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UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-
2032 FOR HAMMERFEST KOMMUNE  

Troms og Finnmark fylkeskommune skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres 
planleggingsoppgaver. Ved utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner skal fylkeskommunen ivareta 
interesser som berører kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og 
transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, 
fylkesveger, havbruksinteresser og akvakultur. Etter folkehelseloven har fylkeskommunen også et ansvar for å 
ivareta folkehelse i planleggingen og samfunnsutviklingen. FNs bærekraftsmål og klimaloven legges til grunn for 
fylkeskommunens vurdering av plansaker. 

 
Troms og Finnmark fylkeskommune viser til deres oversendelse datert 24.06.2020, med høringsfrist 
01.10.2020. Vi ba om og fikk innvilget tre ukers utsatt frist til 22.10.2020. Vår uttalelse er samordnet på 
vegne av fylkeskommunens ulike fagområder. 

INNSIGELSER 

Troms og Finnmark fylkeskommune har funnet grunnlag for å fremme to innsigelser i forslag til 
kommuneplanens arealdel. I henhold til punkt 3.7.2 bokstav f) i «Reglement for delegering av 
myndighet fra fylkestinget i Troms og Finnmark og tildeling av innstillingsrett» er det fylkesrådet som 
skal treffe beslutninger om å fremme innsigelse. 
 
Fylkesrådet behandlet saken i møte 20.10.2020 i sak 263/20. Det ble fattet vedtak om følgende to 
innsigelser, og ytterligere begrunnelse går frem under avsnittene på s. 9 og s. 13. 
 

1. Konsekvenser for verdensarven Struves meridianbue 
Konsekvensene av planforslaget for siktlinjene til og landskapsrommet rundt Struves 
meridianbue er ikke tilstrekkelig utredet og saken er ikke er godt nok opplyst, jf. 
Forvaltningsloven §17 og forskrift om konsekvensutredninger §17. 

 
Innsigelsen frafalles når det foreligger en konsekvensutredning for verdensarven Struves 
meridianbue, der virkningen på verdensarvverdiene er utredet på en tilfredsstillende måte, og 
når kommuneplanens arealdel er justert i henhold til det som kommer frem i 
konsekvensutredningen, slik at verdensarven er tilstrekkelig ivaretatt. 
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2. Generell bestemmelse til byggegrense langs fylkesveg 
Foreslått bestemmelse om byggegrense langs veg på 15 meter vil kunne få vesentlig betydning for 
fylkeskommunen sin utvikling, trafikksikkerhet, drift, og vedlikehold av fylkesvegnettet i kommunen, 
jfr. første ledd i nevnte § 5-4.  

 
Innsigelsen frafalles når bestemmelsen tas ut av planforslaget. 

OPPSTART 

Planforslaget er utarbeidet samlet for tidligere Hammerfest og Kvalsund kommuner, nå Hammerfest 
kommune etter sammenslåing i januar 2020. Oppstart ble varslet i Kvalsund kommune april 2016 og for 
Hammerfest kommune i 2017. I samråd med Fylkesmannen i Finnmark og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet ble det besluttet å samkjøre prosessene til en felles plan med to 
planprogram som grunnlag, med vedtak i 2018. Regionalt planforum ble avholdt i Vadsø 9. mai 2019 
med flere sektormyndigheter tilstede. 

PLANBESKRIVELSEN 

Planbeskrivelsen gir en god beskrivelse om de føringer, mål og ambisjoner nedfelt hos hver av de 
tidligere kommunene. De overordna strategiene for fremtidig arealbruk viser gjennomtenkt utforming 
av fremtidens Hammerfest kommune, med tydelige ønsker og krav om fortetting, lokalisering av 
boligområder og fritidsbebyggelse, m.m. Det er tatt gode og konkrete standpunkter om utvikling som 
ønskes innenfor de ulike bygdene/tettstedene, som tydeliggjøres gjennom formålsendringer av 
eksisterende utbyggingsområder i utvalgte områder. Vi bemerker også at flere utbyggingsområder i 
dagens planer tilbakeføres til LNFR-formål og stiller oss positive til dette. 
 
Satsing på landbruk viser fokus på bærekraftig forvaltning av naturressurser og fremtidige generasjoners 
behov for matproduksjon. Det er særdeles positivt at det foreslås avsatt hensynssone for landbruk på de 
viktigste landbruksområdene i Neverfjord. 
 

Overordna føringer 
I tillegg til de nevnte lover, retningslinjer, forventninger m.m. er det også utgitt nye veiledere for  

• Barn og unge i plan og byggesak (januar 2020) 

• Konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven (februar 2020) 

• Planlegging i sjøområdene, (mai 2020) 

• Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i LNFR-områder (mai 2020) 

Selv om to av disse ble publisert tett opp mot høringsdatoen vil de fortsatt være relevant for videre 
arbeid/oppfølging av planen etter høringsperioden. 
 

Planprosess og medvirkning 
I planbeskrivelsen oppgis det at arbeidet ble organisert gjennom en felles arbeidsgruppe for 
kommunene med mange møter og flere tema på agendaen. Vi savner her en oversikt over hvilke 
fagområder som har vært inkludert i arbeidsgruppa og arbeidsmøtene, både faste og midlertidige 
deltakere. Vi savner også informasjon om hvordan politikere har vært involvert i plan- og 
medvirkningsprosesser utenom orienteringer om planarbeidet som beskrevet i kapittel 2.3. Ofte blir 
planer dårlig forankret dersom de er utarbeidet uten aktiv involvering av politikerne som skal vedta 
planen.  
 
Planforslaget bærer preg av god dialog med viktige næringsaktører både innenfor land- og sjøbasert 
næring. Kommunen har også fått flere innspill gjennom prosessen fra privatpersoner og lag og 
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foreninger. Det kommer derimot ikke frem hvorvidt kommunen avholder folkemøter eller annen 
prosess ut mot befolkningen under høringsperioden, noe som kan være fordelaktig sett i lys av at det er 
3-4 år siden oppstartsvarslene. 
 

Barn og unge 
PBL § 5-1 sier at enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning, og at kommuner 
har et særskilt ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging – 
herunder barn og unge. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging (1995) angir i kapittel 4 
krav til den kommunale planleggingsprosessen. Her står det at kommunen skal «organisere 
planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper 
barn og unge selv gis anledning til å delta». 
 
KMDs veileder om barn og unges i plan og byggesak skriver under pkt 3.2.7 medvirkning s. 17 at «alle 
som utarbeider et planforslag har plikt til å legge til rette for aktiv medvirkning fra barn og unge. 
Medvirkning bør settes i gang tidlig i planprosessen. Kommuner har et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra barn og unge. Kommunen skal presentere planforslaget slik at det blir forståelig for barn 
og unge.» 
 
I planbeskrivelsen til planforslaget kapittel 2 beskriver kommunen planens planprosess og medvirkning. 
Her oppgis det at arbeidet ble organisert gjennom en felles arbeidsgruppe med deltakere fra daværende 
Hammerfest og Kvalsund kommuner. I tillegg til de faste deltakerne har andre relevante fagpersoner fra 
begge kommunene deltatt innenfor sine kompetanseområder. Det spesifiseres ikke hvilke personer eller 
fagområder som har deltatt i arbeidsgruppen, verken faste eller midlertidige. 
 
I underkapittel 2.4. Dialog og medvirkning gjennomgås det ulike relevante prosesser (friluftskartlegging, 
snøscooterløyper) relevant for planforslaget, samt særmøter med ulike næringsaktører og andre 
interessenter (akvakultur, fiskeri, reindrift, m.m.). Vi kan ikke se at det her nevnes konkrete møter eller 
medvirkningsprosesser som er rettet mot barn og unge. 
 
I planforslaget fremkommer det at kommunens barnerepresentant deltok i ressursgruppa for 
kartlegging og verdisetting av friluftsområder i kommunen. Denne personen har etter PBL §3-3 særskilt 
ansvar for å ivareta barn og unges interesser i planlegging, og skal på et tidlig tidspunkt gis innsikt og rett 
til å uttale seg i de deler av saksbehandlingen og planleggingen som berører barn og ungdom. Vi kan 
ikke se hvordan dette er ivaretatt i planforslaget. 
 
Planen inkluderer idrettsanlegg med begrunnelse under samla virkninger av planen at dette tilfører 
aktivitetstilbud for barn og unge. Vi er i denne sammenhengen usikker på hvordan barn og unge har gitt 
konkrete innspill til planen da det ikke fremkommer av planforslaget. 
 
Vi vil også påpeke at barn og unge, ungdomspanel, barne- og ungdommens kommunestyre eller 
ungdomsråd er høringsinstanser når planforslag legges ut til offentlig ettersyn jf. PBL § 5-2. Det er de 
eksisterende ungdomsrådene eller annet medvirkningsorgan også. Barn og unge skal gis anledning til å 
uttale seg og komme med innspill til planforslaget dersom de ønsker det. Etter ny kommunelov som 
tredde i kraft i 2019 skal alle kommuner ha ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Det 
fremkommer ikke av planforslaget eller høringsbrevet om dette gjort. 
 
Slik planforslaget fremstår kan vi ikke se at kommunen har oppfylt kravet til aktiv medvirkning fra barn 
og unge. Om dette er gjort må det komme tydelig frem om/hvordan dette er gjort. Manglende 
oppfølging av loven er en prosessuell saksbehandlingsfeil, som i ytterste konsekvens kan gjøre et vedtak 
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ugyldig. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. PBL § 11-15, og det er da 
særdeles viktig at berørte parter, barn og unge i dette tilfellet, har fått brukt sin stemme gjennom aktiv 
medvirkning til planen.  
 

Vurdering av eldre reguleringsplaner 
I planbeskrivelsens kapittel 7.4 henvises det til vedlegg 1 i planbestemmelsene for oversikt over 
arealplaner som skal fortsette å gjelde eller oppheves. Her bør kommunen vise til konkrete vurderinger 
og vurderingskriterier for om en reguleringsplan bør oppheves/videreføres.  
 
Reguleringsplaner er i hovedsak vurdert i planbeskrivelsens kapittel 5.1.2 under gjennomgang av 
kommunens tettsteder. Her er det flere eldre planer som oppheves, men også flere som videreføres. 
Begrunnelsene er lite håndfaste med formuleringer som «fungerer tilfredsstillende», «utdatert». 
Bebyggelsesplanen i Akkarfjord fra 1949 videreføres selv om kommunen selv betegner den som dårlig 
styringsverktøy, mens reguleringsplan for Skaidi sentrum fra 1980 oppheves med begrunnelsen at den 
er utdatert. Samtidig avsettes det et område for spredt bebyggelse (LS211) i forlengelse av Akkarfjord 
bebyggelsesplan for å støtte utvikling av bygda mens man venter på utarbeiding av ny reguleringsplan. 
Her kan man med fordel gjøre grep i arealdelen i påvente av ønsket reguleringsplan, heller å enn 
videreføre eldre planer. 
 
Vi anmoder på det sterkeste at kommunen gjøre en nøye vurdering av eldre reguleringsplaner (eldre 
enn 20 år), for å se om både arealformål og tilhørende bestemmelser fungerer basert på dagens 
utvikling og krav, kommunens mål og ambisjoner og regionale/nasjonale forventinger. 
I forbindelse med planprogrammet til kommuneplanens arealdel er det nå også krav om å gjøre en 
vurdering om hensynet til endret klima innebærer behov for oppheving eller revisjon av gjeldende 
reguleringsplaner, jf. statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning kapittel 
4.3. Denne endringen i planretningslinjer kom etter vedtatte planprogrammer for Hammerfest og 
Kvalsund kommuner, men kan med fordel vurderes i forbindelse med planforslaget. 
 
Vi minner også om at reguleringsplaner som skal oppheves må oppheves gjennom eget vedtak, ikke som 
bestemmelser til KPA. Ved formell oppheving eller endring av reguleringsplan gjelder bestemmelsene i 
PBL § 12-14. 
 

Arealregnskap 
Planforslaget viser en oversiktlig gjennomgang av arealregnskap for akvakultur. Vi anbefaler at dette 
utarbeides for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og næringsbebyggelse også. I planbeskrivelsen er det 
bl.a. nevnt at boligkapasiteten er vurdert som god og at det derfor ikke er avsatt flere boligområder enn 
B201-203 og BA201. For at en slik vurdering skal være etterprøvbar må det vises til en gjennomgang av 
tomtereserver i videreførte reguleringsplaner og utbyggingsområder i gjeldende arealdel.  
 
Oppsummert vil mangel på et arealregnskap gjøre det vanskelig å klargjøre behovet for nye 
utbyggingsområder/områder for LNFR-spredt samt gjøre det vanskelig å forsvare de valg og grep som er 
gjort i ny arealdel. 
 

Folkehelse 
Folkehelseloven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer helse, trivsel og utjevner 
sosiale helseforskjeller. Folkehelseloven bygger på fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet: 
utjevne sosiale helseforskjeller, «helse i alt vi gjør», bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning. 
Kommunesektoren har ansvar for å fremme folkehelse innenfor de oppgavene og med de virkemidlene 
sektoren er tillagt. Dette innebærer blant annet at lokal utvikling, planlegging, forvaltning og 
tjenesteyting skal synliggjøre eventuelle positive og negative helsekonsekvenser av tiltak. Helsehensyn 
skal vektlegges i vurderinger og balanseres opp mot andre samfunnsmessige hensyn. Samtidig vil 
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klargjøring av helsekonsekvenser bidra til at en finner best mulige løsninger og avbøtende tiltak der det 
er nødvendig.  
 
Gjennom oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal kommunene identifisere sine ressurser 
og sine folkehelseutfordringer. Disse skal inngå som grunnlag for planlegging etter plan- og 
bygningsloven og som grunnlag for tiltak. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal bidra til 
å identifisere ressurser og folkehelseutfordringer som kan brukes som grunnlag for å planlegge og 
utforme tiltak. Gode steder, bo- og nærmiljøer skal gi muligheter for aktiv, sosial og trygg livsutfoldelse 
for alle. Slike hensyn må ivaretas i samfunns- og arealplanleggingen, og i tilrettelegging og utforming av 
bygg og fysiske omgivelser. Hammerfest kommune har utarbeidet et oversiktsdokument innen 
folkehelse: «Hovedsatsingsområder. Folkehelseoversikten 2020-24».  
 
I oversiktsdokumentet trekker kommunen fram at:  

«Hensikten med folkehelseoversikten er å forankre folkehelsearbeidet politisk og på tvers av alle 
ansvarsområder i kommunen, i en langsiktig satsing. Dette skal inngå som grunnlag for 
kommunens planstrategi og folkehelse skal inngå i alle kommunens planer. Rettferdig fordeling 
er godt folkehelsearbeid, og folkehelseloven pålegger kommuner å vurdere helse- og 
fordelingsmessige konsekvenser av ulike tiltak, gjennom helsekonsekvensutredninger.» 

 
Fylkeskommunen tolker føringene i oversiktsdokumentet dithen at kommunen har en ambisjon om å få 
til en tettere kobling mellom folkehelse og planlegging, noe som også bør gjenspeiles i arealplanen. Vi 
tolker også at Hammerfest kommune har satt føringer på at vurderinger av helse- og fordelingsmessige 
hensyn bør ivaretas. I forslag til kommuneplan arealdel er det ikke foretatt helsekonsekvensvurderinger 
av arealbruk/avsatte områder til ulike formål, jf. PBL § 3-1 f). Vurderingen bør knyttes til den delen av 
befolkningen som har lav mobilitet, herunder barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Det 
kan være hensynet til nærhet mellom bolig, tjenester, service, kulturaktiviteter mv. Det kan dreie seg 
om at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge ikke er tilstrekkelig sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare. I et folkehelseperspektiv er det sentralt å legge til rette for en 
sosialt balansert utvikling av lokalmiljøer, herunder å forebygge og motvirke opphoping av grupper med 
levekårsutfordringer. I forhold til planleggingsprinsipper bør det være trafikksikker gang/sykkelvei fra 
boligområder og inn til sentrum, skoler og viktige friområder.  
 
Hammerfest kommune har foretatt følgende valg av innsatsområder for folkehelse i perioden 2020-24;  

a) Rekreasjon, natur, fysisk aktivitet  

b) Trivsel, læring, bli sett  

c) Kollektivtransport  

d) Trygghet 

e) Det gode samfunn for alle 

Kommunens oversiktsdokument er bygget på offentlig statistikk, forskning og lokalkunnskap innen 
valgte innsatsområder. Etter fylkeskommunens vurdering er dette føringer som bør implementeres i 
kommuneplanens arealdel. Mange av de strategiske målene som kommunen har beskrevet berører 
arealplanen. Det gjelder spesielt innsatsområder a, c og e. Dette betyr ikke at fylkeskommunen mener at 
temaer som trivsel og trygghet ikke er viktig i arealplan sammenheng. Tvert imot, den nylige ulykken i 
gassnæringen viser viktigheten å vurdere tiltak for å trygge befolkningen for risikofaktorer innen helse. 
Så langt det lar seg gjøre bør helsekonsekvensvurdering foretas innen samtlige næringsetableringer for å 
motvirke helsemessige risiko for befolkningen (føre-var prinsippet). Trygghet og sikkerhet er viktige 
faktorer for god stedsutvikling. Utforming av lokalmiljøer spiller en stor rolle for folks reelle og 
oppfattede trygghet. Dette er en forutsetning for folks fysiske og psykiske helse, trivsel og livskvalitet. 
De ulike påvirkningsfaktorene ville bli fanga opp ved tverrfaglige samarbeid internt i kommunen 
(folkehelsegruppe, fagområder, etater/sektorer mm) og eksternt i kommunen (råd/utvalg, ulike 
befolkningsgrupper, næringslivet, organisasjoner mm).  
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Kommunen har satt krav til uteoppholdsarealer og lekeplasser i tilknytning til boligbebyggelse i planen, 
men det bør gjøres en vurdering om kvantiteten på lekeplassene. Kommunen bør også gjøre en 
vurdering om små barn kan gå alene til en lekeplass som ligger 100-200 meter unna hjemmet, eller om 
en heller bør satse på litt større områder med bedre kvalitet og opparbeidelse som kan ligge litt lenger 
unna (fordi barna uansett må følges av sine foreldre til sin nærlekeplass). 
 
For å legge til rette for at folk skal gå mer, bør flere funksjoner samles. Områdene bør utformes slik at 
det oppmuntrer til sosial kontakt (sosial utjevning). Det bør tilstrebes en blanding av type boliger slik at 
befolkningen som flytter inn ikke blir for homogen. Kommunen bør vurdere en strategi for aldersvennlig 
utvikling i forhold til type boliger, lokalisering og universell utforming, hvis dette ikke allerede er gjort. 
 
For å motarbeide sosial ulikhet er det viktig med god tilgang til kollektive kommunikasjonsmidler, og at 
det er tilrettelagt for gående og syklende. Nye boliger for de med litt dårligere betalingsmuligheter bør 
ligge i gang- eller sykkelavstand til lokalsentre med god sosial, kulturell og kommersiell service. Det bør 
også lages en strategi for medvirkning og engasjement (barn/unge, eldre og andre grupper) for å 
formidle kunnskap om endringer i omgivelsene og som mulighet for å delta i planprosessene.  
 
Fylkeskommunen anbefaler at Hammerfest kommune implementerer følgende forhold i kommuneplan 
arealdel;  

a) Oversiktsdokumentet «Hovedsatsingsområder. Folkehelseoversikten 2020-24»  

b) Innarbeider helsekonsekvensvurdering  

c) integrer folkehelsegruppa i det videre arbeidet med arealplan 

Friluftsliv 
Vi er tilfreds med at friluftsinteressene er kartlagt og hensyntatt.  
 
Noen steder fremgår det at et område er kartlagt som et viktig friluftsområde, men likevel 
argumenteres for at den konkrete delen av området har liten verdi. Dette kan være en riktig vurdering, 
da friluftskartleggingen potensielt kan være for grovmasket til å få frem graden av viktighet innad i 
området. Det vil være en gylden anledning til å justere grensene på friluftsområdene, dersom det vil gi 
et mer korrekt bilde av friluftslivet i området.  
 
Videre mener vi det er viktig at hensynet til friluftslivet ivaretas i størst mulig grad, gjennom ivaretakelse 
av stier, strandsoner, elvebredder o.l. Ved tiltak langs elv og sjø, må de sikres en buffersone av hensyn til 
friluftslivet. 
 
Ved spredt bebyggelse i LNFR må antall og plassering gjøres slik at friluftsinteressene blir ivaretatt på 
best mulig måte. 
 

Kulturminnevern 
I Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden er det registrert 753 arkeologiske lokaliteter og 19 
kirkesteder og kirkegårdslokaliteter i Hammerfest kommune. Etter en gjennomgang av databasen sett 
opp mot kartdata mangler nå bare 26 lokaliteter av eldre registreringsdato nærmere stedsangivelse, selv 
om noen av de som er stedfestet i databasen kun har en omtrentlig geometri og må befares om tiltak 
planlegges i nærheten. Dette er en ganske stor diskrepans fra tallene fremlagt i avsnitt «5.9.6 
Arkeologiske kulturminner».  
 

Til tross for antallet kjente kulturminnelokaliteter har man ikke fullstendig oversikt over den faktiske 
kulturminnebestanden i kommunen. Flere strekninger langs kysten og på øyene er dårlig registrert eller 
ikke registrert overhodet. Både i ikke-registrerte områder og i områder som det allerede er gjennomført 
befaringer er det stort potensiale for nye funn. Kommuneplanen er ikke avklart i forhold til 
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kulturminneloven, jf. undersøkelses- og aktsomhetsplikten. Dette bør presiseres under «Generelle 
bestemmelser». 
 

Troms og Finnmark fylkeskommune er fornøyd med at krigsminner har fått plass i kommuneplanens 
arealdel ved at Revsnes, Skippernesodden og kystfortet i Kvalsund har fått tilknyttet hensynssone H570. 
Likeledes anser vi det som viktig at Kirkegårdsbukta ved Forsøl fortsatt båndlegges med hensynssone 
H730. Ellers er vi også fornøyd med at undersøkelsesplikten og aktsomhetsplikten er tatt inn under pkt. 
1.13.2, «Relevant lovverk» som del av «Generelle bestemmelser».  En merknad til dette punktet er 
imidlertid at aktuelle myndigheter bør oppføres som 

• Troms og Finnmark fylkeskommune (ikke-samiske kulturminner) 

Vi har i tillegg følgende merknader vedrørende buffersoner for verdensarv og tilrettelagte kulturminner. 
 
Buffersoner til verdensarven Struves meridianbue 
Hensikten med buffersoner for verdensarven er å fange opp og forhindre trusler og uheldige virkninger 
både for verdensarvens fremragende universelle verdier og de oppsluttende verdiene. Buffersoner for 
verdensarven Struves meridianbue vil måtte omfatte samtlige av punktene i gradmålingsrekken og 
ekspansjonsnettet, samt siktlinjene mellom punktene, for å bevare sammenhengen i systemet av 
geodetiske punkter. Siktlinjene fra Meridianstøtten er avmerket i plankartet, men buffersoner med 
tilhørende retningslinjer er enda ikke utarbeidet. Fylkeskommunen er i dialog med Hammerfest 
kommune og Riksantikvaren om å iverksette arbeidet. Med all utvikling som skjer i Hammerfest 
generelt, og på og ved Fuglenes spesielt, er det viktig at arbeidet kan iverksettes så snart som mulig. 
 
Fotefar mot nord  
Hammerfest kommune har ved sammenslåingen med Kvalsund to lokaliteter knyttet til Fotefar mot 
nord, Kirkegårdsbukt og Stallo/Áhkánjárstábba. Prosjektet ble etablert på 1990-tallet, der kommunene 
og fylkeskommunen samarbeidet om å formidle og gjøre kulturminnene tilgjengelig for publikum. Det 
ble inngått avtaler med kommunene om drift (skjøtsel) av lokalitetene etter ferdigstilling. Sametinget, 
Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner er i ferd med å etablere et forprosjekt som 
skal se på revitalisering av Fotefar mot nord, deriblant hvordan lokalitetene bedre kan tilrettelegges, 
hvordan kulturminnene kan brukes i reiselivssammenheng og hvordan man kan skaffe ressurser til drift 
av anleggene.  
 
Fylkeskommunen samarbeider med kommunen om Kirkegårdsbukt, som er tilrettelagt med benker, 
gangbro og bålplasser. Kirkegårdsbukt er nevnt i planbeskrivelsen i kap. 5.9.5 Kirkegårder/gravplasser, 
og området er merket med henynssone H730_3 i plankartet. Avgrensningen av hensynssonen er 
vanskelig å se i kartet og bør gjøres tydeligere. Stallo/Áhkánjárstábba er sikret i planforslaget gjennom 
hensynssone H730_1. Det er redegjort for kulturminnet i kap. 5.9.4 Samisk kultur og historie.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune vil bemerke at Fotefar mot nord ikke er nevnt i planbeskrivelsen. 
Det kan med fordel fremgå av beskrivelsen at lokalitetene er en del av dette prosjektet. En revitalisering 
av lokalitetene vil kreve aktiv deltagelse og ivaretakelse av Fotefar mot nord-lokalitetene fra både 
kommunen og fylkeskommunens side. 
 
Andre tilrettelagte kulturminner 
I Ytre Forsøl er det registrert tre kulturminnelokaliteter, hovedsakelig med tufter, røyser og 
forsenkninger (Askeladden ID-nr. 17255, 56607 og 73752). Stedet er skiltet og påbegynt tilrettelagt med 
plankesti, trapp og gelender. Under en befaring i sommer observerte fylkeskommunen at det fortsatt er 
slitasje på tuftene som ligger nærmest stranden. Tuftene er merket med små skilt med tekst 
Kulturminne – vis hensyn. På befaringstidspunktet var skiltene dratt opp av bakken og lå henslengt rundt 
tuften. I tillegg var det satt opp flere telt innenfor den ene kulturminnelokaliteten, til tross for at 
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lokaliteten er skiltet med forbudsskilt mot camping. Stidannelser er et begynnende problem i området; 
også innenfor kulturminnelokalitetene. Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å samarbeide med 
kommunen om hvordan man kan forhindre at kulturminnene ødelegges som følge av uvettig bruk. 
 
Bergkunstlokaliteter 
Kvalsund har to lokaliteter med bergkunst på løsblokker, hvorav to av blokkene er plassert i et mindre 
parkanlegg i sentrum (Askeladden ID-nr. 101686-1). Fylkeskommunen ser gjerne at kommunen ønsker å 
engasjere seg i utvikling av lokaliteten, for eksempel ved å holde omkringliggende område fritt for 
søppel og viltvoksende vegetasjon. Som ledd i å unngå hærverk kan lyssetting og skilting vurderes i 
samarbeid med fylkeskommunen. 
 
Bergkunstlokaliteten Slettnes på Sørøya består av 5 løsblokker med helleristninger, hvorav én er flyttet 
til UiT Norges Arktiske Universitetsmuseum (Askeladden ID-nr. 101682). Bergkunsten behandles jevnlig 
med etanol for å unngå lavvekst. Et informasjonsskilt utarbeidet av fylkeskommunen ble montert i 
nærheten av lokaliteten av Hammerfest kommune. I samråd med fylkeskommunen kan en endret 
plassering vurderes, da kartet på skiltet og skiltets plassering i terrenget ikke stemmer overens. 
 

Boligbebyggelse 
Kommunen bruker nasjonale planretningspinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og 
kommunens egen strategi for lokalisering av boligområder som grunnlag for at det satses på 
boligbygging i og ved eksisterende tettsteder, mens spredt boligbygging unngås i størst mulig grad. 
Fylkeskommunen støtter og ser positivt på at det fjernes mulighet for spredt boligbygging i de fleste 
områder utenfor tettstedene, og at flere boligområder omdisponeres til fritidsbebyggelse ved ønskede 
områder. Kommunen har som nevnt gjort gode og konkrete standpunkter for utvikling av bygder og 
steder. 
 
I kapittel 5 om arealbruk på land påpeker kommunen at planforslaget inneholder kun ett nytt 
boligområde, B201-203 (forbeholdt hundekjøring ihht. retningslinjer i bestemmelsene). Samtidig legges 
det til rette for boligutbygging og fortetting gjennom hovedformålet Bebyggelse og anlegg, som 
omfatter BA101-107 i gjeldende arealdel. Her bør det i planbeskrivelsen diskuteres mer konkret om 
ønsket utvikling for hvert av områdene, og da spesielt knyttet opp mot omfanget av boligutbygging 
unntatt plankrav. På grunn av strandsonevernet og utforming av BA102 bør det forøvrig ikke tillates 
boliger i området. I utgangspunktet burde det gjelde for BA103. For B107 bør det også vurderes nøye 
om det skal tillates boliger. 
 

Fritidsbebyggelse 
I planbeskrivelsen står det at etterspørselen etter nye hyttetomter er høy og at det er viktig å avsette 
tilstrekkelig areal til fritidsboliger. Jf. tidligere kommentarer om arealregnskap bør det vise til dagens 
kapasitet i reguleringsplaner og utbyggingsområder i arealdelen for å kunne si noe om hva som er 
tilstrekkelig areal til fritidsboliger – både for kommunen som helhet, men også etter tettsteder.  
 
Vi ser positivt på at mange områder avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende arealdel er tilbakeført til LNFR 
av hensyn til reindrift, og regner med at det i slik forbindelse er gjort vurdering lik de forventet i et 
arealregnskap. Selve vurderingen bør derimot tydeliggjøres i planbeskrivelsen slik at de kan forsvares. 
Det kan med fordel også fremkomme i planbeskrivelsen hvor mange nye hyttetomter totalt som er 
mulig gjennom LNFR-spredt (og hvor mange som fjernes ved tilbakeføringen). 
 

Akvakultur 
Fylkeskommunen vil berømme kommunen for å være offensiv når det kommer til fremtidig vekst i 
akvakulturnæringen, på linje med nasjonale forventninger. Det er også positivt at kommunen 
tilrettelegger for sameksistens mellom ulike næringer i kystsonen.  
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Samtidig er det spennende at kommunen utfordrer PBL gjennom bestemmelsene som går på 
midlertidighet/tidsbegrensning og lokalitetsstruktur, jf. merknad om planbestemmelse 5.3.6. senere i 
dokumentet.  
 
Vi vil samtidig påpeke at det mangler KU-vurderinger for eksisterende akvakulturområder som foreslås 
utvidet i den nye planen.  
 

Annet 
Bestemmelsesområde #2 er kun angitt i planbestemmelsene. Den er en videreføring fra gjeldende 
arealdel, men er ikke omtalt i planbeskrivelsen. 

KONSEKVENSUTREDNING 

Det er positivt at kommunen har inkludert områder for tilbakeføring av LNFR og Bruk og vern av sjø og 
vassdrag i konsekvensutredningen selv om dette ikke er krav etter forskriften.  
 
I konsekvensutredningen for nye utbyggingsområder er det flere formål som ikke er anbefalt, men som 
kommunen likevel tar med i planforslaget: 

• B201-203. Boligarealer tiltenkt hundekjøring/reiseliv.  

• BFT201. Fritids- og turistformål. 

• SHA203. Havneanlegg. 

• VA203/VKA201. Akvakulturanlegg.  

• VA204/VKA202. Akvakulturanlegg.  

• VA205/VKA203. Akvakulturanlegg.  

• VA213. Akvakulturanlegg.  

Iht. veileder for konsekvensutredninger i kommuneplanens arealdel skal planbeskrivelsen beskrive 
hvordan relevante og realistiske alternativer vil bli behandlet i planarbeidet (s. 12). Eksempler for 
alternativer er: alternative arealformål, alternativ lokalisering, bygge ut deler av arealet, endre 
utnyttelsesgrad. For B201-203 og BFT201 er det oppgitt at det ikke finnes alternative løsningsforslag 
uten at det er utdypet eller argumentert og for akvakulturanlegg henvises det kun til at det er sterke 
begrensninger for hvor anlegg kan lokaliseres og at det er konkrete utviklingsplaner for alle områdene. 
Er andre alternativer vurdert, og hvordan har kommunen vurdert dem? Dette må fremkomme i 
planbeskrivelsen/konsekvensutredningen. Med bakgrunn i foreliggende konsekvensutredning anmoder 
vi at alle områdene tas ut av planen. 
 

Konsekvenser for verdensarven Struves meridianbue - INNSIGELSE 
Finnmark fylkeskommune ga følgende innspill til «Uttalelse til planprogram og innspill til varsel om 
oppstart – revisjon av kommuneplanens arealdel for Hammerfest kommune» av 7. september 2017, vår 
ref. 201309854-15: 
 

«Hammerfest kommune er vertskap for Verdensarven Struves meridianbue med Meridianstøtten 
på Fuglenesodden. I det videre arbeidet ber Finnmark fylkeskommune om at kommunen ivaretar 
kulturminnet og verdensarven gjennom planverket. For verdensarven handler det ikke kun om 
punktet der meridianstøtten står, men også landskapet rundt. Det er viktig at kommunen ser på 
hvordan Hammerfest kan utvikle seg som by uten å forringe dette kulturminnet som er av 
internasjonal betydning». 

 
Finnmark fylkeskommune presiserte også på planforum i mai 2019 at Meridianstøtten må sikres i 
planarbeidet. Derfor er Troms og Finnmark fylkeskommune fornøyd med at siktlinjene fra 
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Meridianstøtten er innarbeidet i plankartet med bestemmelser. Derimot er landskapsrommet rundt 
verdensarven av stor betydning, da det var landskapet som dannet grunnlaget for plasseringen av 
punktene. 
 
Det er gjort en konsekvensutredning av enkeltområder i planforslaget, med hovedvekt på nye 
utbyggingsområder og endring av nåværende utbyggingsområder. Det fremkommer i 
konsekvensutredningen at tiltakene i Ersvika kan ha negative konsekvenser for flere av 
utredningstemaene, deriblant kulturminner. 
 
Siktlinjen Fuglenes-Seilandstuva – SHA203, VA106 og VA212 (arealformål havn, akvakultur) 
Siktlinjen fra Meridianstøtten til Seilandstuva berøres av et nytt havneområde i Ersvika (SHA203). 
Området skal benyttes til kortvarige operasjoner i forbindelse med tunge maritime installasjoner. 
Installasjoner som er aktuelle for oppankring i området kan ha en høyde på ca. 100 m over havflaten. 
Det er blitt beregnet at siktlinjen fra Fuglenes mot Seilandstuva gjennom SHA203 brytes på ca. 200 m 
over havflaten, og det vurderes at bruk av Ersvika til nevnte formål ikke forringer siktlinjen i vesentlig 
grad. For å sikre at siktlinjen ikke brytes settes det i planbestemmelse 3.1.5 en høydebegrensning på 150 
m over havflaten innenfor SHA203. 
 
Ersvika vender mot Fuglenes der Meridianstøtten står. Selv om installasjonene ikke bryter siktlinjen vil 
de være av relativt stort omfang. Hvordan vil den interne plasseringen av installasjonene i bukten være, 
på land og i sjø? Hvor synlige vil de være fra Fuglenesodden? Vil en eventuell lyssetting påvirke 
opplevelsen av verdensarven? Hvilken infrastruktur vil havnen avstedkomme? Vi har et mangelfullt 
grunnlag for å vurdere tiltakets påvirkning på verdensarvverdiene. 
 
Siktlinjen Fuglenes-Håja – VAO107 og VAO108 (arealformål ankringsområder) 
Ankringsområdet VAO107 er så vidt innenfor siktlinjen mellom Meridianstøtten og Håja, men det er ikke 
omtalt. Det opplyses at VAO108 brukes sjelden, anslagsvis 3-5 ganger i året, og det vurderes at bruk av 
ankringsplassen ikke forringer siktlinjen fra Meridianstøtten mot Håja i vesentlig grad. Liggetid for 
ankringsplassen fremgår ikke av planen. Påvirkningen på verdensarven er dermed vanskelig å vurdere, 
men vil ikke være permanent. 
Det er anslått at arealformål og aktivitet ikke vil forringe siktlinjene fra Meridianstøtten til Håja og 
Seilandstuva, uten at dette er utredet. Andre forhold, som lyspåvirkning eller anleggenes størrelse og 
bruk, er ikke vurdert. 
 
Utredning 
I samråd med Riksantikvaren ba Troms og Finnmark fylkeskommune i en e-post av 25. september 2020 
om at det gjennomføres en konsekvensutredning for verdensarven. Hammerfest kommune svarer at det 
først må komme på plass en buffersone rundt verdensarven Struves meridianbue; deretter vil en 
konsekvensutredning for verdensarv følge, samtidig med utarbeidelsen av reguleringsplan for Fuglenes. 
Hammerfest er en kommune i utvikling. Med en sentral plassering på Fuglenes er Meridianstøtten utsatt 
for den samme utviklingen. Med denne utviklingen kan kumulative påvirkninger oppstå. Troms og 
Finnmark fylkeskommune er bekymret for den totale virkningen av alle tiltak i og i nærheten av 
verdensarven Struves meridianbue. 
 
Følgende forhold kan være aktuelle å utrede: 

• Visuell påvirkning 
• Landskapspåvirkning 
• Fjernvirkning 
• Tiltakets utforming og størrelse (plan, volum, høyde) 
• Støy 
• Siktlinjer 
• Infrastruktur 
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• Lyspåvirkning 
 
Konsekvensutredningen bør også redegjøre for eventuelle avbøtende tiltak for å begrense negative 
påvirkninger og beskrive eventuelle fordeler for verdensarven som følge av planforslaget. 
Konsekvensutredningen skal inkludere understøttende dokumentasjon. 
 
Oppsummering 
Fylkeskommunen som kulturminnemyndighet har ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å vurdere 
følgene av arealdisponeringen i kommuneplanens arealdel på verdensarven, og kan ikke ta endelig 
stilling til saken. Vi ber om at det gjennomføres en konsekvensutredning for verdensarv, som utreder 
hvorvidt verdensarvverdiene er truet eller vil forringes av den planlagte arealdisponeringen. 
Uttalelser fra verdensarvkoordinator for Struves meridianbue og Riksantikvaren medfølger som vedlegg. 
 
Konsekvensene av planforslaget for siktlinjene til og landskapsrommet rundt Struves meridianbue er 
ikke tilstrekkelig utredet og saken er ikke er godt nok opplyst, jf. Forvaltningsloven §17 og forskrift om 
konsekvensutredninger §17. 
 
Innsigelsen frafalles når det foreligger en konsekvensutredning for verdensarven Struves meridianbue, 
der virkningen på verdensarvverdiene er utredet på en tilfredsstillende måte, og når kommuneplanens 
arealdel er justert i henhold til det som kommer frem i konsekvensutredningen, slik at verdensarven er 
tilstrekkelig ivaretatt. 
 

Kulturminnelokaliteter 
Dersom kommunen ønsker det, kan undersøkelsesplikten etter Kulturminneloven (Kml) § 9 oppfylles på 

kommuneplannivå. Hvis kommunen ønsker en slik avklaring, må kulturminnemyndigheten i 

fylkeskommunen og Sametinget kontaktes så tidlig som mulig. Vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller er 

det kommunene som oftest er ansvarlig for dekning av kostnadene, jf. Kml § 10. Eventuelle undersøkelser 

skal gjennomføres før planen vedtas.  

Regional kulturminneforvaltning kan ikke stille krav om gjennomføring av undersøkelser etter Kml § 9 på 

kommuneplannivå, med unntak av tilfeller der vi vurderer sannsynligheten for konflikt med automatisk 

fredete kulturminner som svært stor. Der det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan vil 

undersøkelsesplikten i henhold til KML § 9 normalt oppfylles på reguleringsplannivå. En reguleringsplan 

kan ikke vedtas før forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart av sektormyndighetene for 

kulturminner. 

Under kommer kulturminnefaglige merknader til konsekvensutredning av enkeltområder. Relevante 
flater som shapefiler kan oversendes ved forespørsel. 
 

1.14.4 – L204 Slettnesfjorden – Kuvika 
Det er registrert en rekke automatisk freda kulturminner på Slettnes. Det dreier seg hovedsakelig om 

hustufter og bosetningsspor fra steinalderen, samt bergkunstlokaliteter. Noen av tuftene har blitt 

utgravd, men de fleste har ikke blitt undersøkt. De ligger i flere ansamlinger, men vi foreslår å tilknytte 

hensynssone H570 over et areal som dekker alle de relevante kulturminnene for å verne om en svært 

viktig lokalitet (jf. kart «Slettnes»). Det er også klart at kulturminnene bør kontrollbefares for nøyaktig 

avgrensing.  

1.14.7 – L207 Neverfjord - Fiskelv  
Under punkt 6 «Kulturminner og kulturmiljø» står det at det ikke finnes kjente automatisk freda 

kulturminner innen arealet. Troms og Finnmark fylkeskommune vil bemerke at det er kjent en rekke 
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detektorfunn fra jordbruksarealet på Klubben, lagt inn som ID 267578-0, 267580-0, 267581-0 og 267583-

0 i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. Selv om løsfunn i seg selv er kategorisert som 

uavklart eller ikke-freda, er det rimelig å anta at disse stammer fra en bosetning fra jernalder eller 

middelalder i nærområdet. Endelig vurdering vil måtte skje på reguleringsplans- eller byggesaksnivå da 

det må en befaring til for å avklare forholdet nærmere.  

2.2.5 – LS205 Båtsfjord (jf. også 1.13.1 – SPA201) 
Den automatisk freda lokaliteten har ID 17233-1 i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden blir 

nevnt liggende helt sør i det aktuelle LNFR-arealet. Kulturminnet ligger også helt inntil arealet som er 

avsatt til parkering i arealplanen SPA201. Vi foreslår at det tilknyttes hensynssone H570 til kulturminnet 

(jf. kart «Båtsfjorden»). Lokaliteten bør også kontrollbefares før endelig vurdering. Dette kan skje på 

reguleringsplan- eller byggesaksnivå.  

2.2.6 – LS206 Låtret  
Under «Samlet vurdering og anbefaling» beskrives området på oversiden av veien som tatt ut av hensyn 

til kulturminner. Området har blitt delvis befart av kulturminnemyndighetene og avgrenset nærmere. 

Arealet mellom kirkegården og elva har blitt sterkt modifisert som følge av masseuthenting til veibygging. 

Etter fylkeskommunens vurdering er derfor ikke eiendommen GBNR 5/52 tilknyttet særlig stort 

konfliktpotensial spesifikt med tanke på kulturminner. Endelig vurdering vil skje på byggesaksnivå.  

2.2.11 – LS211 Ytre Akkarfjord 
Under punkt 6 «Kulturminner og kulturmiljø» står det at en liten del midt i planområdet er registrert som 

gravminne. Kulturminnemyndighetene har nå befart området og fått sentrale opplysninger fra lokale 

kjentfolk. Dette har ført til at lokaliteten med ID 17238 i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden 

har blitt flyttet lenger øst og høyere opp i lia og ikke lenger ligger innenfor det aktuelle arealet. Det ligger 

imidlertid nyere tids tufter langs sjøen i området. Endelig vurdering vil skje på reguleringsplans- eller 

byggesaksnivå. 

2.2.15 – LS215 Klemetsbukta 
Det automatisk freda kulturminnet med ID 212098 i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden 

liggende innenfor det aktuelle arealet for LNFR-spredt bebyggelse har blitt påvist i LIDAR-bilder og ikke 

kontrollregistrert. Det dreier seg om hustufter og aktivitetsområder fra steinalderen. Vi mener at 

lokaliteten bør tilknyttes hensynssone H570 (jf. kart «Klemetsbukta»). Lokaliteten bør kontrollbefares før 

tiltak iverksettes i området da avgrensingen ikke er tilstrekkelig. Dette kan skje på reguleringsplans- eller 

byggesaksnivå.  

2.2.21 – LS221 Klubbukt 
En rekke lokaliteter strekker seg over strandvollene i Klubbukta og ovenfor Mollfjæra. Særlig 

tuftelokaliteten ID 135147 i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden ligger innenfor det aktuelle 

arealet for LNFR-spredt bebyggelse og må defineres som dårlig avgrenset, selv om deler av det har blitt 

kontrollbefart. Området som omfavner kulturminnene bør tilknyttes hensynssone H570 (jf. kart 

«Klubbukt»). Tiltak må ikke komme i konflikt med sonens kulturminner og området må befares helt før 

tiltak iverksettes i området da avgrensingen ikke er tilstrekkelig. Dette kan skje på reguleringsplans- eller 

byggesaksnivå. 

2.2.24 – LS224 Husfjorden 
Det er registrert et automatisk freda kulturminne med ID 267181 i Riksantikvarens kulturminnedatabase 

Askeladden liggende midt i det aktuelle arealet for LNFR-spredt bebyggelse.  Det har blitt påvist i LIDAR-
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bilder og ikke kontrollregistrert. Vi mener at lokaliteten bør båndlegges med hensynssone H730 (jf. kart 

«Husfjorden») for å gi den et sterkt vern. Lokaliteten bør også kontrollbefares før tiltak iverksettes i 

området. Dette kan skje på reguleringsplans- eller byggesaksnivå.  

PLANKART OG PLANBESTEMMELSER 

Vi har sett nærmere på plankartet og planbestemmelsene i planforslaget, og vi har flere merknader 
pluss en innsigelse.  
 

1.4.4. Byggegrense mot veg - INNSIGELSE 
I planbestemmelse 1.4.4 er det foreslått byggegrense på 15 meter langs riks- og fylkesvegnettet. Det 
fremgår imidlertid ikke av foreliggende plandokumenter, verken av planbeskrivelse eller 
konsekvensutredninger, hvilke vurderinger som ligger til grunn for de nye byggegrensene langs riks- og 
fylkesvegnettet. 
 
Veglovens generelle byggegrense er 50 meter fra riks- og fylkesveg, og de gjelder såfremt annet ikke er 
bestemt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan, jfr. veglovens § 29 første ledd. Kommunen 
har dermed anledning til å fastsette byggegrensene langs riks- og fylkesvegene i kommuneplanens 
arealdel, men virkningene av endringene skal være utredet og beskrevet. Troms og Finnmark 
fylkeskommune som vegmyndighet for fylkesvegene i fylket har ikke vært involvert i en prosess som 
omhandler endring av byggegrensene langs fylkesvegnettet. Vi registrerer at Statens vegvesen, i sin 
uttalelse til planoppstarten (under felles vegadministrasjon), presiserte at den generelle byggegrensen 
langs riks- og fylkesvegene er 50 meter. 
 
Når byggegrenser langs riks- og fylkesveger skal fastsettes i kommuneplan må de hensyn som 
byggegrensene er ment å fremme legges til grunn. Det betyr at man gjennom planbehandlingen bør 
sikre byggegrenser som i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til trafikksikkerheten, vegvedlikeholdet og 
driften av vegen, vegens arealbehov og miljøet langs vegen, jf. vegloven. 
 
Vegens betydning som transportåre, trafikkmengde, trafikksikkerhet, miljø og framtidige omlegginger og 
utbedringer er viktige elementer. Vegens fartsgrense, ÅDT og holdningsklasse for avkjørsler vil blant 
annet være sentralt i vurderingen, og det må foretas konkrete og strekningsvise vurderinger. 
Etter det vi kan se av planforslaget er det ikke gjort slike vurderinger, som nevnt foran. Vi har ikke vært 
involvert og virkningen av bestemmelsene er verken synliggjort eller beskrevet i planbeskrivelsen.  
Innsigelsen begrunnes med at foreslått bestemmelse vil kunne få vesentlig betydning for 
fylkeskommunen sin utvikling, trafikksikkerhet, drift- og vedlikehold av fylkesvegnettet i kommunen.  
Innsigelsen frafalles når bestemmelsen tas ut av planforslaget. 
 
Vi gjør samtidig oppmerksom på at når byggegrense inntas i bestemmelse i kommuneplanens arealdel 
blir byggegrensen hjemlet kommuneplanens arealdel. Dette innebærer at det er kommunen som blir 
myndighet når det søkes om dispensasjon fra byggegrensen. I praksis betyr dette at Troms og Finnmark 
fylkeskommune avgir høringsuttalelse til søknad om dispensasjon, og kommunen gjør vedtakene.  
 

1.5.1.  Utbyggingsvolum og utforming, fellesbestemmelser 
Retningslinje om at «rammer angitt i bestemmelsenes punkt 1.5 gjelder, med mindre annet er fastsatt i 
gjeldende reguleringsplan» bør inngå som bestemmelse. 
 

1.7.1. Uteoppholdsareal, generelt 
Retningslinje om at «bestemmelsen gjelder så fremst ikke annet fremkommer av gjeldende 
reguleringsplan eller kommunedelplan» bør inngå som bestemmelse. 
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1.6.3. Parkering, ladefasilitet 
Kommunen angir i bestemmelsen at parkeringsanlegg for bil skal ha tilgang til ladefasilitet. Vi oppfordrer 
kommunen til å vurdere om det bør konkretiseres hvor stor andel av parkeringsplassene skal ha 
ladefasilitet. Regjeringen har som mål om å jobbe mot et utslippsfritt nybilsalg fra 2025. Infrastruktur og 
krav i planer bør tilpasse seg det.  
 

1.7.7. Uteoppholdsareal, krav til framtidige boligområder 
Forholdet til barn og unge er ikke vurdert opp mot den potensielle boligutbyggingen unntatt plankrav i 
BA101-107. I pkt. 1.7.7. i bestemmelsene er det lagt inn krav til etablering av offentlige 
uteoppholdsarealer/lekeplasser i framtidige boligområder. Det er svært positivt at det settes krav om at 
alle boenheter skal ha en nærlekeplass og kvartalslekeplass innen hhv. 150-200 m. og 500-700 m. 
gangavstand til boligen. Hva som inngår i framtidige boligområder og når kravet utløses (ifht antall 
boenheter) kommer derimot ikke klart frem og bør konkretiseres. Vi regner med, og forventer, at det er 
et krav direkte rettet mot utarbeiding av boligområder i reguleringsplaner. Det bør imidlertid også gjelde 
fremtidig boligutbygging innenfor eksisterende boligområder som i dag ikke har slike arealer. Her må 
det formuleres et rekkefølgekrav som sier at første nye tiltak/boligutbygging i et område utløser krav 
om etablering av uteoppholdsarealer/lekeområder i henhold til pkt 1.7.7. Slik bestemmelsene er 
utformet nå, er det også utydelig når det utløses krav om lekearealer – det angis bare at pr 150 
boenheter skal det være 1500 m2 nærlekeplass og pr 400 boenheter 5000 m2 kvartalslekeplass. 
 

2.1.1. BA101-107 
Det er i utgangspunktet krav om samlet reguleringsplan for områdene BA101-107, men pkt 2.1.1. c) i 
bestemmelsene angir også kriterier for når noe kan tillates uten reguleringsplan og i hvor stort omfang. 
Her står det i underpunkt 4 at unntak kan tillates hvis tiltaket til sammen ikke overstiger 400 m2-BYA 
eller tre nye boenheter. Bestemmelsen her er ikke tydelig nok i sin begrensning for om det er snakk om 
tre boenheter for hvert omsøkte tiltak eller tre boenheter for hele området. Under retningslinjer for pkt. 
1.1.1. i bestemmelsene står det at rammer mht. utbyggingsvolum i unntaksbestemmelsene gjelder per 
tomt og totalt for planperioden, men en retningslinje er ikke juridisk bindende. For å vise til konkret 
konsekvens om bestemmelse hvis tre boenheter per tomt skal gjelde, vil man kunne oppleve en 
utbygging på flere enn 42 boenheter i B105 (Hønsebybotn) og mange flere enn det for B106 i Kvalsund – 
som vil være lovlige tiltak med direkte hjemmel i kommuneplanen. Her må kommunen tydeliggjøre hva 
som er ønskelig for videre utvikling da det vil kunne få konsekvenser for bl.a. infrastruktur, 
skolestruktur, trygg skolevei og uteoppholdsarealer. 
 
Unntak fra plankrav spesifiserer ikke om alle/hvor mange av underpunktene 1-6 i 2.1.1. c) må være 
gyldig for et tiltak før det kan unntas plankrav. Dette må tydeliggjøres. 
 
I retningslinje for 2.1.1. henvises det til pkt 1.5 om utbyggingsvolum og utforming. Dette må inn som 
bestemmelse i 2.1.1. for at det skal kunne håndheves. 
 

2.4.2 BFT201, 2.4.4. BFT 203, 2.6.2 BN101, 2.6.3 BN103, 2.6.5 BN201 
Kommunen har ikke anledning etter bestemmelser i loven §11-9 eller 11-10 til å styre detaljbruken av 
områdene. Kommunen kan derfor ikke angi at det kun tillates tiltak innen reiseliv, turisme, 
hundekjøring, campingplass, fiskeri, akvakultur, m.m. Det er bare mulig å angi bestemmelser som 
begrenser utbyggingsvolum, ikke begrensning innenfor næring eller type bebyggelse. Dette må rettes 
opp, eksempelvis som retningslinjer.  
 

2.6.8 BN204 
Kommunen må vurdere om næringsformål er forenlig med åpning av nye tiltak for boligformål i samme 
område, jf. støynivå og gode bovilkår.  
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4.3.1 Felles bestemmelser til areal for spredt bolig-, fritids- eller annen bebyggelse 
Kommunen har laget en god oversikt gjennom vedlegg 3 for ønsket bruk av spredt utbygging i 
områdene. Vi har ingen merknader til omfang og lokalisering av områdene. Når det gjelder antall 
enheter per område anbefaler vi kommunen å legge inn maksimalt antall enheter som tillates innenfor 
områdene, heller enn bare nye. Dette vil gjøre det ryddigere å saksbehandle, og holde oversikt over 
kapasitet og reserver for ettertiden. 
 
Vi viser til fylkesmannens innsigelse ang. manglende kriterier for bestemmelser om lokaliseringsvilkår. 
 

5.3.6. VA219 
I planforslagets bestemmelse 5.3.6. for akvakulturlokalitet VA219 er det lagt inn en retningslinje med 
forutsetning for etablering av lokaliteten. Her vises det til at det blant annet er gjort en privatrettslig 
avtale mellom kommunen og en oppdrettsaktør vedrørende avvikling av et akvakulturanlegg i 
Kvalfjorden før et nytt akvakulturanlegg i Ytre Torskefjorden etableres. En slik privatrettslig avtale vil 
ikke være juridisk bindende med mindre den knyttes opp mot en konkret utbyggingsavtale. Som et 
alternativ vil vi anbefale at dere fastsetter en rekkefølgebestemmelse i hht pbl om at etablering og bruk 
av Ytre Torskefjord først kan skje når eksisterende anlegg i Kvalfjord er avviklet. Bestemmelsen vil da 
være lovlig hjemlet til arealdelen til kommuneplanen iht. § 11-9 nr. 4. pbl 
 
Innholdet i rekkefølgebestemmelser er nærmere omtalt i kommuneplanveilederen side 44 og 64.  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneplanens-arealdel/id676377/  
 
Selv om det er ordet "utbygging" som brukes i KPA-veilederen, kan dette overføres til områder, for 
eksempel at område når Ytre Torskefjorden tas i bruk, skal område Kvalfjorden tilbakeføre til at annet 
formål. 
 
Krav om inngåelse av privatrettslige avtaler faller utenfor det man kan gi bestemmelser om etter PBL., 
med mindre det er knyttet til inngåelse av utbyggingsavtaler. 
 
Dette berører på samme måte den bestemmelsen som er foreslått for Stagnes/Kargnes og nord for 
Grøtnes. Her trenger vi imidlertid litt mer tid for å komme med en klar anbefaling og vil først drøfte 
denne problemstillingen på generelt grunnlag med KMD. Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger 
om hvordan dette kan hjemles på best mulig måte innen PBL. 
 

6.3.2. Båndlegging etter kulturminneloven (H730) 
I tillegg til hensynssonene beskrevet i merknad for KU av enkeltområder, har det nylig blitt påvist et 

ekstensivt kulturmiljø på nordøstsiden av Kvaløya som bør båndlegges med hensynssoner H730 på grunn 

av områdets strukturelle tidsdybde og bevaringsforhold. Området er ikke gjenstand for utbygging i 

kommuneplanens arealdel, men vi vurderer området til å være av så høy verdi for kulturarv at det bør gis 

sterkt vern mot fremtidig aktivitet.  

Bukta Mellom-Risvåg er urørt av nyere tids aktivitet og fremstår som et godt bevart kulturmiljø. Det 

inkluderer flere tufter eller stø som sannsynligvis kan assosieres med småhvalfangst fra samisk jernalder, 

samt avfallsgroper og hellegroper innen samme lokalitet for prosessering av produktene fra denne 

fangsten. I tillegg ligger det forhistoriske tufter av forskjellig slag i bukta, samt mulige rester etter 

hollendernes hvalfangst i Finnmark på 1600-tallet. Alle kulturminnene ligger innunder lokaliteten med ID 

266834 i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. Disse lange slanke strukturene har blitt påvist 

et fåtall steder i Finnmark de siste par årene og tolkes som støer eller naust for raske hvalbåter for jaging 

av småhval og kan ofte settes i samme landskapskontekst som hellegropsansamlinger brukt for 

fremstilling av olje fra marine pattedyr. Slik vi kjenner det er Mellom-Risvåg det ypperste eksempelet på 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneplanens-arealdel/id676377/
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denne typen kulturmiljø, og tuftene i området kan potensielt sett også tilknyttes aktiviteten. Derfor mener 

vi Mellom-Risvåg som landskapsrom bør båndlegges med hensynssone H730-1 (jf. kart «Risvåg). 

Likeledes og som oppstøttende argument, bør tilgrensende landskapsrom Indre Risvåg også båndlegges 

som H730-2 da det også fremstår som et helt urørt og velbevart kulturmiljø. Dette ble oppdaget og delvis 

befart i inneværende år, men kan ikke anses å være fullstendig registrert. Det er rimelig å anta at det 

finnes en rekke flere strukturer innenfor den foreslåtte sonen for båndlegging som H730-2. Indre Risvåg 

inkluderer flere ansamlinger av urørte steinaldertufter (ID 272242 og ID 272241), et godt bevart 

gårdsanlegg trolig fra 1800- og/eller tidlig 1900-tallet (ID 272250), en mulig inntil nylig ukjent gårdshaug 

(ID 272252-0) med en massiv steinborg av ryddet stein (ID 272253-0) og en liten ansamling strukturer 

nede ved sjøen med både hellegrop og rester etter hollenderfangsten (ID 272246). Sistnevnte har ikke 

særlig vern i Kulturminneloven da de vanligvis dateres til perioden like etter reformasjonen, noe som gjør 

at vi anser det som viktig å inkludere slike strukturer i kulturmiljøet som helhet og bevart for fremtiden 

(jf. kart «Risvåg»).  

Dette er ment som supplement til områdene allerede avsatt til båndlegging H730 i planforslaget. 

Annet 

• Skytebane skal angis med faresone for skytebaner. Dette må rettes opp.  

• H910 har ikke løpenummer/angitt planID for alle områdene i plankartet. Dette må rettes opp. 

• Bestemmelsene for B201-203 angir ikke at de er unntatt plankrav, slik det står at det skal gjøres i 

retningslinjene for 1.1.1. 

AVSLUTNING 

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det 
skal hentes inn en egen kulturminnefaglig uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og 
kulturvern, Finnmark. 
 
Planforslaget kunne med fordel vært fremlagt planforum for vurdering før det ble lagt ut til høring og 
offentlig ettersyn. Dette kunne redusert antall merknader og innsigelser til planforslaget. 
 
Vi ønsker lykke til med sluttføring av planen. Ta gjerne kontakt ved videre behov for avklaringer, råd og 
veiledning. 
 
 
Med hilsen 
 

Charles Petterson  
Ass. avd.leder for plan, folkehelse og kulturarv Christina Solhaug Joakimsen 
 Arealplanlegger 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
Høringsuttalelse angående Kommuneplanens arealdel HK 
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Vedlegg 1. Høydekurve Fuglenes - Seilandstuva 
Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Hammerfest- Innspill 
Båtsfjorden 
Husfjorden 
Klemetsbukt 
Klubbukt 
Risvåg 
Slettnes 
Vedtak 
 
 
Mottakere: 
HAMMERFEST KOMMUNE 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
STATENS VEGVESEN REGION NORD TROMSØ KONTORSTED 
Sametinget 
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