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Hammerfest kommune Troms og Finnmark - Høringssvar - Offentlig 

ettersyn av kommuneplanens arealdel 2020-2032  

Vi viser til brev av 24.06.2020 med høring av kommuneplanens arealdel for 

Hammerfest. 

 

Fiskeridirektoratet region Nord har ingen innsigelser mot planen. Vi har to frarådinger 

og noen kommentarer. 

 Vi fraråder å avsette areal til akvakultur i Sandøyfjorden med hensyn til 

fiskeriinteressene. 

 Vi fraråder bestemmelser som ikke vil ha noen virkning, punkt 5.3.6 i 

planbestemmelsene/retningslinjer akvakultur i Ytre Torskefjord. 

 Ankringsområder som ligger tett inntil akvakulturområder kan komme i konflikt 

med hverandre hvis de er i bruk samtidig. Bruken av begge områdene inkluderer 

lange fortøyningsspenn og ankerfester. Vi ser utfordringer med plasseringen av 

VAO105 og VAO202. 

 Fiskeridirektoratet skal ha alle saker som berører tiltak i sjø til uttalelse. 

 

Fiskeridirektoratet er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur. Vi har et særskilt 

ansvar for marine ressurser og marint miljø.  

 

Fiskeridirektoratet region Nord har tidligere gitt innspill til oppstart av planarbeidet 

både i tidligere Kvalsund kommune og tidligere Hammerfest kommune, samt 

sammenslåing av disse planene. Det er positivt at både akvakulturinteressene og 

fiskeriinteressene har blitt hørt i arbeidet med planen. Vi registrerer at flere av våre 

innspill har blitt fulgt opp i planarbeidet. 

 

Vindkraft til havs 

Området Sandskallen – Sørøya er, som det kommer frem i planbeskrivelsen, utenfor 

virkeområdet til plan- og bygningsloven og utenfor plangrensen til kommuneplanens 
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arealdel. Ettersom det allikevel nevnes som relevant for helheten av kommunens 

sjøarealer vil vi kommentere dette. Området er også nevnt i rapport om kartlegging og 

identifisering av områder egnet for havbruk til havs1. I rapporten kommer det frem at 

området ikke anbefales for konsekvensutredning i første omgang. Det er betydelig 

skipstrafikk i området og forholdsvis mye fiskeri. Området overlapper med gyteområde  

for lodde og hyse. Området overlapper også med forslag fra Forsvaret om nytt skyte- og 

øvingsfelt i sjø. Det er altså flere arealkonflikter i området. Fiskeridirektoratet region 

Nord har tidligere uttalt oss negative til forslag om havvind i området. 

 

Fiske 

Det gir forutsigbarhet for fiskeriinteressene at akvakultur ikke tillates i områder avsatt til 

bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V). Det er ikke avsatt egne 

områder til enbruk fiske. Områder der Fiskeridirektoratet har registrert 

låssettingsplasser er i stor grad avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone, der fiske er et av underformålene. Det kommer frem i planbeskrivelsen at 

Hammerfest fiskarlag har vært involvert i vurderingene av låssettingsplasser. 

Avveielsene som er gjort i planarbeidet har i flere tilfeller prioritert fiskeri over 

akvakultur. 

 

Akvakultur 

Det er positivt at kommunen ønsker å tilrettelegge for utviklingen i akvakulturnæringen, 

og tilpasse arealene avsatt til akvakultur (A-områder) til den standarden det drives med i 

dag. Kommunen har på en god måte synliggjort de vurderingene og prioriteringene som 

ligger til grunn for foreslåtte områder for akvakultur. 

 

Kvalfjorden og Ytre Torskefjord 

A-området i Kvalfjorden opphører i ny plan. Samtidig er det satt av A-område i Ytre 

Torskefjord (VA219). Kommunen har satt retningslinje til at det kan åpnes for etablering 

av akvakultur i Ytre Torskefjord, forutsatt avvikling i Kvalfjorden. 

 

Tillatelse til etablering av akvakulturlokaliteter vedtas av fylkeskommunen, ikke 

kommunen. Å fjerne et A-område i planen fører ikke automatisk til at eksisterende 

akvakultur må fjernes, når etableringen var i tråd med gjeldende arealplan på 

etableringstidspunktet. Punkt 5.3.6 i planbestemmelser-/retningslinjer bli vanskelig for 

kommunen å oppfylle dersom det er intensjonen at aktøren Kvalfjorden skal få tildelt 

nytt område i Ytre Torskefjord . Når arealet først er avsatt til akvakultur kan ikke 

kommunen bestemme hvem som eventuelt får tildelt lokalitet der. En søknad skal 

gjennom vanlig saksbehandling hos fylkeskommunen, og tilhørende høringsrunder. Vi 

fraråder bestemmelser/retningslinjer som ikke vil ha noen virkning.  

 

Sandøyfjorden 

Det er avsatt nye områder til akvakultur i Sandøyfjorden, VA203 og VKA201, VA204 og 

VKA 202 og VA205 og VKA203. Våre registreringer av kystnære fiskeridata er av eldre 

dato i dette området, og det fremkommer lite informasjon i de registreringene vi har. 

                                                           
1 Rapport 2019 – Kartlegging og identifisering av områder egnet for havbruk til havs, utgitt 

16.12.2019. https://fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2019/1219/Havbruk-til-havs-omraader-

identifisert 

https://fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2019/1219/Havbruk-til-havs-omraader-identifisert
https://fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2019/1219/Havbruk-til-havs-omraader-identifisert
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Områdene der det er foreslått akvakultur er gyteområde for torsk, og fiskeplasser for 

fiske med både aktive (snurrevad og not) og passive (juksa, garn og line) redskaper. Vi 

har også registrert at området i noen grad benyttes til fangst av kongekrabbe. Området 

benyttes av tosifret antall fartøy årlig. Det er kun fartøy over 15 meter som er pålagt 

sporing, så det er mulig at antallet fartøy er høyere enn det vi kan se fra 

sporingsresultater. Fjordene på yttersiden av Sørøya er områder der 

Havforskningsinstituttet ikke har kartlagt gytefelt for torsk. Konsekvensene for 

fiskeriinteressene kommer tydelig frem som negative i konsekvensutredningen, og vi 

støtter at akvakultur på de foreslåtte områdene vil få negative konsekvenser for 

fiskeriene. Fiskeridirektoratet region Nord anbefaler at akvakultur i gyteområder 

unngås. Basert på sporinger vi har gjort foregår det meste av fisket i de ytre delene av 

fjorden. Den direkte arealkonflikten anses som liten, men etablering av 

akvakulturanlegg vil være vesentlig negativt for de fiskefartøyene som berøres.  

 

Av hensyn til fiskeriinteressene fraråder vi etablering av akvakulturområder i 

Sandøyfjorden.  

 

Finnfjorden 

I Finnfjorden har vi registrert at det er beiteområde for torsk. Vi har ikke registrert at det 

er gyteområde. I fjorden er det avsatt område til akvakultur, med bestemmelser om 

fangstbasert akvakultur og levendelagring. Vi har ikke registrert at det foregår noe 

særlig fiske i fjorden. Kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, og dersom det viser seg at 

det er gyteområder i fjorden vil det ikke bli gitt tillatelse til fangstbasert akvakultur av 

den arten. 

 

Ankringsområder og nærhet til akvakulturområder 

VAO105 (ankringsområde) kan potensielt komme i konflikt med akvakulturområde 

VA208 og VKA204 (Borvika). Oppankring av store skip nær akvakulturanlegg og 

tilhørende fortøyning kan potensielt få store konsekvenser dersom ankerlinene hekter 

seg i hverandre. Vi anbefaler ikke at det legges opp til ankringsområde i umiddelbar 

nærhet til akvakulturområdet. Eventuelt kan ankringsområdet benyttes når det ikke er 

utlagt akvakulturanlegg på stedet.  

 

Den samme problematikken kan dukke opp i Revsbotn, der VAO202 ligger i umiddelbar 

nærhet til (rett nord for) VA115, VA221 og VKA214. 

 

Sjødeponi 

Når kommunen aksepterer deponering av overskuddsmasser i sjø er det positivt at det 

avsettes eget område til dette i arealplanen.  

 

Kommentar til punkt 1.12 Tiltak med direkte hjemmel i arealdelen 

I punkt 1.12.4 tiltak i sjø og vassdrag kommer det frem at søknad om tiltak i strandsonen 

nedenfor flomålet og i sjø skal sendes til opplistede myndigheter for uttalelse. 

Fiskeridirektoratet er ikke nevnt i denne oversikten. Vi vil poengtere at 

Fiskeridirektoratet er en at de statlige myndighetene som skal ha alle søknader og 

planer for tiltak i sjø til uttalelse. 
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Samiske fiskeriinteresser 

Fiskeridirektoratet skal også i vare ta de samiske fiskeriinteressene. Med samiske 

fiskeriinteresser mener vi tradisjonell samisk fiskeri- og fangstaktivitet etter viltlevende 

marine ressurser i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om viltlevande marine ressursar 

(havressurslova). Dette fiskeriet er ofte ikke så forskjellig fra tradisjonelle 

fiskeriinteresser, og omfattes således av vurderingene vi gjør knyttet til fiskeri. Vi mener 

de samiske fiskeriinteressene er ivaretatt i planen. 

 

Oppsummering 

Vi fraråder å avsette areal til akvakultur i Sandøyfjorden med hensyn til 

fiskeriinteressene. 

 

Akvakultur i Ytre Torskefjord - Punkt 5.3.6 i planbestemmelsene/retningslinjer – vi 

fraråder bestemmelser som ikke vil ha noen virkning. 

 

Ankringsområder som ligger tett inntil akvakulturområder kan komme i konflikt med 

hverandre hvis de er i bruk samtidig. Bruken av begge områdene inkluderer lange 

fortøyningsspenn og ankerfester. Vi ser utfordringer med plasseringen av VAO105 og 

VAO202. 

 

Fiskeridirektoratet skal ha alle saker som berører tiltak i sjø til uttalelse. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Otto Andreassen 

seksjonssjef 

 

Fredrikke Johansen Musæus 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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