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Innsigelse på Hammerfest Kommune sin fremtidige arealplan i Klubbukt.

Viser til teams møte fredag den 29 Januar med Odd Charles Karlsen og Arne Sandvik. 

Seafood of Norway AS med adresse Klubbukt, startet opp i 2016. Selskapet selger fisk ukentlig via 
datterselskaper til Nigeria og Ghana, hovedsakelig fersk fisk på fly og tørrfisk via sjø. 

Forretningsplanen for vår tiltenkte aktivitet i Klubbukt er produsert og investorer er klare. Foruten Seafood 
of Norway sin tilstedeværelse i begge markeder, er dette område perfekt for formålet mht til vær, vind, 
grunnforhold og infrastruktur. Denne type produksjon finnes ikke i Norge i dag, og med vår aktivitet i 
Klubbukt ville vi sikret en fast omsetning til etablerte markeder. Lokale fiskere ville også ha mulighet for 
levering uansett vær. 

Total investeringsramme er på ca 5.6 millioner kroner. Vedlagte kart viser tiltenk område for fiske-hjeller og 
maskinell tørkeri, resten av infrastrukturen er tilstede via eksiterende molo og kai anlegg.

Etter å ha arbeidet i snart 2 år med å etablere oss med egen produksjon i Klubbukt, er det med stor 
frustrasjon vi er informert om at Hammerfest Kommune planlegger å regulere vårt tiltenkte område til 
LNFR, og fritidsboliger. Vis stiller oss uforstående til at arealer i kommunen som tidligere i generasjoner 
har vært gjenstand for fiskeriaktivitet og skatteinntekter, nå er nedprioritert. 

Seafood of Norway håper den planlagte/foreslåtte arealplanen for Klubbukt bygger på en misforståelse 
eller manglende informasjon om hva potensialet området innehar mht til produksjon av tørrfisk, og også 
annen fisk. Dersom det er ønskelig kan nevnte forretningsplan tilsendes. Undertegnede stiller seg også til 
disposisjon til å komme til Hammerfest og videre invitere dere til Klubbukt for å belyse vår planlagte 
investering.

Håper på positivt svar, på den ene eller annen måte.
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