i området. 
 
Eidvågeid 
Det er gode muligheter for jordbruksdrift i området, noe som også er av betydning for å ta 
vare på kulturlandskapet i området. Dette må tas hensyn til ved planlegging av fremtidige 
bebyggelse, slik at dyrka og dyrkbar jord og beitearealer i minst mulig grad berøres. 
Ny bebyggelse bør dermed plasseres med hensyn til at det beiter sau i området. 
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Lille Survik 
Kulturlandskapet i Survik er av stor verdi, og det forutsettes at området ikke forringes ved 
gjennomføring av tiltakene i planen. 
 
Vassbukt nord 
Fylkesmannen anmoder om at det legges til rette for at sau fortsatt kan beite i området, og at 
en ved planlegging av ny bebyggelse sikrer at konflikter mellom jordbruk og fritidsinteresser 
unngås. 
 
Fylkeslandbruksstyret ber om at landbruksmyndighetene er høringsinstans når 
kommunen skal stedfeste hytter/fritidsboliger som planlegges i Finnelv, Hellefjord, 
Skarvfjordhavn, Kårhamn, Eidvågeid Indre, Lille Survik og Vassbukt nord. Dette for å ivareta 
beiteland for sau på en hensiktsmessig måte. 
 
Kommentarer 
På bakgrunn av innspillet fra Fylkeslandbruksstyret ble de områdene som nevnes spesielt i 
brevet kartlagt nærmere med tanke på landbruksverdi og landbruksinteresser i samarbeid med 
Landbrukskontoret i Kvalsund. Som følge av denne prosessen ble det gjort følgende tiltak: 
 

- Områdene Finnelv og Vassbukt nord brukes som saubeite, men er det er ikke primære 
beiteområder. Disse områdene skal reguleres før de kan bygges ut, og 
landbruksinteressene vil være et naturlig tema også i reguleringsplanarbeidet.  

- I Hellefjord, Hønsebyvika og Skarvfjordhamn ble området avsatt til spredt bebyggelse 
redusert, slik at de mest verdifulle landbruksarealene blir bevart. 

- I resterende områder er landbruksinteressene mindre viktig, og det vurderes at 
begrenset oppføring av spredt bebyggelse ikke vil være til vesentlig ulempe for 
landbruket og kulturlandskapet. Området med vernet kulturlandskap i Survika åpnes 
ikke fro bygging. 

 
Landbruksinteressene ivaretas for øvrig i bestemmelsen 3.1.3 Endelig lokalisering for LNF 
områder med spredt bebyggelse ”Ved plassering av bebyggelsen skal det tas hensyn til dyrket 
eller dyrkbar mark og beitedyr i området”. 
 
 
Områdestyret for Vest Finnmark, datert 09.10.09 
Oppsummering av innholdet 
Områdestyret for Vest Finnmark fremmer innsigelse på følgende områder i forslaget til 
kommuneplanens arealdel: 
 
På Sørøya: Spredt fritidsbebyggelse på Sæter. 
 
På Seiland: 

• Industriområde i Støvelhavn 
• Deler av hyttefeltet i Gamnes  
• Deler av Annet byggeområde i Eidvågeid (rorbuanlegg) 
• Hyttefeltet i Vassbukt nord 
• Hyttefeltet på Nordmannsneset 
• Akvakulturområde vest for Skreifjorden 
• Utvidelse av akvakulturområde i Jofjorden forbi Skreifjordeidet 
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På Kvaløya: 
• Molstrand boligområde 
• Grøtnes flyplass 
• Forsøl, utvidelse av tettstedsgrensen 
• Strømsnes/Akkarfjord, ny kommunedelplan 
• Vindpark i regi av Statkraft 

 
Kommentarer 
Det ble gjennomført et avklaringsmøte mellom kommunen, reindriftsforvaltningen og berørte 
reinbeitedistrikter i Alta 02.02.2010. På bakgrunn av opplysningene som fremkom i 
områdestyrets vedtak og dialogen med reindriftsforvaltningen/distriktene, gjorde Hammerfest 
kommune følgende endringer i kommuneplanens arealdel: 
 
Sørøya: 
Området Sæter tilbakeføres til planstatus LNF uten bestemmelser om spredt bebyggelse.  
 
Seiland: 
Støvelhavn 
Området tilbakeføres til planstatus LNF uten bestemmelser om spredt bebyggelse. 
Gamnes 
Området avsatt til fritidsbebyggelse med plankrav reduseres. 
Eidvågeid – rorbu 
Området avsatt til annet byggeområde reduseres/endres.  
Vassbukt nord 
Området avsatt til fritidsbebyggelse med plankrav reduseres. 
Skreifjorden (akvakultur) 
Avsetningen til akvakultur fjernes. Planstatus endres til allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. 
Jøfjorden (akvakultur – utvidelse) 
Utvidelsen av akvakulturområdet sør for eksisterende anlegg, forbi Skreifjordeidet, fjernes. 
Planstatus endres til allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. 
 
Kvaløya: 
Molstrand 
Området tilbakeføres til planstatus LNF uten bestemmelser om spredt bebyggelse.  
Grøtnes 
Avsetningen til industriområdet med tanke på ny flyplass fjernes fra plankartet. Planer om ny 
flyplass i dette området er imidlertid høyst aktuelle og vil fortsatt være omtalt i 
planbeskrivelsen. Forholdet til reindriftsinteressene avklares i en egen reguleringsplanprosess.   
Forsøl 
Utvidelsen av tettstedet mot vest fjernes.  
 
Følgende områder forblir uendret: 
 
Strømsnes/Akkarfjord 
Avsetningen som båndlagt område i påvente av ny kommunedelplan beholdes. 
Strømsnes/Akkarfjord vurderes som et strategisk viktig område for fremtidig utvikling av 
Hammerfest kommune. Positive utviklingsprognoser tilsier stort behov for bolig- og 
næringsarealer som ikke kan dekkes fullt ut innenfor delplanområdene for Hammerfest og 
Rypefjord. 
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Vindmøllepark i regi av Statkraft 
Avsetningen som båndlagt område i påvente av konsesjonsbehandling beholdes. Energi er et 
viktig satsingsområde for Hammerfest kommune. Kommunen ønsker spesielt å tilrettelegge 
for produksjon av fornybar energi som er en viktig nasjonal og lokal satsing.  
 
Nordmannsneset 
Kommunen beholder avsetningen til fritidsbebyggelse med plankrav. Det vurderes som viktig 
å sikre tilstrekkelige muligheter for fritidsbebyggelse på Seiland. Konsentrert utbygging med 
krav til reguleringsplan nært eksisterende infrastruktur anbefales både av Fefo og statlige 
myndigheter. 
 
Endringene i kommuneplanens arealdel ble behandlet i Områdestyret i Vest Finnmark 
19.05.2010, der Områdestyret opprettholdt innsigelsene til Strømsnes/Akkarfjord, 
Vindmølleparken og hyttefeltet på Nordmannsneset. 
 
Disse områdene må avklares videre gjennom megling og eventuell behandling hos 
Miljøverndepartementet. 
 
 
Leanfish AS, datert 18.11.09 
Oppsummering av innholdet 
Protest mot utvidelsene av oppdrettslokaliteter i Skreifjorden og i Jøfjorden, samt utvidelsene 
i Vinnabassenget. 
 
Kommentarer 
Nytt akvakulturområdet vest for Skreifjorden fjernes. 
 
Utvidelse av eksisterende akvakulturområdet i Jøfjorden mot sør fjernes. 
 
Utvidelse av eksisterende oppdrettsanlegg ved Store Vinna opprettholdes, men resten av 
området rundt Store Vinna stenges for akvakultur for å unngå nye etableringer. 
 
 
Sten Helge Nilsen, datert 14.01.10 
Oppsummering av innholdet 
Det foreslås å tilrettelegge for større utnyttelse i Store Fagervik på Seiland. Det foreslås totalt 
20 nye hyttetomter i området. 
 
Kommentarer 
Planforslaget åpnet for 3 nye fritidsboliger i planperioden i Store Fagervik. 20 nye tomter i 
dette området vurderes som urealistisk på grunn av begrenset tilgjengelighet til område som 
legger naturlige begrensninger både på bygging og bruk av fritidsboliger. Store deler av 
området er skredutsatt, slik at det bebyggbare området er begrenset i areal. Det er også stor 
sannsynlighet for kulturminner i området, som vil legge ytterligere begrensninger. Hvis 
området fortsatt skal ha spredt fritidsbebyggelse med avstand på ca.50 meter mellom 
fritidsboligene og beholde sine kvaliteter som fredelig og avsidesliggende område, kan ikke 
antall enheter økes i stor grad.   
På bakgrunn av disse vurderingene økes antall fritidsboliger i Store Fagervik fra 3 til 5.  
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Hammerfest havn, datert 06.05.10 
Oppsummering av innholdet 
Hammerfest havn ønsker å flytte ankringsplassen 
ved Hellefjord lenger sør, samt avmerke 3 nye 
ankringsplasser på plankartet. De nye 
ankringsplassene forelås lokalisert nord i 
Sørøysundet, ved Skippernes fjorden og Borvika 
(se illustrasjon, AP 4-6). 
 
Behovet for de nye ankringsplassene begrunnes 
med: 
• Avledet virksomhet som for eksempel 

bunkringsoperasjoner eller 
omlastingsoperasjoner av forskjellige typer 
produkter som olje, fisk etc. 

• Eksisterende trafikk til Melkøya. 
• Økt trafikk til Melkøya ved realisering av tog II. 
• Etablering og drift av Goliat 
• Industriell utnyttelse av gass 
• Bruk av to ankringsplasser nord for Håja og Hjelmen er begrenset i perioden november - 

mai på grunn av fiskerivirksomhet i området.  

Kommentarer 
I Kystsoneplanen vedtatt 13.02.03 var det avsatt 3 ankringssoner. Under rullering av 
kommuneplanens arealdel, i mars 2009, kom Hammerfest havn med ønske om å endre 
lokalisering av ankringsplassene, samt øke antall ankringsplasser til 6 st på grunn av økende 
trafikk til Melkøya. Det ble presisert at alle plassene ikke skal benyttes samtidig, men at det 
skal kunne finnes alternativer for eksempel når det foregår fiskeriaktiviteter i deler av 
Sørøysundet. Det ble også understreket at ikke mer enn to risikofartøy skal være ankret i 
Sørøysundet på samme tid av hensyn til sikkerheten. 
 
Det ønskes nå ytterligere 3 nye ankringsplasser. Slik kommunen vurderer det, har ikke 
sjøtrafikksituasjonen endret seg vesentlig i løpet av 1 år. De behovene som skisseres i 
forbindelse med Melkøya og Goliat skal derfor være ivaretatt med 6 ankringsplasser.  
 
Fleksibilitet i forhold til fiskerivirksomhet skal også være ivaretatt.  
 
Industriell utnyttelse av gass er en studie som er i startfasen, der ingen konkrete behov ennå er 
skissert.  
 
Når det gjelder muligheter for omlastingsoperasjoner, pågår det nå en egen prosess med 
konsekvensutredning som skal behandles av KLIF i løpet av 2010. Før det foreligger et 
positivt vedtak fra KLIF på dette, anses det som uforsvarlig å forskuttere muligheter for slik 
bruk. Dette må eventuelt tas med ved neste rullering av kommuneplanens arealdel.  
 
Det påpekes også at det meste av sjøarealet i Sørøysundet er avsatt til allmenn flerbruk i sjø, 
slik at ferdsel og ankring kan foregå også utenfor avsatte ankringsplasser etter anvisning fra 
havnemyndighetene. Antall ankringsplasser på plankartet vil i så måte ikke være en 
begrensning for ferdsel og ankring i Sørøysundet.   
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Kommunen anser det som en fordel at de avsatte ankringsplassene er samlokalisert nært de 
sentrale områdene og ikke spres til de mindre berørte områder, slik at konsekvenser i form av 
lys- og støyforurensning begrenses.  
 
På bakgrunn av vurderingene ovenfor blir det ikke avsatt 3 nye ankringsplasser nord i 
Sørøysundet.  
 
 
Mainstream Norway, datert 27.05.10 
Oppsummering av innholdet 
Mainstream Norway kom i sitt brev 27.05.10, samt på møte 02.06.10, med følgende innspill 
til planarbeidet: 

• Avsetning av akvakulturområdene i Husfjorden, Hamnefjorden og Slettnesfjorden bør 
endres for å komme i samsvar med de reelle behovene.  

• Avsetningen på nordsiden av Husfjorden er ikke egnet til oppdrett og kan tas bort.  
• Bredden på akvakulturområdet i Kvalfjorden bør økes i nord for å gjøre området mer 

fleksibelt. 
 
Kommentarer 
Endringene som foreslås vurderes som uproblematiske for de øvrige interessene i de aktuelle 
områdene. Innspillet tas til følge. 
 

7.3 Skredkartlegging 
I løpet av sommeren 2009 gjennomførte Norges Geotekniske Institutt (NGI) kartlegging av 
fare for skred og steinsprang på områdene av satt til utbygging/fortetting på Sørøya og 
Seiland. Følgende områder ble kartlagt:  
 
Sørøya 

1. Akkarfjord 
2. Finnelva 
3. Skippernesfjorden 
4. Hellefjord 
5. Hønsebyvika 
6. Skarvfjordhamn 
7. Sæter 
8. Langstrand 
9. Skattøra - Fella 

Seiland 
10. Kårhamn 
11. Hønsebyhamn 
12. Hønsebybotn 
13. Skakkebakken 
14. Nordmannsneset 
15. Eidvågen 
16. Kristinehamn 
17. Kjerringholmen 
18. Store Fagervik 
19. Survik 
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Det ble gjennomført en enkel oversiktskartlegging av mulig skredutsatte områder der det 
planlegges fritidsbebyggelse, og en nøyaktigere kartlegging der det er helårsbosetting.   
 
Den sistnevnte kartleggingen var bare aktuell i Akkarfjord på Sørøya og i Kårhamn på 
Seiland der det ble stipulert en grense for utbredelse av skred med sannsynlighet 1/100 og 
1/1000 pr år.   
 
For de øvrige områdene ble det gjennomført en enklere kartlegging, men fortsatt med 
utgangspunkt i å stedfeste en faregrense som samsvarer med plan- og bygningslovens krav 
til sikkerhet mot skred med sannsynlighet 1/1000 pr år. 
 
Faregrensene ble fastlagt ut fra befaring i terrenget, beregning av skredutløp for stein-, snø-, 
og sørpeskred, samt bruk av lokalklimatiske forhold, tidligere erfaring med skred i 
områdene i den grad vi har kjennskap til dette, og tidligere NGI-rapporter fra enkelte av 
områdene.  
 
Det ble gjort nye vurderinger av avsatte områder med grunnlag i resultatene for 
skredkartleggingen.  Dette medførte at noen utbyggings- /fortettingsområder ble redusert 
eller fjernet. 
 

7.4 Endringer som følge av offentlig ettersyn 
Som følge av innspill mottatt i løpet av offentlig ettersyn, samt skredkartlegging på Sørøya og 
Seiland, ble det gjort flere endringer både i plankartet og i bestemmelsene. 
 
Nedenfor følger opplisting av de viktigste endringene. 
 
Sjøarealer: 

- Akvakultur området vest for Skreifjorden fjernes og erstattes med formålet ”Allmenn 
flerbruk i sjø uten akvakultur” på grunn av innspill fra Fiskeridirektoratet, innsigelse 
fra reindrifta og innspill fra fiskere/befolkningen. 

- Utvidelse av akvakultur området i Jøfjorden mot sør fjernes og erstattes med formålet 
”Allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur” på grunn av innspill fra Fiskeridirektoratet, 
innsigelse fra reindrifta og innspill fra fiskere/befolkningen. 

- Akvakultur området øst for Store Vinna fjernes og erstattes med formålet ”Allmenn 
flerbruk i sjø uten akvakultur” av hensyn til fiskeri. 

- Utvidelse av akvakulturområdet sør for Store Vinna halveres. Resten av området 
avsettes til formålet ”Allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur” på grunn av innspill fra 
fiskere/befolkningen. 

- Akvakultur områdene i Husfjorden, Hamnefjorden, Slettnesfjorden og Kvalfjorden er 
justert etter innspill fra Mainstream Norway 

- Ankringsplass 2 er forskyvet mot sør som følge av innspill fra Hellefjord Bygdelag. 
 

Landareal Seiland: 
- Industriområdet ved Støvelhavna på Seiland fjernes og tilbakeføres til planstatus LNF 

uten bestemmelser om spredt bebyggelse på grunn av innsigelser fra reindrifta og 
Statens vegvesen. 

- Området avsatt til fritidsbebyggelse med plankrav på Gamnes reduseres på grunn av 
innsigelse fra reindrifta. 
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- Området avsatt til annet byggeområde på Eidvågeid reduseres/endres på grunn av 
innsigelse fra reindrifta. 

- Området avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse med plankrav i Vassbukta reduseres på 
grunn av innsigelse fra reindrifta. 

- Det tegnes inn et nedslagsfelt rundt Eidvågvannet som følge av innspill på folkemøtet  
- LNF område med spredt fritidsbebyggelse i Survika utvides noe som følge av innspill 

fra grunneiere. 
- LNF område med spredt fritidsbebyggelse Kårhamn-Klemmetbukta reduseres på 

grunn av manglende kart og manglende skredkartlegging.  
 
Landareal Sørøya: 
- Annet byggeområde i Finnelva reduseres på grunn av skredfare. 
- Byggeområdet for fritidsbebyggelse i Skippernesfjorden endres til LNF med spredt 

fritidsbebyggelse og reduseres på grunn av skredfare. 
- LNF område med spredt fritidsbebyggelse mellom Skarvjord og Sæther fjernes og 

tilbakeføres til planstatus LNF uten bestemmelser om spredt bebyggelse som følge av 
innsigelse fra reindrifta, samt skredfare på store deler av området. 

- LNF område med spredt fritids- og ervervsbebyggelse i Skarvfjordhamn reduseres av 
hensyn til landbruksinteresser.  

- LNF område med spredt fritidsbebyggelse i Hønsebyvika reduseres av hensyn til 
landbruksinteresser.  

- LNF område med spredt fritidsbebyggelse i Hellefjord reduseres på grunn av skredfare 
og landbruksinteresser. 

 
Landareal Kvaløya: 
- Industriområdet på grensen til Kvalsund kommune fjernes og tilbakeføres til 

planstatus LNF uten bestemmelser om spredt bebyggelse på grunn av innsigelse fra 
reindrifta. 

- Boligområdet på Molstrand fjernes og tilbakeføres til planstatus LNF uten 
bestemmelser om spredt bebyggelse på grunn av innsigelser fra reindrifta og Statens 
vegvesen. 

- Utvidelse av tettstedsgrensen i Forsøl fjernes og tilbakeføres til planstatus LNF uten 
bestemmelser om spredt bebyggelse på grunn av innsigelse fra reindrifta. Gjeldende 
tettstedsgrensen i Forsøl justeres. 

- Hammerfest vindpark er blitt båndlagt etter energiloven. 
 

Generelt 
- Byggeområdet Erverv fjernes og slås sammen med Annet byggeområde for enklere 

kartfremstilling. 
- Byggeområder og LNF-områder der spredt bebyggelse er tillatt nummereres på 

plankartet. 
- Tekst FFNF fjernes fra plankartet. 
- Det gjøres endringer i bestemmelsene og retningslinjene som følge av innspill fra 

Fylkesmannen og Fylkeskommunen, samt øvrige vurderinger. 
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8. MEGLING OG SLUTTBEHANDLING 
Kommuneplanens arealdel ble behandlet i Styret for Miljø og Utvikling 15.06.10, der det ble 
fattet følgende vedtak: 
 
Styret for Miljø og Utvikling godkjenner forslaget til kommuneplanens arealdel 2010-2022, 
bestående av plankartet datert 07.06.10 og bestemmelser og retningslinjer datert 08.06.10. 
Før sluttbehandling i Kommunestyret skal det gjennomføres megling for å avklare innsigelse 
fra Områdestyret for Vest Finnmark på følgende områder: 

• Strømsnes/Akkarfjord - området som båndlegges etter Plan- og bygningsloven 
• Hammerfest vindpark – området som båndlegges etter Energiloven 
• Hyttefelt på Nordmannsneset på Seiland (nr.20 på plankartet) 

Tillegg s.80 
I Akkarfjord kan det tilrettelegges for fritidsboliger nært bygda, også innafor områder avsatt 
til boligformål. 
Det skal åpnes for bygging av naust i Eidvågeidområde (nr. 25) 
Eidvågeidet avsettes til spredt bolig og fritidsbebyggelse. 
Styret for Miljø og utvikling støtter Hammerfest havn KF sitt innspill om at kommuneplanen 
allerede på nåværende tidspunkt tar høyde for en utvidelse av ankringsplasser. Referert til økt 
aktivitet, Snøhvit LNG, Goliat og en mulig omlasting av olje i Sørøysundet. 
 
Fylkesmannen gjennomførte megling mellom kommunen og reindrifta 8.november 2010. 
Meglingen gav følgende resultater: 

• Reindrifta trakk sin innsigelse på hyttefeltet på Nordmannsneset på Seiland (nr.20 på 
plankartet). Som forutsetning for dette ble det avtalt justering av formålsgrensen på 
Eidvågeid (nr.25 på plankartet). 

• Kommunen tok vindparken ut av plankartet. Denne saken avgjøres gjennom 
konsesjonsprosess i NVE uavhengig av kommuneplanens arealdel. 

• Innsigelsen på området Strømsnes/Akkarfjord opprettholdes og må avgjøres i 
Miljøverndepartementet. 

 
Justering på Eidvågeid.  
 
Det skraverte området tas ut av byggeområdet og 
forblir LNF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommuneplanens arealdel ble sluttbehandlet av kommunestyret 16.12.10, der det ble fattet 
følgende vedtak: 
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1. Hammerfest kommunestyre vedtar forslaget til kommuneplanens arealdel for Hammerfest 
2010-2022, bestående av plankartet datert 06.12.10 og bestemmelser og retningslinjer datert 
08.06.10, med unntak av området Strømsnes/Akkarfjord, og med følgende endringer: 

a) 2.avsnitt i retningslinjen 2.2 erstattes med: ”I Akkarfjord kan det tilrettelegges for 
fritidsboliger nært bygda, også innafor områder avsatt til boligformål” 

b) Antall ankringsplasser økes med bakgrunn i innspillet fra Hammerfest havn KF  
c) Det åpnes for bygging av naust i Eidvågeidområde (nr. 25) 
d) Eidvågeidet (nr. 25) avsettes til spredt bolig og fritidsbebyggelse 
e) Formålsgrensen på Eidvågeid (nr. 25) endres i tråd med resultatene av meglingen 
f) Hammerfest vindpark fjernes fra plankartet og bestemmelsene 
g) Bestemmelser suppleres med krav om å kartlegge grunnforholdene i forhold til 

kvikkleire der utbygging berører marine avsetninger 
h) Følgende reguleringsplaner skal oppheves: 

- Reguleringsplan for hytteområde på Langstrand, vedtatt 25.09.95 
- Reguleringsplan for en del av Akkarfjord, gnr.3, bnr.75, vedtatt 07.07.89 

 
2. Gjenstående innsigelse på området Strømsnes/Akkarfjord oversendes til 
Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. 
 

9. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 – 2022, 
SAMMENDRAG 
Planforslaget er blitt endret som følge av bred medvirkning i perioden for offentlig ettersyn og 
i forbindelse med megling og sluttbehandling.  
 
Nedenfor følger en kortfattet presentasjon av den endelige versjonen av kommuneplanens 
arealdel 2010 – 2022. Eventuelt nummer på plankartet oppgis i parentes.  

9.1 Byggeområder 
Byggeområder tilrettelegger for forskjellige utbyggingsformål. Arealbruk innenfor disse 
områdene må avklares gjennom reguleringsplan før utbygging kan skje. Nåværende 
byggeområder er de byggeområdene som videreføres fra gjeldende kommuneplanens arealdel 
fra 1993. Disse byggeområdene er vist med mørkere farge, mens fremtidige byggeområder er 
vist med lysere farge. 
 
Bybebyggelse 
Bybebyggelse omfatter byggeområder innenfor kommunedelplanene for Hammerfest og 
Rypefjord. Innenfor bybebyggelsen skal det tilrettelegges for boliger, kontor/forretning, 
offentlige/allmennyttige formål, industri, friområder og andre formål som er naturlig i 
byområdet. Arealbruken innenfor disse områdene styres gjennom kommunedelplanene. 
 
Tettbebyggelse 
Akkarfjord på Sørøya (1), Kårhamn (13) og Hønseby (17) på Seiland og Forsøl på Kvaløya er 
avsatt til tettbebyggelse. I tettstedene skal det tilrettelegges for boliger, offentlige formål, 
forretning/service, næring og andre formål som er naturlig på et tettsted.  
I Kårhamn tilrettelegges det for utvidelse av tettstedet (12).  
 
Fritidsbebyggelse 
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Hyttefeltet ved Storvannet på Seiland og hyttefeltet i Vassbukta på Seiland overføres fra 
arealdelen fra 1993. Disse områdene er regulert og er ikke fullt utnyttet. 
 
Følgende områder avsettes til nye hyttefelt: 

- Nordmannsneset på Seiland (20) 
- Gamnes på Seiland (22) 
- Vassbukt Nord på Seiland (23) 

 
Det er vanskelig å anslå potensial for de nye hytteområdene før regulering er i gang. Dette vil 
avhenge av mange forhold, blant annet terreng, byggegrunn og type utbygging. Det er også 
opp til grunneier å utvikle områdene til hyttebygging.  
 
Annet byggeområde 
Slettnes (9) videreføres fra arealdelen fra 1993 med tanke på olje- og gassrelaterte 
industriformål. I dette område forventes en sammensatt utbygging med både industri og andre 
tilstøtende formål/funksjoner. 
 
Følgende nye områder avsettes til annet byggeområde: 

- Området i Finnelva (2) avsettes med tanke på hyttebygging/turisme. Det kan også 
tilrettelegges for næring på deler av området (for eksempel kai/lager i tilknytning til 
oppdrett). 

- Området på Eidvågeidet (26) avsettes med tanke på turisme/rorbuanlegg. 
- Skippernesodden (4) avsettes med tanke på kai/lager i tilknytning til 

oppdrettslokalitetene, samt eventuelle tiltak i forbindelse med båtkaia. 
- Området ved Hyggevannet (31) avsettes med tanke på trafostasjon i forbindelse med 

Goliat elektrifisering/420 KV kraftlinje. 
- Området på nordsiden av Kvalfjorden (32) avsettes med tanke på fiskerelatert 

næring/oppdrett, evt.reiseliv. 
 
Idrettsanlegg 
Området på nordsiden av veien mellom Prærien og Forsøl avsettes til idrettsanlegg i henhold 
til reguleringsplan for scootercrossbane stadfestet 12.02.04. 
 

9.2 Landbruks-, natur- og friluftsområder 
I LNF områder inngår områder for landbruk, reindrift, utmarksnæring, fiske som ledd i 
stedbunden næring, annen primærnæring, natur og friluftsliv. Forholdet mellom de ulike 
formål innenfor denne kategorien styres av annet lovverk. Landbruks-, natur- og 
friluftsområder skilles ikke fra hverandre i arealdelen. Det er imidlertid laget temakart for 
landbruk, reindrift, viktige natur- og friluftsområder og viltforekomster. Temakartene skal 
brukes i saksbehandling. 
 
I områder som i arealdelen er avsatt til LNF område er det ikke tillatt med annen bygge- og 
anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk/stedbunden næring, 
herunder også reindrift. Forbudet omfatter både nybygg og vesentlig utvidelse av bestående 
bebyggelse, samt fradeling til disse formål.  
 
Kommunen har gjennom planprosessen utpekt noen områder som tilrettelegges for spredt 
utbygging. Disse områdene er utpekt som satsingsområder i planperioden. Nedenfor følger en 
oversikt av LNF-områder der spredt utbygging er tillatt. 
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LNF områder med spredt fritidsbebyggelse 
Det avsettes følgende områder for spredt fritidsbebyggelse på Sørøya: 

- Skattøra – Fella (10), videreføres fra arealdelen fra 1993 
- Skippernes (3) 
- Hellefjord (5) 
- Hønsebyvika (7) 
- Langstrand (8) 

 
Det avsettes følgende områder for spredt fritidsbebyggelse på Seiland: 

- Skavhaugen – Hønsebyhamn (16), videreføres fra arealdelen fra 1993 
- Eidvågen (21), videreføres fra arealdelen fra 1993 
- Kårhamn – Klemmetbukta (11) 
- Lille Survik (29) 
- Store Fagervik (30) 

 
LNF områder med spredt ervervsbebyggelse 
Det avsettes ett område for spredt ervervsbebyggelse ytterst i Kårhamna (14). Området er 
tiltenkt fiskerelatert næring, evt.turisme. 
 
LNF områder med spredt fritids- og ervervsbebyggelse 
Det avsettes følgende områder for spredt fritids- og ervervsbebyggelse: 

- Nordmannsneset på Seiland, på nedsiden av veien (19), videreføres fra arealdelen fra 
1993 

- Skarvfjordhamn på Sørøya (6) 
 
LNF områder med spredt bolig- og fritidsbebyggelse 
Det avsettes ett område for spredt bolig- og fritidsbebyggelse langs fylkesveien på 
Eidvågeidet (25), videreføres fra arealdelen fra 1993. 
 
LNF områder med spredt bolig- og ervervsbebyggelse 
Det avsettes følgende områder for spredt bolig- og ervervsbebyggelse på Seiland: 

- Skakkebakken (18) 
- Fiskebukta - Vika (27) 
- Kjerringholmen (28) 

Samtlige områder videreføres fra arealdelen fra 1993. 
 
Naust 
I de fleste områder der det åpnes for spredt bolig- og fritidsbebyggelse, åpnes det også for 
bygging av naust i strandsonen. Unntakene er Hellefjord og Kårhamn – Klemmetbukta, der 
avsatte områder ikke grenser mot sjøen. 
Naust avsatt i planen er ikke forbeholdt nye boliger/fritidsboliger, slik at det kan søkes om å 
bygge naust også i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 
 

9.3 Områder som er båndlagt eller skal båndlegges 
Denne kategorien omfatter områder som er sikret eller skal sikres gjennom planlegging etter 
plan- og bygningsloven eller andre lover.  
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Rettsvirkningen for områdene med fremtidig båndlegging vil falle bort når det er gått 4 år 
siden planen ble vedtatt, dvs.at planleggingen må gjennomføres innen 4 år fra 
kommuneplanens arealdel er vedtatt i kommunestyret. Kommunen kan søke departementet 
om å forlenge virkningen med inntil 2 år. 
 
Eksisterende båndlagte områder i planen: 
Vernet etter naturvernloven: 
1. Lille Kamøya naturreservat ble fredet 28.01.83 i forbindelse med verneplan for fuglefjell i 

Finnmark. Verneinteressene er knyttet til sjøfuglekoloniene på øya, med tilhørende 
vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. 

2. Saksfjorden naturreservat på Sørøya ble fredet 20.12.91 i forbindelse med verneplan for 
strandområder i Finnmark. Verneinteressene knytter seg til sandfjorden, med tilhørende 
sanddynesystem og vegetasjon. 

3. Svartbotn naturreservat på Sørøya 20.12.91 i forbindelse med verneplan for strandområder 
i Finnmark. Verneinteressene knytter seg til sandfjorden, med tilhørende sanddynesystem 
og vegetasjon. 

4. Eidvågen naturreservat på Seiland ble fredet 28.01.83 i forbindelse med verneplan for 
fuglefjell i Finnmark. Verneinteressene er knyttet til sjøfuglekoloniene på øya, med 
tilhørende vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. 

5. Seiland Nasjonalpark ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd 8. desember 2006. 
Formålet er å verne et større sammenhengende naturområde med villmarkspreg som er lite 
berørt av menneskelige inngrep. Seiland nasjonalpark er på ca.330 km2 og representerer 
et av de mest uberørte naturområdene i Finnmark. Nasjonalparken er delt mellom 
Hammerfest, Alta, og Kvalsund kommuner. 

 
Vernet etter kulturminneloven: 
Kirkegårdsbukta (øst for Forsøl) inneholder et kulturminneområde med røyser fra samisk 
jernalder, gammetufter, samt stein- og mellomaldertufter. Kulturminnene i området er 
automatisk fredet gjennom Kulturminnelovens § 4. 
 
Båndlagt for framtidig vern: 
Skal sikres etter Naturvernloven: 
1. Revsholmen (Naturreservat) 
2. Skipsholmen (Naturreservat) 
3. Bondøya (Naturreservat) 
 
Formålet med vern er å sikre de store sjøfuglekoloniene på Bondøya, Skipsholmen og 
Revsholmen mot naturinngrep i fremtiden, samt heve områdenes status utad mht. 
oljevernberedskap, forskning, undervisning m.m.  
 
Hammerfest kommunestyret vedtok forslaget om vern av Bondøya, Skipsholmen og 
Revsholmen i møtet 26.02.09. På bakgrunn av dette ble det sendt et brev til Fylkesmannen i 
Finnmark 04.03.09 der kommunen ber fylkesmannen om og igangsette arbeidet med å innføre 
et vern av Bondøya, Skipsholmen og Revsholmen i Hammerfest kommune som 
fuglereservater iht. naturvernloven. 
 
Båndlagt for framtidig planlegging etter plan- og bygningsloven: 
Området Strømsnes/Akkarfjord båndlegges med tanke utarbeidelse av ny kommunedelplan. 
Dette området omfattes ikke av kommunestyrets planvedtak på grunn av innsigelse fra 
reindrifta. Saken oversendes til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. 
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9.4 Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag 
Det legges opp til følgende bruk av sjøarealer i kommunen: 
 
Allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur (FFNF). I disse områdene er ferdsel, fiske, natur- og 
friluftsaktiviteter tillatt.  Akvakultur er ikke tillatt av hensyn til natur og friluftsliv, 
fritidsbebyggelse eller fiske.  
 
Akvakultur er områdene der akvakultur er tillatt. Disse områdene er spesielt utpekt til 
akvakultur i samarbeid mellom kommunen og oppdrettsnæringen. Eksisterende 
akvakulturområder er de områdene som videreføres fra Kystsoneplanen, mens fremtidige 
akvakulturområder er nye områder som ble utpekt i rulleringsprosessen. 
 
Allmenn flerbruk i sjø er områder der ferdsel, fiske, natur- og friluftsaktiviteter, samt 
akvakultur, er tillatt. I disse områdene vil det gjøres en konkret vurdering av alle tiltak som 
krever behandling. Det stilles spesielle krav til søknader om oppdrettslokaliteter.  
 

9.5 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet 
Plankartet viser eksisterende riksvei, fylkesveier og kommunale veier på Sørøya og Seiland.  
 
Det er i tillegg markert mulige fremtidige vegtraseer i kommunen: 

- vei fra Storelv til Hasvik kommune – videreføres fra arealdelen fra 1993 
- vei/tunnel fra Låtrevein til Slettnes – videreføres fra arealdelen fra 1993  
- tunnel (evt.bru) fra Kjerringholmen til Strømsnes – videreføres fra arealdelen fra 1993 
- tunnel fra Molstrand til Akkarfjord for å unngå det problematiske området rundt 

Akkarfjordsvingen  
- utbedring av kurvatur i svingen fra Strømsnes til Saragammen 
- vei/tunnel fra Saragammen til Fuglenes i henhold til pågående kommunedelplan  
- vei mellom Langstrand og Akkarfjord med 2 alternative traseer 

Dette er mulige fremtidige veglinjer som ikke er endelig fastsatt. De vises på plankartet som 
informasjon, og er ikke juridisk bindende. 
 
Alternative traseer for fremtidig 420 KV kraftlinje fra Ballsfjord til Hammerfest er vist på 
kartet i henhold til foreløpige planer til Statnett. Traseen som går bak Tyven fjellet medfører 
minst negative konsekvenser for bebyggelsen og nærområdene i Rypefjord og Hammerfest og 
foretrekkes fra kommunens side. Traseene vises på plankartet som informasjon, og er ikke 
juridisk bindende. Denne saken behandles etter Energiloven og er ikke endelig avklart. 
 
Skipsled er markert på plankartet, både hovedled og biled. 
 
Det er avsatt 2 parkeringsplasser på Seiland gjennom arealdelen: 

- Innerst i Eidvågen med tanke på vinterparkering for brukere av hyttefeltet i Vassbukta. 
- Langs veien til Vassbukta med tanke på parkering for turgåere og turister som skal 

besøke Seiland Nasjonalpark. 
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9.6 Restriksjonsområder 
Støysonen (den gule) i forbindelse med flyplassen er vist på plankartet i henhold til 
reguleringsplanen for Hammerfest lufthavn vedtatt 14.02.08. 
 
Sikringsfeltet rundt Melkøya er vist på plankartet i henhold til reguleringsplane for Melkøya 
og Meland vedtatt 29.11.01 og for Skjærvika vedtatt 04.12.08. 
 
Plankartet viser 9 ankringsplasser etter forslaget fra Hammerfest Havn. Hammerfest havn har 
i samråd med kystverket Troms- og Finnmark ved losene ved Hammerfest Losstasjon vurdert 
at det i forbindelse med trafikken til Melkøya er behov for alternative ankringsplasser. Alle 
ankringsplassene som nå avsettes er ikke tenkt å benyttes samtidig.  Det avsettes flere plasser 
for at det skal finnes alternativer for eksempel ved at det foregår fiskeriaktiviteter i deler av 
Sørøysundet. Det forutsettes at ikke mer enn to risikofartøy skal være ankret i Sørøysundet på 
samme tid av hensyn til sikkerheten. 
 
Nedslagsfelt for drikkevannskilder er markert på plankartet. Både godkjenningspliktige 
vannverk og ikke godkjenningspliktige vannverk er tatt med. Plankartet viser både 
nedslagsfelt rundt eksisterende vannkilder og 2 fremtidige vannkilder i Slettnes området som 
vil være aktuelle å ta i bruk i forbindelse med utbygging på Slettnes. Det er viktig at det ikke 
tillates tiltak som kan forurense aktuell drikkevannskilde. Restriksjoner innenfor 
nedslagsfeltene reguleres av drikkevannsforskriftens §4.   
 
Skipskirkegård er lagt inn på plankartet som en opplysning etter innspill fra Kystverket. 
 

9.7 Fremtidig flyplass på Grøtnes 
Hammerfest kommune er i ferd med å starte opp en reguleringsplanprosess i samarbeid med 
Kvalsund kommune med tanke på å tilrettelegge for ny flyplass på Grøtnes området. Området 
ligger i Kvalsund kommune, men deler av den fremtidige reguleringsplanen kan også omfatte 
områder i Hammerfest kommune. Av hensyn til reindrifta er det ikke avsatt noe konkret 
område for dette i kommuneplanens arealdel. Arealavsetningen og forholdet til reindrifta skal 
avklares i forbindelse med reguleringsplanen. 
 

10. OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER 
Rettsvirkning av følgende reguleringsplaner settes til side ved vedtak av kommuneplanens 
arealdel: 
- Reguleringsplan for hytteområde på Langstrand, vedtatt 25.09.95 
- Reguleringsplan for en del av Akkarfjord, gnr.3, bnr.75, vedtatt 07.07.89 
 
Dette på grunn av at de aktuelle områdene er utsatt for skredfare og kan derfor ikke bygges ut 
i henhold til reguleringsplanene. Sikringstiltak på disse områdene vil være altfor kostbare.  
 
På Langstrand avsettes det i kommuneplanens arealdel et nytt område for spredt 
fritidsbebyggelse, slik at utviklingsmuligheten på Langstrand ivaretas.   
 
I Akkarfjord bør det avsettes/reguleres nye områder som egner seg til den tiltenkte bruken 
(boliger, barnehage). 
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Oppheving av de ovennevnte reguleringsplanene må følges opp etter plan- og bygningslovens 
§28-1 (§12-14 i plan- og bygningsloven 2008). 
 

11. DISPENSASJON 
Plan- og bygningslov av 1985 gir gjennom §7 kommunen mulighet til å gi varig eller 
midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i plan- og bygningsloven, vedtekt eller forskrift når 
det foreligger særlige grunner.  
 
Den nye plan- og bygningsloven, plandelen, som gjelder fra 1.juli 2009 angir følgende 
formulering vedrørende dispensasjon i § 19-2: 
”Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.  
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.  
 Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.” 
 
Dette betyr i praksis at muligheten til å gi dispensasjon begrenses.   
 
Den vanligste typen dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gjelder etablering av 
fritidsbebyggelse i LNF områder uten bestemmelser om spredt bebyggelse. Her er det viktig 
at søknaden dokumenteres i henhold til retningslinjene i bestemmelsens §1 og at det gjøres en 
grundig vurdering av saken i henhold til gjeldende plan- og bygningslov. 
 

12. VEDLEGG 
Nedenfor følger vedlegget ”Forslag til avgrensninger innenfor kommunedelplan for 
Strømsnes/Akkarfjord”. 
 
I tillegg følger det 2 selvstendige vedlegg til kommuneplanens arealdel 2010 - 2022: 

- Et sett med temakart, inkludert kartoversikt 
- Rapport ”Natur, friluftsliv og kulturminner” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 
Rev.29.12.10 



Kommuneplanens arealdel 2010 – 2022, Planbeskrivelse 

87 
Rev.29.12.10 

Forslag til avgrensninger innenfor kommunedelplan for Strømsnes/Akkarfjord 

 


	1. INNLEDNING
	1.1 Kommuneplanens arealdel i det øvrige plansystemet
	1.2 Formål og virkning
	1.3 Målsetninger med rullering

	2. RAMMER FOR PLANARBEIDET
	2.1 Plan- og bygningsloven
	2.2 Kommuneplanens samfunnsdel
	2.3 Regionale retningslinjer
	2.4 Nasjonale retningslinjer
	2.5 Føringer fra kommunens planutvalg
	2.6 Omfang og avgrensninger

	3 ORGANISERING AV PLANARBEIDET
	3.1 Arbeidsgrupper
	3.2 Temakart
	3.3 Vurderinger

	4. PLANPROSESSEN I PLANFORSLAGSFASEN
	4.1 Planprogram og forvarsling 
	4.2 Utarbeidelse av planforslaget
	4.3 Medvirkning
	4.4 Innspill i forbindelse med oppstartsvarsel

	5. VURDERINGER I PLANFORSLAGSFASEN
	5.1 Kystsoneplanen
	5.1.1 Generelle vurderinger
	5.1.2 Fisketurisme
	5.1.3 Foreslått arealbruk
	5.1.4 Arealer på nord og nordvestsiden av Sørøya
	5.1.5 Akkarfjorden
	5.1.6 Arealer mellom Akkarfjorden og Kuvika
	5.1.7 Slettnesfjorden
	5.1.8 Husfjorden
	5.1.9 Øvrige sjøarealer på sørøstsiden av Sørøya
	5.1.10 Sjøarealer fra Bårdfjorden til Skreifjorden ved Seiland
	5.1.11 Jøfjorden
	5.1.12 Sjøarealer ved Hønsebyfjorden
	5.1.13 Sjøarealer ved Store Vinna og Eidvågen
	5.1.14 Sjøarealer ved Eidvågeid og Vassbukt

	5.2 Arealbruk på Sørøya
	5.2.1 Generelle vurderinger
	5.2.2 Nordenden av Sørøya
	5.2.3 Akkarfjord
	5.2.4 Skippernes
	5.2.5 Hellefjord
	5.2.6 Hønsebyvika
	5.2.7 Skarvfjordhamn
	5.2.8 Sæter
	5.2.9 Lunnhamn
	5.2.10 Langstrand
	5.2.11 Området ved Båtsfjordvannet
	5.2.12 Båtsfjord 
	5.2.13 Sandøybotn 
	5.2.14 Slettnes og Kuvika
	5.2.15 Skattøra - Fella
	5.2.16 Komagfjorden
	5.2.17 Gåshopen 
	5.2.18 Øvrig areal på Sørøya

	5.3 Arealbruk på Seiland
	5.3.1 Generelle vurderinger
	5.3.2 Nordre Seiland
	5.3.3 Survik
	5.3.4 Yttersiden av Nordre Seiland
	5.3.5 Kårhamn 

	5.4 Arealbruk på Kvaløya
	5.4.1 Generelle vurderinger
	5.4.2 Hammerfest og Rypefjord 
	5.4.3 Strømsnes og Akkarfjord
	5.4.4 Hammerfest vindpark
	5.4.5 Fremtidig flyplass på Grøtnes
	5.4.6 Molstrand
	5.4.7 Forsøl
	5.4.8 Øvrig areal på Kvaløya 

	5.5 Områder for råstoffutvinning
	5.6 Samfunnssikkerhet
	5.6.1 Flom
	5.6.2 Kvikkleireskred
	5.6.3 Snøskred, sørpeskred og steinsprang
	5.6.4 Klimaendringer
	5.6.5 Overordnet ROS-analyse


	6. OPPSUMMERING AV PLANFORSLAGET 
	7. OFFENTLIG ETTERSYN
	7.1 Medvirkningstiltak
	7.2 Innspill til planarbeidet
	7.3 Skredkartlegging
	7.4 Endringer som følge av offentlig ettersyn

	8. MEGLING OG SLUTTBEHANDLING
	9. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 – 2022, SAMMENDRAG
	9.1 Byggeområder
	9.2 Landbruks-, natur- og friluftsområder
	9.3 Områder som er båndlagt eller skal båndlegges
	9.4 Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag
	9.5 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet
	9.6 Restriksjonsområder
	9.7 Fremtidig flyplass på Grøtnes

	10. OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER
	11. DISPENSASJON
	12. VEDLEGG

