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1. Rammer for planarbeidet 

1.1 Om forslagsstiller 

Revisjon av kommuneplanens arealdel for Hammerfest og Kvalsund gjennomføres av 
Hammerfest kommune. Rambøll er engasjert som planfaglig konsulent på planarbeidet, med 
MWA AS som underleverandør. 
 

1.2 Bakgrunn 

1.2.1 Hammerfest  

Gjeldende kommunens arealdel for 
Hammerfest 2010-2022 ble vedtatt 
16.12.10. Det ble gjennomført en grundig 
og omfattende prosess i forbindelse med 
revisjon av arealdelen, og planen legger 
gode rammer for videre vekst og utvikling 
i kommunen. I planarbeidet ble 
kystsoneplan for Hammerfest slått 
sammen med «landdelen» slik at man 
fikk en felles plan for hele kommunens 
areal.  
Akvakulturnæringen har gjennomgått 
store endringer de siste årene. Dette 
gjelder både i forhold til teknologi, 
arealkrav og størrelse på biomasse. 
Tilbakemeldingen fra næringen er at flere 
av arealene som er satt av i dagens 
arealplan ikke er egnet for oppdrett etter 
dagens standard. Næringen er også 
arealkrevende, og det vil være gunstig å 
se sjøarealene i en større sammenheng 
enn innenfor kommunegrensene.  
 

 
Figur 1. Gjeldende kommuneplanens arealdel for Hammerfest. 

På bakgrunn av dette ble det i kommunens planstrategi for 2016-2019 besluttet å revidere 
kommuneplanens arealdel med hovedvekt på arealer i sjø. Arealene skal sees i sammenheng 
med sjøarealer i regionen. 
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1.2.2 Kvalsund  

Gjeldende kommunens arealdel for Kvalsund 
ble vedtatt 15.06.04 og gjelder for perioden 
2004-2016. 
  
I ettertid ble flere reguleringsplaner utarbeidet 
og vedtatt, blant annet reguleringsplan for 
industriområde på Markoppneset og 
reguleringsplan for Nussir forekomsten. Disse 
store satsingene og andre samfunnsendringer 
og tilpasningsbehov danner grunnlaget for 
revisjon av arealdelen.  
 
Kommunestyret vedtok revisjon av 
kommuneplanens arealdel 04.09.2012. 
 
 

 
 Figur 2. Gjeldende kommuneplanens arealdel for 

Kvalsund. 

1.3 Vurdering av kravet til konsekvensutredning 

Kommuneplanes arealdel skal alltid behandles etter forskriften om konsekvensutredninger og ha 
planprogram (jf. Forskrift om konsekvensutredninger 2017, §6 a).  
 

1.4 Mål og ambisjoner 

1.4.1 Hammerfest 

Gjeldende kommuneplanens arealdel for Hammerfest legger gode rammer for videre vekst og 
utvikling i kommunen og er fortsatt et godt verktøy for arealplanlegging og byggesaksbehandling. 
I forbindelse med utarbeidelse av gjeldende arealdel ble det gjennomført en grundig og 
omfattende prosess både ift. kartlegging og medvirkning. Arealreserve for bolig, fritidsbolig og 
næringsareal på land vurderes som tilstrekkelig for neste planperiode. Det legges derfor opp til en 
begrenset revisjon, der kun noen konkrete temaer og forhold skal vurderes. 
 
Hovedformålet med revisjonen er en ny vurdering av arealer i sjø. Dette med bakgrunn i 
endringene i oppdrettsnæringen både i forhold til teknologi, arealkrav og størrelse på biomasse.  
Tilbakemeldingen fra næringen er at flere av arealene som er satt av i dagens arealplan ikke er 
egnet for oppdrett etter dagens standard. Dette gjelder både størrelse og lokalisering. Det skal 
samtidig vurderes arealbehov på land i tilknytning til oppdrett, og om gjeldende arealavsetninger 
fortsatt er aktuelle. Dette gjelder for eksempel areal på Skippernesodden avsatt til byggeområde 
erverv med plankrav med tanke på kai lager i forbindelse med oppdrett. Gjeldende arealavsetning 
på land i Kvalfjorden bør også vurderes på nytt. Dette området ligger relativt nært sentrum og kan 
kanskje utnyttes bedre enn i dag. 
 
I tillegg skal følgende politiske vedtak følges opp/vurderes ifm. revisjonen: 
 
MU vedtak vedr. oppdrettsareal ved Hønseby 29.11.11, sak 2011/1035: 
«Styret for Miljø og Utvikling vedtar et midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningslovens 
§13-1 på området i sjø ved Veggvika i Hønsebyfjorden på Seiland. Området er avsatt til 
akvakultur i kommuneplanens arealdel og skal underlegges ny planlegging for å avklare hvilke 
arter/artsgrupper av akvakultur kan etableres på dette området. Etablering av akvakultur på det 
aktuelle området kan ikke settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort.» 
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Kommunestyrevedtaket ifm. Mulighetsstudie Hammerfest havn 09.06.11, sak 2011/939: 
«Nordsiden av Kvalfjorden, Eidvågeid, Fagervika og Ersvika kan vurderes avsatt til industri og 
havnevirksomhet i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel hvis behov for 
industri og havnearealer fortsatt er til stede. Det må foreligge viktige behov og argumenter for at 
Eidvågeid skal kunne avsettes til industri og havnevirksomhet. Arealavsetningene følges opp med 
reguleringsplan». 

1.4.2 Kvalsund 

Målet med å revidere kommuneplanens arealdel er å tilrettelegge for befolkningsvekst og 
næringsutvikling samtidig som man sikrer bærekraftig bruk av naturressurser og ivaretar viktige 
natur- og friluftsområder. Samfunnssikkerhet er også et viktig element i planarbeidet.  
 
Det pekes på følgende temaer for planarbeidet i planprogrammet: 

• Nye lover, krav og retningslinjer (ivareta i planarbeidet) 

• Estetikk (sikre estetiske hensyn) 

• Hensynssoner (sikre viktige interesser) 

• Vassdrag og vannkilder (sikre viktige vannforekomster og drikkevannskilder) 

• Reindrift (ta hensyn til reindriftsinteresser gjennom dialog med distriktene) 

• Jordbruk og skogsbruk (sikre landbruk, kulturlandskap og utmarksressurser) 

• Nye boligfelt – bolyst og mangfold (avklare potensial og kvalitetskrav) 

• Nye hyttefelt (tilrettelegge for nye hyttefelt avklare krav/forventninger til infrastruktur) 

• Turisme, reiseliv og utmarksnæringer/bruk (identifisere nye muligheter) 

• Nye næringer, industri områder og samferdsel 
o Fiskeri og fiskeindustri (tilrettelegge, avklare viktige fiskeområder og 

låssettingsplasser) 
o Akvakultur (legge til rette for forutsigbar vekst) 
o Avfallslevering, sortering og deponi (sikre areal) 
o Nye områder for industri og energi (vurdere behovet) 
o Bergverksvirksomhet og råstoffutvinning (vurdere behovet) 
o Flyplass på Grøtnes 

• Folkehelse, livskvalitet, barn og ungdom (sikre god livskvalitet for befolkningen i alle 
aldere)  

• Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (sikre muligheter for friluftsliv) 

1.4.3 Felles for begge kommunene 

Følgende punkter skal også inngå i revisjonsarbeidet:  

• Plankartene og bestemmelsene må oppgraderes etter gjeldende PBL og kartforskrift. 

• Det har skjedd en del endringer mht. overordnede planer som ligger som informasjon i 

arealdelen. Dette gjelder for eksempel trasévalg for 420 KV linja. Det er også blitt 

utarbeidet noen reguleringsplaner siden forrige revisjon. Plankartet må ajourføres iht. 

gjeldende planer/utbyggingsprosjekter. 

• Bestemmelser skal vurderes ift. erfaringer fra byggesaksbehandling og endres ved 

behov. Eksempelvis skal det tas inn en bestemmelse om utbyggingsavtaler. 

1.4.4 Samfunnsdelen 

Kommuneplanens samfunnsdel for Hammerfest 2015 – 2027 (vedtatt 16.10.15) 
Følgende delmål vurderes som relevante for arbeidet med arealdelen innenfor satsingsområdet 
«livskvalitet og folkehelse»: 

• Fremme folkehelse som tema i kommunens planer på alle nivå. 

• Skape møteplasser i by og bygd, der alle kan delta og bidra ut ifra sin forutsetning. 

• Skape flere tilgjengelige friluftsområder med turstier som er universelt utformet. 

• Planlegge og tilrettelegge for en boligstruktur for alle, tilstrekkelig antall boliger og 
differensierte botilbud som er i samsvar med innbyggernes behov. 

• Bygge opp under gode nærmiljøer med møteplasser for barn og voksne, og frie 
ferdselsårer for myke trafikanter. 
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• Gjøre en innsats for forskjønning både privat og på fellesområder i by og bygd. 

• Støtte oppunder livskraftige bygder med tilgjengelige basistjenester, god infrastruktur som 
kommunikasjoner og digitale tjenester. 

 
Følgende delmål vurderes som relevante for arbeidet med arealdelen innenfor 
satsingsområdet «verdiskaping og næringsutvikling»: 

• Arbeide for å etablere: Sub-Sea senter, drift og vedlikeholdssenter og gasskraftverk med 
CO2 håndtering. 

• Vurdere etablering av prosessanlegg med gass som innsatsfaktor for industri. 

• Avsette egnede næringsarealer til formålet. 

• Stimulere til de beste miljøteknologiske løsningene. 

• Arbeide for at Hammerfest videreutvikles som knutepunkt for elektrifisering for 
petroleumsindustrien. 

• Bygge ut næringsarealer til sjømatpark-formål, og samlokalisere verdikjeden i produksjon 
av sjømat. 

• Avklare disponering av sjøarealene. 

• Arbeide for et attraktivt og effektivt kollektivtransporttilbud, innad i kommunen og til 
nabokommunene. 

• Arbeide videre for en snarlig bygging av ny lufthavn for Hammerfest og Kvalsund. 

• Arbeide videre for bygging av nye og effektive veisystem i Hammerfestregionen. 

• Etablere godsterminaler med effektiv godsdistribusjon som knutepunkt for sjø og land. 

• Bidra til mer fokus på sjøtransport og havneutvikling. 

• Bidra til utvikling av næringsarealer. 

• Byggeskikk, estetikk, kunstutsmykning og lyssetting skal vektlegges i byutviklingen. 

• Gjennom målrettet samarbeid med involverte institusjoner og aktører sikre økt 
verdiskaping knyttet til verdensarven Struves meridianbue. 

• Styrke og gjøre nasjonalparken og verneområdene mer synlig og tilgjengelig. 

• Samarbeide med landbruk og reindriftsnæring om økt lokal verdiskaping. 
 
Følgende delmål vurderes som relevante for arbeidet med arealdelen innenfor satsingsområdet 
«klima, energi og miljø»: 

• All byutvikling og infrastruktur skal tilpasses framtidige klimautfordringer ved at det settes 
krav til klimatilpasning. 

• Gjennom planlegging og myndighetsutøvelse bidra til reduksjon av klimagasser samt til 
økt miljøvennlig energiomlegging. 

• Kartlegge og utnytte lokale energikilder på en bedre måte. 

• Ta i bruk miljøvennlige og egnede teknologiske løsninger. 

• Tilrettelegge optimalt for å gå og sykle ved at alle muligheter til snarveier og løyper 
knyttes mellom boligområder og sentrum. 

• Sikre og bevare tilgang til naturtjenestene våre - som rent vann, ren luft, høstbare 
ressurser, utsikt og stillhet. 

• Sikre kontakt med grøntstrukturer og friluftsområder i alle boligområder, også i sentrum. 

• Synliggjøre og skape økt interesse for kommunens store naturverdier og naturmangfold. 

• Oppdatere kunnskapsgrunnlaget for naturtyper og prioriterte arter gjennom kartlegging og 
kvalitetssikring. 

• Være en viktig aktør i verneprosesser og forvaltningen av egne verneområder. 
 
Følgende delmål vurderes som relevante for arbeidet med arealdelen innenfor satsingsområdet 
«tjenester og demokrati»:  

• Aktivt benytte arenaer og metoder for medvirkning fra brukere og innbyggerne gjennom 
undersøkelser, folkemøter, offentlige samtaler og debatter. 

• Arbeide helhetlig og systematisk med beredskap og samfunnssikkerhet på tvers av 
sektorer, deriblant med beredskapsøvelser. 
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Kommuneplanens samfunnsdel for Kvalsund 2014 – 2024 (vedtatt 12.12.13). 
Følgende delmål vurderes som relevante for arbeidet med arealdelen innenfor innsatsområdet 
«levekår og folkehelse»: 

• Ved rullering av kommuneplanens arealdel bør det vurderes å sette i gang et omfattende 
arbeid med sikte på av sikkerhets- og beredskapshensyn (ROS) å formalisere og/eller 
etablere veier i hyttefeltene. Dette bør også vurderes lagt til grunn ved alle fremtidige 
hytteetableringer. 

 
Følgende delmål vurderes som relevante for arbeidet med arealdelen innenfor innsatsområdet 
«kultur og oppvekst»: 

• Idrettsanleggsplanen er en tematisk plan uten juridisk dekning når det gjelder disponering 
av arealer. Planen må derfor knyttes til kommuneplanens arealdel og revidering av 
denne. 

 
Følgende delmål vurderes som relevante for arbeidet med arealdelen innenfor «samferdsel»: 

• Legge til rette for arbeidspendling gjennom å planlegge for gode og funksjonelle bo 
områder. 

• Sikre samordnet areal- og transportplanlegging slik at behovet for transport blir redusert 
og grunnlaget for klima- og miljøvennlig transport blir styrket. 

 
Ny flyplass på Grøtnes: 

• Ved rullering av arealplan må muligheter for flyplass legges inn med tilhørende areal 
disponering og høyderestriksjoner rundet den foreslåtte lufthavnlokaliteten ivaretas. 

• Frigjøring av areal til ulike formål må starte. Det gjelder areal til industri, 
næringsvirksomhet og boliger i flyplassens nærområde. 

• Arbeidet med omlokalisere det interkommunale ressursselskapet bør startes i god tid, 
gjerne som et regionalt samarbeide. 

 
Kvalsund som drabantby 

• Med sin beliggenhet nær Hammerfest, kan Kvalsund bli en ideell drabantby som tar av 
noe av presset som Hammerfest har, spesielt fra dem som kommer ny innflyttet til byen. 
Om befolkningsutviklingen i Hammerfest vil fortsette å stige, kan Kvalsund bli en attraktiv 
satellittkommune og bo alternativ for arbeidstakere som har sitt utkomme i Hammerfest. 
For å møte en slik eventualitet, bør rulleringen av kommuneplanens arealdel ta hensyn til 
de behov som imøtekommer de fleste nye utbyggingsbehov. 

 
Innspill fra folkemøter ifm. samfunnsdelen 

• Kvalsund  
En videreutvikling av Kvalsund tettsted som kommunens sentrum er en overordnet 
målsetning. Det er behov for å avklare stedets identitet og arealbruk gjennom en 
sentrumsplan. 

• Kokelv  
Behov for et nytt museumsbygg/næringspark. Det bør tilrettelegges tomter til boliger og 
næring.  

• Skaidi/Repparfjorden 
Folk på Skaidi ønsker å få klargjort tomter både for bolig og fritidsformål. Ved rullering av 
arealplanen bør dette behovet vurderes, opp mot mulighetene for å klargjøre ledige 
tomter som oppfyller krav til adkomst, naturmangfold og miljø. 

• Neverfjord 
Befolkningen i bygda har et sterkt ønske om å opprettholde skole, og de ønsker å få 
tilbake kulturlandskapet som en gang preget området. Fra oppdrettsnæringas side, er det 
et ønske om å utvikle virksomheten i Vargsundet med utgangspunkt i Saraby. Disse 
punktene må vurderes og eventuelt innarbeides i kommunens arealdel. 

• Klubbukt 
Det ønskes mer aktivitet i Klubbukt. Ev. virkninger av utbygging av vindmøllepark på 
Falasrášša bør vurderes.  
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Overordnet boligutvikling 

• Folkemøtene viste at det i alle kommunens fem områder er det ønske om å avsette 
områder til boliger. Men byggeklare tomter må ses i sammenheng med kommunens 
øvrige tjenestetilbud og det er viktig med nærhet til disse – i første rekke Kvalsund, 
Kokelv og Skaidi. 

• Kvalsund skal kunne tilby boligtomter/boliger til ansatte på og ved en ny flyplass på 
Grøtnes, samt være en attraktiv pendlerkommune. Arbeidet for å etablere boligområder 
utenfor støysoner på Kvaløya bør derfor nedfelles i arealplanrullering. 

 
Næringsareal 

• Foruten å aktivisere Markoppneset til Kvalsunds største næringsareal, bør det gjøres en 
gjennomgang av alle områder som i perioden kan være aktuelle for satsing, slik at dette 
kan nedfelles i den rullerte arealplan. 

 
Akvakultur 

• For å imøtekomme krav både fra oppdrettsnæringa og for å møte moderne miljøkrav, bør 
Kvalsund kommune utarbeide en kystsoneplan som en del av arealplanrulleringa. 
 

1.5 Planavgrensning og planhorisont 

Ved revisjonen følges planavgrensningen for gjeldende kommuneplanens arealdel for 
Hammerfest og for Kvalsund. Plankartet for den nye planen vil inneholde begge kommunene. 
 
Planhorisont for kommuneplanens arealdel for Hammerfest og Kvalsund settes til 12 år. 
 

1.6 Overordnete føringer 

I tillegg til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, er flere sektorlover relevante for 
planarbeidet, blant annet: 

• Naturmangfoldloven 

• Havne- og farvannsloven  

• Kulturminneloven 

• Havressursloven 

• Forurensningsloven 

• Akvakulturloven 

• Friluftsloven 

• Motorferdselsloven  
 
I tillegg gjelder flere overordnete føringer som er relevante for planarbeidet, blant annet: 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995) 

• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) 

• Rundskriv H-6/18 Lover og retningslinjer i planlegging og ressursutnytting i kystnære 
sjøområder (2018) 

• Sametingets planveileder (2010) 

• Regional planstrategi for Finnmark 2016-2019 og relevante regionale planer 
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1.7 Pågående reguleringsprosesser 

1.7.1 Områderegulering for Strømsnes/Akkarfjord 

Forslagsstiller – Hammerfest kommune. Planen tilrettelegger for nye bolig- og næringsområder 
på Strømsnes. Planen ble vedtatt i kommunestyret 15.06.17. Planvedtaket ble påklaget av 
reinbeitedistrikt 20 for første gang 24.07.17. Saken har vært påklaget og behandlet 2 ganger og 
er ikke endelig avklart.    

1.7.2 Detaljregulering for gang- og sykkelveien til Forsøl 

Forslagsstiller – Hammerfest kommune. Planen tilrettelegger for gang- og sykkelveg fra 
Fuglenesdalen til Forsøl. Gang- og sykkelveg følger i stor grad kabel traséen til Vår Energi langs 
fylkesveien. Planen ble vedtatt i kommunestyret 09.02.17. Planvedtaket ble påklaget av 
reinbeitedistrikt 20 16.07.17. Videre behandling er satt på vent inntil øvrige relevante 
planavklaringer i kommunen foreligger.   

1.7.3 Detaljregulering for Fuglenesfjellet nord 

Forslagsstiller – Hammerfest kommune. Det ble varslet oppstart på planen for Fuglenesfjellet 
nord i januar 2020. Plangrenset ble endret senere og planoppstart ble varslet på nytt i mai 2021. 
Kommunen ønsker å tilrettelegge for helårs motocrossbane, øvingsfelt for brann og redning, samt 
areal til næringsbebyggelse og idrett. Ved omlokalisering av motocrossbanen til dette området vil 
eksisterende scootercrossbanen ved Årresjåvannet kunne avvikles.  
 

1.8 Relevante planer og prosjekter 

1.8.1 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hammerfest kommune 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hammerfest kommune foregikk parallelt med 
revisjonen av kommuneplanens arealdel. Kvalsund kommune valgte å ikke gjennomføre generell 
kartlegging og verdsetting av friluftsområder, men gjorde en begrenset vurdering knyttet til 
godkjenning av eksisterende og nye snøscooterløyper. 
 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Hammerfest kommune fulgte Miljødirektoratets 
håndbok, Veileder M98-2013. 
 
Målet med prosjektet var å få på plass et bedre kunnskapsgrunnlag om friluftsområdene i 
kommunen. Representanter for følgende organisasjoner/interessegrupper inngikk i prosjektets 
ressursgruppe: 

• Hammerfest og omegn Turlag 

• Hammerfest Båtforening 

• Hammerfest og Kvalsund scooterforening 

• Hammerfest og omegn hundeklubb 

• Hammerfest og omegn turgruppe (seniorgruppa) 

• Barn og unges representant (Hammerfest kommune) 

• Folkehelse koordinator (Hammerfest kommune) 

• Virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv (Hammerfest kommune) 
 
Relevante myndigheter og organisasjoner ble informert om arbeidet og invitert til å komme med 
innspill. I tillegg ble det avholdt møter med bygdelagene i kommunen. 
  
Resultatet av kartleggingen er en oversiktstabell med informasjon om hvert område, samt et 
digitalt kart som viser avgrensing, verdi og områdetype. 
 
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hammerfest kommune ble avsluttet i mai 2019. 
Styret for miljø og utvikling/Hammerfest kommunestyre tok saken til orientering henholdsvis 
04.06.19/13.06.19. I etterkant ble beskrivelsene av friluftsområdene oppdatert/detaljert etter 
anmodning fra fylkeskommunen. 
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Kartleggingen danner grunnlag for beslutningstakere som kommunen og andre 
sektormyndigheter. Kartleggingen danner blant annet grunnlag for vurdering av snøscooterløyper 
og for vurdering av friluftsinteresser i konsekvensutredningen ifm. kommuneplanens arealdel.  

1.8.2 Godkjenning av snøskuterløyper i Hammerfest kommune 

Hammerfest kommune startet revisjon av forskrift om snøskuterløyper i januar 2019 iht. nye krav i 
motorferdselforskriften § 4a. Varsel om oppstart og informasjonsmøter ifm. revisjonsarbeidet ble 
gjennomført i perioden februar-april 2019.  
 
Arbeidet med utredning av løypene har pågått parallelt med revisjonen av arealdelen. 
Prosessene har vært samordnet mht. løypenes lokalisering og parkeringsbehov.  
 
Forslaget til forskriften om snøskuterløyper med tilhørende utredning legges ut til høring/offentlig 
ettersyn samtidig med 2.gangs offentlig ettersyn for arealdelen, sommeren 2021. 

1.8.3 Godkjenning av snøskuterløyper i Kvalsund kommune 

Kvalsund kommune har arbeidet med revisjon av den lokale forskriften om snøskuterløyper etter 
de nye kravene i motorferdselforskriftens § 4a i perioden 2017-2019. Arbeidet innebærer 
godkjenning av eksisterende snøskuterløyper og fastsetting av nye løyper. 
 
Endelig forslag til løypetraseene ble vedtatt i Kvalsund kommunestyre i november 2019. 
 
Arbeidet med arealdelen har tatt hensyn til denne prosessen mht. løypenes lokalisering og 
parkeringsbehov. 

1.8.4 Verneplan for Lopphavet 

Fylkesmannen i Finnmark har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, utarbeidet et forslag til verneplan 
for deler av sjøområdene i og utenfor Alta, Loppa, Hasvik og Hammerfest kommuner, kalt 
Lopphavet marine verneområde. For Hammerfest kommunes del gjelder det sjøarealene utenfor 
Sørøya, fra kommunegrensen mot Hasvik og nordøstover til Tarhalsen, samt innsiden av Sørøya 
fra kommunegrensa mot Hasvik og nordøstover til Husfjorden/Jøfjorden. Bildet under viser 
forslag til avgrensning av verneområdet. 
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Figur 3 Kartet som viser forslag til avgrensning av Lopphavet marine verneområde 

 
Vegetasjonen og dyrelivet er vernet mot skade og ødeleggelse. Vernebestemmelsene er til 
hinder for at det kan gjøres vesentlige inngrep i områdene. Det er forbud mot fysiske tiltak som 
for eksempel utfylling, mudring, uttak og deponering av masse, undervannssprengning, boring og 
plassering av konstruksjoner på sjøbunnen. Verneforskriften omfatter generelt (direkte) unntak for 
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bl.a. fiske, men ikke i to avgrensede referanseområder og to områder med korallrev. Gjennom 
verneforskriften er det åpnet for å gi dispensasjon til ulike typer tiltak, blant annet: 

• Akvakultur som ikke er i strid med verneformålet, med unntak av akvakultur i kartfestet og 
avgrenset referanseområde for regional vannkvalitet i kyststrømmen, vist som sone E i 
vernekartet. 

• Levendelagring av villfanget fisk inntil 12 uker. 
 
Tilråding fra Miljødirektoratet om opprettelse av Lopphavet marine verneområde i Finnmark fylke 
ble oversendt til Klima- og miljødepartementet 19.02.19, og ligger der til behandling. 

1.8.5 Vindkraft til havs 

Den 02.07.19. sendte Olje- og energidepartementet (OED) ut på høring et forslag om blant annet 
å åpne havområdet Sandskallen-Sørøya nord for fornybar energiproduksjon. 
  
Området er på 260 km2 og ligger 14 
kilometer utenfor kysten av Sørøya. 
Gjennomsnittsdybden i området er 89 
meter, men variasjon i dybde gjør at 
området egner seg for både bunnfast og 
flytende teknologi.   
 
NVE har lagt til grunn at området i dag 
kan bygges ut med mellom 100 og 300 
MW. En utbygging i dette omfang vil 
måtte ta i bruk kun 5 til 15 prosent av 
arealet, men OED mener likevel at 
området ikke bør reduseres, da det vil 
hindre fleksibiliteten i utbyggingen. 
Området grenser opp til Lopphavet 
verneområde (foreslått vernet).  

Figur 4. Kart over Sandskallen - Sørøya nord.  
Kilde: OED 

 
Området Sandskallen ligger så langt ut i havet at det ligger utenfor plan- og bygningslovens 
virkeområde. Kommunens rolle i konsesjonssaker til havs vil være som høringspart.   
 
Hammerfest kommunestyret behandlet OEDs forslag om blant annet å åpne havområdet 
Sandskallen-Sørøya nord for fornybar energiproduksjon i møte 27.09.19. Kommunestyret traff 
følgende vedtak: 
 
Hammerfest kommune stiller seg positiv til at området omtalt som Sandskallen åpnes for fornybar 
energiproduksjon, og er enig i at områdets omfang i denne omgang beholdes som foreslått.   
  
Navn på området og geografisk plassering må presiseres nærmere av departementet. Det at det 
nå er en samtidighet i arbeidet med mulig kraftproduksjon til havs på Sandskallen, nye kraftlinjer 
til Skaidi og videre til Hammerfest/Melkøya, og at Equinor vurderer/planlegger elektrifisering av 
Melkøya, gjør at disse prosjektene kan ses i sammenheng og forsterke hverandre. Dette gir 
meget spennende muligheter både lokalt, regionalt og nasjonalt.    
  
Det er meget viktig at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til andre interesser, og da særlig 
fiskeriinteresser, i konsesjonsbehandling, detaljplanlegging og utbygging av området. Med et så 
stort område avsatt vil det etter kommunens syn være tilstrekkelig fleksibilitet til å ivareta disse 
interessene på en tilfredsstillende måte.    
  
Hammerfest kommunestyre vil be om at Fiskarlaget Nord og Kystfiskarlaget får en sentral plass 
som deltaker i plan- og gjennomføringsprosessen ved en eventuell oppstart av prosjektet og i 
driftsfasen. Det bør etter kommunens oppfatning settes ned et felles organ for området som kan 
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fungere som et overvåkingsorgan av aktivitet og forhindre konflikter. Fiskeriinteresser, ulike 
naturverninteresser og andre brukere og berørte i området må være representert i et slikt organ. 
 
Området for fornybar energiproduksjon ligger utenfor virkeområdet for plan- og bygningsloven og 
utenfor plangrensen til kommuneplanens arealdel. Denne saken vurderes derfor ikke i 
planarbeidet, men er allikevel relevant for helheten i bruk av kommunens sjøarealer.  
 
 

2. Planprosess og medvirkning 

2.1 Varsel om oppstart/overgang til felles plan 

Oppstart av revisjonen av arealdelen for Kvalsund ble varslet i april 2016, og planprogrammet ble 
fastsatt i juni 2016. Innspill ifm. oppstart av planarbeidet/offentlig ettersyn av planprogrammet for 
Kvalsund er referert og kommentert i vedlegg 1 – Innspill ifm. oppstart Kvalsund. 
 
Ifm. oppstart av revisjonsarbeidet ble det gjennomført folkemøter på Skaidi, i Klubbukt, Kokelv, 
Kvalsund og Neverfjord i juni 2015. Det ble gjort lydopptak av folkemøtene. Referat fra 
folkemøtene i Kvalsund kommune i juni 2015 på bakgrunn av lydopptaket følger som vedlegg 2. 
 
Oppstart av revisjonen av arealdelen for Hammerfest ble varslet i juli 2017, og planprogrammet 
ble fastsatt i desember 2017. Innspill ifm. oppstart av planarbeidet/offentlig ettersyn av 
planprogrammet for Hammerfest er referert og kommentert i vedlegg 3 – Innspill ifm. oppstart 
Hammerfest. 
 
Når planarbeidet kom et stykke på veg, viste det seg at det vil være mest praktisk å utarbeide én 
felles arealdel for begge kommunene. Med tanke på den nært forestående sammenslåingen, vil 
det være en stor fordel for den nye kommunen å ta i bruk en felles arealdel med ett plankart og 
ett sett med bestemmelser og beskrivelse. Det vil også være ressursbesparende å utarbeide kun 
ett sett med plandokumenter, og det vil være enklere å gjøre vurderinger av arealbruk når man 
ser arealet til begge kommunene samlet. 
 
I samråd med Fylkesmannen i Finnmark og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 
ble det besluttet å samkjøre prosessene til en felles plan med to planprogram som grunnlag. 
 
Inntil kommunesammenslåingen er et faktum, må en slik prosess gjennomføres som 
interkommunalt plansamarbeid iht. kapittel 9 i plan og bygningsloven. 
 
Saken ble behandlet i Hammerfest kommunestyre 19.06.18 og i Kvalsund kommunestyre 
21.06.18. Følgende vedtak ble fattet: 

1. Kommunestyret vedtar at kommuneplanens arealdel for Hammerfest og Kvalsund 

utarbeides som én felles plan med to planprogram som grunnlag. Berørte myndigheter og 

organisasjoner i Hammerfest og Kvalsund informeres om overgangen fra to til én plan 

med brev og gis en rimelig frist for uttalelse.  

2. Planen utarbeides med de to planprogrammene som foreligger som grunnlag.  

3. I henhold til plan og bygningslovens § 9.1 utnevnes Fellesnemnda som et felles planstyre 

for behandling av alle saker knyttet til revisjon av felles kommuneplanens arealdel for 

Hammerfest og Kvalsund. 
 
Berørte myndigheter og organisasjoner ble varslet med brev per e-post 12.07.18. Frist for 
uttalelser ble satt til 24.08.18. Innspill ifm. overgang til felles plan er referert og kommentert i 
vedlegg 4 – Innspill ifm. overgang til felles plan. 
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2.2 Organisering av planarbeidet 

Det ble valgt å organisere arbeidet gjennom en felles arbeidsgruppe med deltakere fra både 
Hammerfest og Kvalsund kommune, samt fra plankonsulenten. Fra kommunene deltok 
representanter fra Plan og utvikling i Hammerfest og teknisk avdeling i Kvalsund. Arbeidsgruppen 
har hatt mange møter gjennom planprosessen og har tatt stilling til både prinsipielle/overordnete 
spørsmål og til arealbruk på enkeltområder.  
 
Følgende tema ble blant annet diskutert: 

• Boliger 

• Fritidsboliger 

• Næring 

• Reiseliv og naturbaserte næringer 

• Arealbruk i sjø 

• Teknisk infrastruktur 

• Samfunnssikkerhet 
 
I tillegg til arbeidsgruppens faste medlemmer, deltok andre relevante fagpersoner fra begge 
kommunene på møter innenfor sine kompetanseområder – teknisk drift, næring, miljø mm.  
 
Arealavsetningene i gjeldende arealdeler og gjeldende reguleringsplaner ble gjennomgått og 
vurdert som en del av vurderingene rundt fremtidig arealbruk.  
 
Gruppen gjennomførte flere befaringer der det var behov for statusavklaringer og nærmere 
vurderinger av arealbruk, blant annet strekningen Kvalsund bru – Saraby, Stallogargo og 
Storbukt, Kvalsunddalen, Klubbukt, Repparfjorddalen og Kokelv/Russelv.  
 

2.3 Informasjon til politisk nivå 

Fellesnemnda ble i juni 2018 utnevnt som et felles planstyre for behandling av alle saker knyttet 
til revisjon av felles kommuneplanens arealdel for Hammerfest og Kvalsund.  
 
Det ble vurdert som viktig å informere både planutvalgene i begge kommuner og Fellesnemnda 
om pågående planarbeid.  
 
Det ble gjort jevnlige orienteringer om planarbeidet for politisk nivå: 

• Kvalsund kommunestyre – 15.02.18 

• Fellesnemnda – 19.10.18 

• Utviklingsutvalget, Kvalsund – 14.03.19 

• Styret for miljø og utvikling, Hammerfest – 07.05.19 

• Fellesnemnda - 21.06.19 
 

2.4 Dialog og medvirkning 

2.4.1 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hammerfest kommune 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hammerfest kommune foregikk parallelt med 
revisjonen av kommuneplanens arealdel.  
 
Ifm. denne prosessen ble det gjennomført møter med aktuelle lag og foreninger. På disse møtene 
ble deltakerne samtidig informert om pågående revisjon av kommuneplanens arealdel for 
Hammerfest og Kvalsund og invitert til å komme med innspill til planarbeidet.  
 
Det ble avholdt møte med bygdelag på Sørøya og Seiland 05.12.18. Følgende bygdelag deltok: 
Skippernes bygdelag, Akkarfjord bygdelag, Lundhamn bygdelag, Sandøybotn bygdelag, Nordre 
Seiland bygdeutviklingslag, Kårhamn bygdelag, Skarvfjordhamn bygdelag og Hellefjord bygdelag. 
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Som følge av møtet kom flere bygdelag med skriftlige innspill til revisjonsarbeidet. Innspillene er 
referert og kommentert i vedlegg 5. 
 
Bygdelag og foreninger i Kvalsund ble invitert til møte om revisjon av kommuneplanens arealdel 
23.01.19. De fleste hadde dessverre ikke mulighet til å komme. Kun representant for Hammerfest 
og Kvalsund Golfklubb deltok.  

2.4.2 Godkjenning av snøscooterløyper 

Godkjenning av snøscooterløyper i Hammerfest og Kvalsund kommuner har pågått parallelt med 
revisjonsprosessen. 
 
Gjennom disse prosjektene ble det avdekket behov for parkeringsplasser ifm. løypestart, og disse 
ble spilt inn til revisjonsprosesen. Som følge av dette ble det avsatt parkeringsarealer, blant annet 
i Porsa, sør for caravanområdet ved Skaidi og i Nadjet området.  

2.4.3 Kartlegging av arealinteresser i sjø 

Ifm. kartlegging av arealinteresser i sjø ble følgende selskaper/organisasjoner kontaktet for 
innspill i løpet av høsten 2017: 

• Grieg Seafood 

• NRS 

• Cermaq 

• Salmar 

• Fiskeridirektoratet region nord 

• Finnmark Fylkeskommune 

• Fylkesmannen i Finnmark 

• Kystverket 

• Mattilsynet 

• BIVDI  

• Reinbeitedistrikter 

• Sametinget (areal og næring) 

• Fiskarlaget Nord/Fiskemottak 

• Polar Algae 

• Hammerfest Torskehotell 
 
Innspill og vurderinger knyttet til sjøarealer i Hammerfest og Kvalsund er oppsummert i vedlegg 6 
- Kartlegging sjøarealer. 

2.4.4 Hammerfest Havn 

Det ble avholdt møte med Hammerfest havn KF 12.03.18, der havnevesenet kom med følgende 
innspill: 
 
Ankringsplasser 
Ankringsplassene avsatt i gjeldende arealdel for Hammerfest ønskes videreført. I tillegg bør det 
avsettes:  

• inntil 3 ankringsplasser på grunnene nordvest for Markoppneset 

• 2 ankringsplasser i Revsbotn – 1 innerst i Revsbotn og 1 på Stroppbåen grunne 

• 1 ankringsplass utenfor Kvalsund havn 
 
Begrensningen til maks. to risikofartøy i Sørøysundet i gjeldende arealdel skaper utfordringer. Det 
foreslås heller å kreve en faglig (maritim/havnefaglig) vurdering av antall risikofartøy uten å 
fastsette konkret antall. Kravet om avklaring med Hammerfest Fiskarlag knyttet til 
ankringsplassene 1 og 3 oppleves som upraktisk og foreslås fjernet. 
 
Havneanlegg 
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Det foreslås at Ersvika avsettes til havneformål, gjerne både i sjø og på land. Konkret bruk per i 
dag – oppankring av rigger, undervannslagring. Området ligger i fortsettelsen av «industri aksen» 
Polarbase – Strømsnes, og egner seg godt til havneformål. 
 
Innerst i Repparfjorden foreslås det å avsette et område til havneformål med samme 
behov/begrunnelse som for Ersvika i Hammerfest (nærhet til industriområdet på Markoppneset). 
 
Annet 
Det bør innføres restriksjoner mot svaifortøyninger. Det foreslås at det knyttes et søknadskrav til 
slike tiltak i bestemmelsene. 
 
Det bør tilrettelegges for flytebrygge for fritidsbåter innenfor eiendom 17/66 i Klubbukt. 
 
Fortløpende dialog 
Det ble i tillegg gjort fortløpende avklaringer med Hammerfest havn i løpet av planprosessen, 
blant annet vedr. aktualitet av kommunale farled i gjeldende arealplan og konflikter mellom farled 
og akvakulturanlegg. 

2.4.5 Akvakultur 

For å følge opp innspillene ifm. kartlegging av arealinteresser i sjø ble det avholdt møte med 
akvakulturselskapene 14.08.18. Representanter for Cermaq, Grieg Seafood og Salmar deltok på 
møtet (finnes referat). Selskapene kom med flere innspill/ønsker til arealbruk i etterkant av møtet.  
 
Ønsker fra næringen per 11.10.18 er oppsummert på et kart i Vedlegg 7 - Innspill fra 
akvakulturnæringen.   
 
Kommunen presenterte foreløpig forslag til kommuneplanens arealdel på Havbruksworkshop i 
Hammerfest 26.08.19. 
 
Senere i planprosessen ble det avholdt særmøter med flere av selskapene som driver i 
kommunen. Selskapene kom i etterkant med nye ønsker om utvidelser/nye områder som har blitt 
vurdert i planarbeidet.  
 
Forslag til nye områder som ikke er blitt tatt med i planforslaget er beskrevet og vurdert i punkt 
4.1.2. Øvrige forslag er vurdert i konsekvensutredningen (vedlegg 8). 

2.4.6 Fiskeri 

For å avdekke mulige konflikter mellom akvakultur og fiskeri ble det avholdt møter med 
representanter for fiskerinæringen. 
 
Det ble avholdt et innledende informasjonsmøte med Hammerfest Fiskarlag og Hammerfest 
torskehotell 12.06.18.  
 
Det ble avholdt et nytt møte med Hammerfest Fiskarlag 16.10.18 for å informere om status i 
planarbeidet og diskutere konkrete problemstillinger, deriblant ønsker om nye områder fra 
akvakulturnæringen. BIVDI og nystiftet Vest Finnmark Kystfiskarlag var også invitert, men møtte 
ikke opp. Fiskarlaget sentralt ble også orientert om planarbeidet og invitert til å delta på møtene, 
men henviste til lokallaget.  
 
Foreløpige forslag til arealbruk i planen ble presentert og diskutert, men det ble ikke konkludert 
med noe konkret på møtet.  
 
Ønsket fra Hammerfest Havn om å fjerne kravet om avklaring med Hammerfest Fiskarlag knyttet 
til ankringsplassene 1 og 3 ble også tatt opp. Fiskarlaget ønsket at kravet videreføres. 
 
Hammerfest Fiskarlag, BIVDI og Vest-Finnmark Kystfiskarlag fikk tilsendt informasjon på e-post 
etter møtet og invitert til å komme med skriftlige innspill til planarbeidet. 
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I etterkant av møtet mottok kommunen flere innspill: 

• Felles innspill fra Vest Finnmark Kystfiskarlag og Hammerfest Fiskarlag datert 07.11.18.  

• Innspill fra Vest Finnmark Kystfiskarlag, datert 28.02.19.  

• Innspill fra Hammerfest Fiskarlag, datert 13.04.19 
 
Innspillene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

2.4.7 Reindrift 

Informasjonsmøte med alle distrikter 21.08.18 
Det ble avholdt et innledende informasjonsmøte med reindrifta i Hammerfest 21.august 2018. 
Samtlige 8 reinbeitedistrikter i Hammerfest og Kvalsund var invitert. Representanter for 
distriktene 20, 21, 22 og 16 (Rávdol siida) deltok.   
 
I gjeldende arealdel for Kvalsund er enkelte reindriftsanlegg/-tiltak avmerket i plankartet med 
særskilt formål til reindrift (nærings-/hytteområder, svømmeområder, LNF reindrift). Distriktene 
mener at det kan være utfordrende/misvisende å peke på noen LNFR-områder som mer viktig for 
reindrifta enn andre. Når det gjelder sjøarealene, kan det derimot være mer hensiktsmessig å 
framheve visse områder som er viktige for reindrifta, herunder svømmeområder, føringssted og 
prammeområder. Reinbeitedistrikt 20 kom med innspill om å utvide hensynssonen for 
svømmeområdet mellom fastlandet og Kvaløya mot Kvalsundbrua.  
 
Det ble ellers diskutert tiltak/forhold på konkrete områder, kommunen besvarte spørsmål osv. 
 
Alle distriktene fikk møtereferat og kartinformasjon tilsendt på e-post og ble invitert til å komme 
med innspill til planarbeidet innen november 2018. Det kom ingen skriftlige innspill fra distriktene 
innen fristen.  
 
Distriktene 22 Fiettar og 16 Rávdol siida ønsket egne møter med kommunen. 
 
 
Møter med Rbd. 22  
 
Møte i Alta 26.11.18 
Det er ikke viktig for reindrifta å opprettholde områder avsatt til hytteformål reindrift i gjeldende 
arealdel for Kvalsund. Det er mye mer fleksibelt for dem å kunne etablere hyttene der det er et 
faktisk behov. 
 
I gjeldende plan er det avsatt en rekke områder kalt LNF Reindrift. Det er uklart hvilke interesser 
som er grunnlaget for disse områdene. Rbd. 22 mener det kan skape feile signaler å utpeke noen 
områder som viktigere enn andre. Reindrifta er positive til å ta disse ut og kun bruke LNFR-
formålet. 
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«Trekanten»-område ved Skaidi er 
et viktig areal for rbd. 22, da reinen 
trekker over dette området. Det er 
derfor ikke ønskelig at «trekanten»-
området settes av til næringsformål 
eller andre utbyggingstiltak. Dette 
gjelder hele området på vestsiden av 
Rv 94. Stenges området, tapes også 
beiteland nord for Rv 94, og det 
påpekes samtidig at Hofsethøgda er 
en meget viktig del av trekkområdet/ 
reinbeite for okserein. 
 
Flyttlei forbi Skaidi-området, som vist 
i KILDEN/Nibio, er for øvrig ikke 
korrekt, opplyser rbd. 22. 

 
Figur 5. Lokalisering av «trekanten»-området 

Kommunen ønsker å avsette området øst for caravanplassen til byggeområde med plankrav. 
Rbd. 22 er positive til at hele området begrenset av elva og landskapsryggen planlegges til 
utbygging.  
 
Kommunen ønsker å omdisponere eksisterende boligområder (ubebygde) mellom alpinanlegget 
og Skaidi til fritidsbebyggelse. Det kan muligens være ok for reindrifta med hyttefelt mellom 
riksveien og sperregjerde mellom rbd. 21 og rbd. 22. Deler av foreslått område kommer i konflikt 
med flyttleien, og rbd. 22 ber om at dette justeres slik at flytting ikke hindres.  
 
Kommunen ønsker å tilrettelegge for fremtidig utvidelse av industriområdet på Markoppneset (sør 
for riksveien og mot nordvest).  Rbd. 22 opplyser at de svakeste dyra blir fraktet til frodige 
områder på kysten, hvor Markoppneset er ett av dem. Her er terrenget, i motsetning til store deler 
av det øvrige distriktet, flatt og velegnet for svake dyr, samt at det blir tidlig bart. Det samme 
gjelder Fægfjordneset. Foreslåtte utvidelser av er begge problematiske for reindrifta. 
 
Repparfjorddalen er et problematisk område. Hvert år dukker det opp nye veier, gjerder osv. 
Distriktet ønsker ikke flere hytter i Repparfjorddalen, og det er et sterkt press innad i rbd. 22 om å 
gå til rettsak vedrørende alle ulovlige tiltak i området. Det vil være umulig for distriktet å ta stilling 
til framtidig arealbruk før man har en bedre oversikt over hva som er lovlig og ikke av allerede 
gjennomførte tiltak. 
 
Møte i Kvalsund 21.01.19 
Avklaring/oppfølging av ulovlige tiltak i Repparfjorddalen var hovedtema på møtet.  
 
Distriktet har i flere år vært i dialog med Kvalsund kommune vedr. utbyggingstiltak i området som 
de oppfatter som ulovlige. Dette gjelder både nybygg, tilbygg, gjerder og veier. Distriktet krever 
en avklaring på hvilke tiltak er ulovlige og oppfølging av disse før de kan diskutere fremtidig 
arealbruk i området.  
 
Kommunen synes at det er svært krevende å avklare hjemmelsgrunnlaget for tiltakene. Kvalsund 
kommune har startet opp denne prosessen, men den ble ike fullført. Det ble blant annet 
gjennomført felles befaring, der Kvalsund kommune, distrikt 22, FeFo og politiet deltok. Det ble 
utarbeidet rapport som dokumenterer funnene på befaringen. Ulovlighetspåstandene gjelder 
svært mange tiltak med sammensatte problemstillinger som krever kartlegging/innhenting av 
dokumentasjon og juridiske vurderinger, før man kan konkludere mht. hjemmelsgrunnlaget. Dette 
lar seg ikke gjennomføre som en del av revisjonsprosessen, og må ev. gjennomføres som eget 
prosjekt. 
 
Kommunen opplyste ellers om forespørsel om privat regulering av veg, samt om forespørsel fra 
Statnett om riggområder i Repparfjorddalen.  
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Rbd. 22 opplyser at distriktsgrensen i Kilden mellom rbd. 22 og rbd. 21 i området alpinanlegget - 
Skaidi ikke stemmer. Distriktet mener at grensen ikke går i elva, men langs kraftlinja på oversiden 
av riksvegen. 
 
Møte i Kvalsund 19.06.19 
Distriktet orienterte om endringer i styret og kommende valg/årsmøte. 
 
Videre arbeid med oppfølging av ulovlige tiltak i Repparfjorddalen var hovedtema på møtet. 
Distriktet synes det er svært vanskelig å diskutere fremtidig arealavsetning før kommunen tar tak i 
ulovlige tiltak i Repparfjorddalen. 
 
Kommunen ønsket å avklare bruk av flyttleier i Skaidi området som ligger i reindriftskartene på 
Kilden/NIBIO. Distriktet bruker ikke flyttleiene i Skaidi området og henviser til RBD 21 ift. dette. 
 
 
 
Møte med Rbd. 16 (Rávdol siida) i Kvalsund 21.01.19 
Distriktet har registrert mulige ulovlige hytter og veier i området og ber om avklaring rundt disse. 
Det meldes også om ulovlig kjøring med snøscooter. 
 
Rbd. ønsker ikke at det etableres hytter nord for Russelva. Kommunen opplyser at det ikke 
foreslås nye hytteområder nord for elva. I forrige revisjon ble det opprinnelig foreslått å gjøre det 
(H110), men dette falt ut etter innsigelsesdrøftinger. 
 
Av flyttleier og trekkleier er de sistnevnte de viktigste. Der utvidelsen av eksisterende 
hytteområde er tenkt (H111) trekker det rein i stadig større grad, selv om dette ikke framkommer 
av reindriftskartene på Kilden/NIBIO. 
 
Flyttleien fra Russelvdalen til sjøen ved Gàrggu er i praksis større enn det som framkommer av 
reindriftskartene på Kilden/NIBIO. Følgende tiltak er i konflikt med flyttleien: 

• Parkering ved Russelva vis-a-vis Solbakken. Distriktet opplyser for øvrig at området er 
sterkt utsatt for erosjon fra elva. 

• Masseuttak nord for elva. 

• Vei vis-a-vis Selkopp/masseuttak (SVV). 

• Boligområde på Selkopp i gjeldende plan.  
 
Kommunen orienterte om foreløpige tanker om arealbruk i området: 

• Næringsområde i nedlagt massetak nord for elva (lager/maskinentreprenørvirksomhet) 

• Bobiloppstilling/reiselivsanlegg sør for elva (langs fylkesvegen) 

• Masseuttak ved Birjavika. Kommunen har fått utarbeidet en ingeniørfaglig vurdering av 
egnethet.   

• Selkopp omdefineres fra byggeområde (bolig) til LNFR.   
 
Distriktet sendte i etterkant av møtet en protokoll fra styremøte 05.03.19 med følgende innspill til 
planarbeidet: 

• Kommunen har tidligere fått avslag fra departementet for utvidelse av hyttefelt i 
Russelvdalen. Siidaen har ikke endret mening hva gjelder begrunnelse for uttalelsen. 
Siidaen registrer at det er etablert flere ulovlige veier i hyttefeltområdet i Russelvdalen. 

• Siidaen er i utgangspunktet ikke imot at det etableres grustak Birjaluokta (ved 
Kråkeberget), da dette tiltaket ikke vil ha store negative konsekvenser for reindrifta i 
området. Tiltaket er i tillegg i et område med bratte henger og nært sjøen. Siidaen synes 
Birjaluokta er bedre egnet for etablering av grustak enn Selkopp/Ringstadfjellet. Siidaen 
ønsker også at gamle veien til Ringstadfjellet fjernes. 

• Siidaen mener at planlagte tiltak (lager, maskinentreprenørvirksomhet, biloppstilling, 
reiselivsanlegg) bør etableres sør for Russelva. Det området er tidligere blitt benyttet til 

http://www.hammerfest.kommune.no/


Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2021-2033 
Bestemmelser og retningslinjer 

www.hammerfest.kommune.no  Side 21 av 112 

 

parkering, masseuttak og brakkerigg. Siidaen ønsker ikke nyetableringer på nordsiden av 
Russelva. 

• Siidaen er positiv til at kommunen tar opp sanering av gamle/midlertidige veger og 
opprydding/tilbakeføring av nedlagte masseuttak.  

• Siidaen er også positiv til at kommunen omdefinerer Selkopp til LNFR område. 
 
Møte med Rbd. 21 i Hammerfest 21.05.19 
Distriktet mener at grensen mellom distriktene 21 og 22 som ligger i reindriftskartene på 
Kilden/NIBIO ikke er riktig. Grensen skal følge først Repparfjordelva, og så Skaidielva. I tillegg 
bruker distrikt 21 et stort område sør for Skaidielva (avgrenset av Skaidielva/RV94/sørsiden av 
Doggejávri/distriktsgrensen i øst) 2-3 uker på høsten. Dette kommer ikke frem på 
reindriftskartene. Plassering av sperregjerder på reindriftskartene også avviker fra den virkelige 
plasseringen i flere områder. 
 
Flyttlei på reindriftskartene på Kilden/NIBIO deler seg i to sør for Skaidi. Distriktet mener at delen 
som er tegnet lengst mot øst ikke er aktuell. Det er den vestlige delen og «trekanten»-området 
som er viktige for reindrifta. 
 
Eiere av alpinanlegget ønsker å utvikle området og etablere hytter ifm. skitrekkene innenfor 
skoggrensen. De ønsker også å beholde mulighet for utvidelse mot øst (nytt skitrekk på 
Bøttafjellet) som ligger i gjeldende reguleringsplan. Distriktet mener at fortetting/utvikling av 
området rundt eksisterende anlegg er mulig, men de ønsker ikke ytterligere utvidelse mot øst, da 
Bøttafjellet er viktig for reindrifta. 
 
Kommunen ønsker å tilrettelegge for hytter mellom alpinanlegget og Skaidi på nedsiden av 
kraftlinja. Distriktet har ingen motforestillinger mot dette, men ber om at formålsgrensen for 
fritidsbebyggelse tilpasses sperregjerdetrase på eiendommen 23/68. Videre kan formålsgrensen 
følge kraftlinjen.  
 
I Hofsethøgda område ønsker distriktet at kommunen bruker gjerdetrasé som formålsgrensen og 
ikke tilrettelegger for flere hytter mot nord. Det påpekes at området angitt med skravur i gjeldende 
reguleringsplan for Hofsethøgda hyttefelt bør holdes åpent som mulighet for flyttlei. 
 
Kommunen viderefører område for fritidsboliger med plankrav på Godderineset fra gjeldende 
arealdel. Distriktet var sterkt imot denne arealavsetningen tidligere, og ønsker fortsatt at denne 
fjernes. Dette er et viktig kalvingsområde. 
 
Halvøya der distriktet holder til er svært lite berørt og distriktet ønsker at det skal avsettes til 
verneområde for å bevare uberørt natur. 
 
Kommunikasjon med RBD20 
Kommunen har hatt tett dialog med distriktet i plansaker og kjenner godt situasjonen og 
utfordringene i distriktet. I løpet av revisjonsprosessen har det vært løpende dialog per telefon og 
sms vedr. konkrete problemstillinger, blant annet oppstart av reguleringsplan for helårs 
motocrossbane på Fuglenesfjellet og godkjenning/planlegging av snøscooterløyper. 

2.4.8 Avinor 

Det ble tatt kontakt med Avinor i april 2018 for å avklare ev. konflikter mellom ny flyplass på 
Grøtnes og etablering av akvakulturanlegg i nærområdet. Det ble foreslått å stille krav om 
undervannsforing i nærheten av flyplassen som et avbøtende tiltak mot fugl (fare for «birdstrike»). 
 
Avinor besvarte henvendelsen i et brev datert 30.04.18, der de skriver følgende: 
 
Av hensyn til flysikkerheten vurderer Avinor all ny virksomhet/aktivitet rundt en lufthavn som kan 
tiltrekke seg fugl. Det vil ved en lufthavn være en viss risiko for kollisjon mellom fly og fugl, såkalt 
«birdstrike», som Avinor har som mål å redusere til et minimum. Denne faren er mest kritisk ved 

http://www.hammerfest.kommune.no/


Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2021-2033 
Bestemmelser og retningslinjer 

www.hammerfest.kommune.no  Side 22 av 112 

 

avganger. I forbindelse med EU-regulativ nr. 139/2014 skal Avinor som flyplasseier overvåke en 
13 kms sone, og være oppmerksom på etableringer som kan tiltrekke seg fugl innenfor sonen. 
 
Avinor henstiller sterkt til at det ikke legges oppdrettsanlegg inn i KPA, i nærheten av en eventuell 
fremtidig flyplass på Grøtneset. SFT’s tidligere retningslinje TA-533 (Veiledende retningslinjer for 
deponering av kommunalt avfall i fylling) sier at avfallsplass ikke må ligge nærmere flyplass enn 7 
km. Avinor er av den oppfatning at dette punktet også vil gjelde analogt for virksomheter som 
håndterer fisk, eksempelvis oppdrettsanlegg. 
 
Avinor stiller spørsmål ved undervannsforing som et effektivt tiltak mot fugl og etterspør forskning 
på dette området.  
 

  
Figur 6. Området som ligger nærmere enn 7 km fra 
den nye flyplassen på Grøtnes. 

Figur 7. Forslag til nye områder til akvakultur og utvidelse 
av eksisterende (vises med prikker på hvit bakgrunn). 

 
Kommunen tok kontakt med Grieg Seafood som ønsket nye arealavsetninger til akvakultur i 
området rundt fremtidig flyplass på Grøtnes. 
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Selskapet kunne ikke bidra med 
noen forskningsinformasjon, men var 
tydelig på at fugl ikke er en utfordring 
på dagens anlegg. Næringa har vært 
gjennom store endringer de senere 
år, hvor dagens utstyr i stor grad 
fjerner problemet med fugl. Alle 
merder hvor det fôres har toppnett 
for at fugl ikke skal komme til. Fugler 
er vanedyr og slutter å søke etter 
muligheter til å komme seg inn i 
merden når de skjønner at det ikke 
hjelper. Taknettene er så høyt over 
vannflata at dette mer eller mindre 
fjerner interessen. Det vil allikevel 
alltid være noen enkeltfugler som 
prøver seg. Det opplyses også om at 
overflødig fôr flyter ikke opp, men 
synker til bunnen. 

 
Figur 8. Bilde av merd med taknett. 

 
Det ble i tillegg påpekt at flere flyplasser andre steder i landet ligger nærmere akvakulturanlegg 
enn 7 km, for eksempel Rørvik, Kristiansund, Ørsta/Volda, Sandane, Florø, Bergen, Stord. 
 
Kommunen sendte et brev til Avinor 25.01.19, der det ble redegjort for innspill fra Grieg Seafood. 
Kommunen foreslo å sette krav til nett, undervannsforing og/eller art i arealdelen. Avinor ble også 
invitert til å delta i et møte og ev. befaring på en av Grieg Seafoods anlegg, om ønskelig.  
 
Avinor inviterte kommunen til møte i Hammerfest 04.03.19, der problemstillingen rundt fare for 
birdstrike ved fremtidig flyplass på Grøtnes ble diskutert nærmere. Avinor uttrykte at de tar fare 
for birdstrike veldig alvorlig, da dette har store konsekvenser både for sikkerhet og økonomi. Ift. 
innspillet om at andre flyplasser ligger nært akvakulturanlegg ble det svart at dette gjelder kun 
flyplassen i Sandane. Her har Avinor til tider utfordringer med havørn. Avinor mente at det ikke vil 
være tilstrekkelig å stille krav om nett og undervannsforing for akvakulturanlegg, fordi det vil 
tiltrekke seg fisk på utsida av merdene på jakt etter overskudd av for, og at fugl vil trekkes mot 
disse. Avinor påpekte at ev. usikkerhet ift. birdstrike kan sette sterke begrensninger på bruken av 
den framtidige lufthavnen. 
 
Kommunen sendte e-post til Avinor i april 2019 med spørsmål om det kan være en løsning å 
sette tidsbegrensning for akvakultur nært Grøtnes inntil flyplassen er etablert. 
 
Avinor sendte et brev til kommunen 09.05.19 der de sier følgende: 
 
Avinor ber om at forslag til utvidelse av akvakulturområde i Kvalfjorden iht. utkast til plankartet 
datert 01.3.19 tas ut. Utvidelsen er ikke ønskelig fordi Kvalfjorden ligger i innflygingen (fra 
nordøst) og utflyging (mot nordøst). 
 
Avinor har ingen motforestillinger mot en midlertidig etablering av oppdrettsanlegg på Grøtnes, 
under forutsetning av at det sikres at slike anlegg fjernes uten kostnad for Avinor når flyplassen 
etableres. Avinor stiller imidlertid spørsmål om midlertidig arealavsetning i kommuneplanens 
arealdel er mulig. Akvakulturloven åpner for at oppdrettsanleggene kan etableres på midlertidig 
basis gjennom vilkår om tidsbegrensing. Konsesjon etter akvakulturloven håndheves imidlertid av 
annen myndighet, og Avinor vil ikke ha innsigelsesadgang etter dette lovverket. Etter Avinors syn 
gir et slikt vilkår i konsesjon ikke en god nok sikring for midlertidigheten. Som et alternativ forslår 

http://www.hammerfest.kommune.no/


Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2021-2033 
Bestemmelser og retningslinjer 

www.hammerfest.kommune.no  Side 24 av 112 

 

Avinor at kommunen vurderer om det i stedet kan åpnes for oppdrettsanlegg for en tidsbegrenset 
periode gjennom en midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen. Avinor vil samtidig understreke 
viktigheten av at det i så fall tydelig blir presisert fra kommunens side at det er snakk om en 
midlertidig og tidsbegrenset dispensasjon slik at det ikke skapes forventninger om mulighet for ny 
dispensasjon som skaper problemer den dagen en ny flyplass tas i bruk. 
 
Avinor kan ikke akseptere utvidelse av områder for akvakultur/oppdrettsanlegg i Kvalfjorden. 
Dette gjelder også oppdrettsanlegg nærmere enn 7 km fra en planlagt flyplass på Grøtnes som 
ikke er begrenset i tid slik at anleggene blir fjernet før flyplassen eventuelt realiseres. Avinor kan 
ikke se at det er anledning til i kommuneplanen å gi bestemmelser eller fastsette arealformål som 
sikrer at slike anlegg blir avviklet når tiden er ute. På denne bakgrunn finner Avinor å måtte 
motsette seg at det nærmere enn 7 km fra planlagt flyplass avsettes arealer til formål akvakultur. 
 
Avinor varsler at det vil bli vurdert å fremme innsigelse mot kommuneplanen, jf. pbl. § 5-4, 
dersom kommunen avsetter arealer nærmere flyplassen enn 7 km til formål akvakultur, både ved 
dagens flyplass og ved Grøtnes. 
 
Kommunens vurderinger av arealbruk i interesseområdene til Avinor er beskrevet i pkt. 4.4. 

2.4.9 Finnmarkseiendommen 

Det ble avholdt et møte mellom kommunen og FeFo i Lakselv 27.03.19 for å diskutere konkrete 
forslag til arealbruk på FeFo grunn. FeFo kom med følgende innspill til planarbeidet: 

• FeFo har ikke motforestillinger mot oppheving av eldre reguleringsplaner. 

• FeFo er positiv til masseuttak i Kråkeberget. Kommunen bør vurdere tilrettelegging for 
kai/næringsareal ved sjø for utskiping av masser med båt. 

• Kokelv – positivt at kommunen ønsker å unngå inngrep på nordsiden av elven. Reiseliv 
på sørsiden er ok, så lenge det sikres tilstrekkelig avstand til elven. Næringsareal (maskin 
oppstilling, masselagring) ved veien lenger øst kan vurderes. 

• FeFo anbefaler at kommunen avsetter arealer til massedeponi i arealdelen (rene og/eller 
forurensete masser). Dette for å unngå tilfeldige/ulovlige deponi ifm. byggeprosjekter. 
Deponiområder kan ligge for seg selv eller i tilknytning til masseuttak (det siste bør 
spesifiseres i bestemmelsene).  

• Det bør vurderes å legge inn hensynssone for reindrift på følgende områder: 
o Reindriftshytter (for å unngå at disse omdisponeres til fritidsboliger) 
o Reintrekk i hytteområder  
o Samlegjerder for rein (for å unngå inngrep i samleområder) 

• Det bør vurderes å legge inn hensynssone for landbruk på viktige landbruksområder for å 
unngå dispensasjoner.  

• Det bør vurderes å avsette parkeringsareal ved scooterløyper, hyttefelt osv.  
 
I etterkant av møtet hadde kommunen fortløpende dialog med FeFo vedr. antall ubebygde 
hyttetomter, behov for parkeringsplasser, masseuttak med mer.  

2.4.10 Sektormyndigheter 

Kommunen har hatt fortløpende dialog med flere sektormyndigheter i løpet av planarbeidet: 

• Kystverket: avklaringer ifm. lokalisering/kartframstilling av akvakulturanlegg, formuleringer 
i bestemmelsene, fiskerihavnene. 

• Mattilsynet: avklaringer ift. avstandskrav til akvakulturanlegg med mer. 

• Fylkesmannen: avklaringer ifm. bestemmelser og kartframstilling, gjeldende 
reguleringsplaner og reindrift. 

• Direktoratet for mineralforvaltning: avklaringer vedr. konsesjoner og mineralske ressurser. 

• Fylkesmannen: avklaringer knyttet til prosess, samt bistand ifm. reguleringsplaner i 
Kvalsund kommune. 

2.4.11 Planforum 

Planforum ble avholdt i Vadsø 09.05.19. 
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Følgende myndigheter deltok: 

• Finnmark fylkeskommune 

• Statens vegvesen 

• Sametinget 

• Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

• FeFo 

• Fiskeridirektoratet 

• Kystverket 
 
Myndighetene kom med følgende kommentarer og innspill til videre planarbeid: 
 
Akvakultur 

• Kystverket: det er en fordel å dele opp A-områdene i A og flerbruk for å ha sterkere 

styring på hvor overflateanleggene kommer.  

• FM: det er viktig for fylkesmannen at konsekvensene ifm. akvakultur er tilfredsstillende 

vurdert i plansaken. Sikring av anadrome vassdrag, herunder strømningsforhold, lys mm. 

Fylkesmannen foreslår/ønsker artsspesifikke oppdrettsområder, da det blir lettere å 

utrede konsekvenser, og gå fra plan til tiltak. 

• Kommunen må passe på avstandskravene mellom ulike type anlegg 

• Det kan ikke tas med bestemmelser om bærekraft/0 utslipp vedr. akvakultur. Dette vil 

medføre innsigelse. 
 
Reindrift 

• FFK: må legge til rette for at folk fordrer mer komfort og infrastruktur (VVA) på hyttene 

• FM: bra at kommunen tar ut utbyggingsarealene som ikke er i bruk, jf. Repparfjorddalen. 

Fint at kommunene har dialog med distriktene/utøverne. Men viktig å også involvere 

Fylkesmannen, som er myndighet. Det er ikke gitt at Fylkesmannen er enig med 

distriktene. 

• Tiltak i flyttleier vil utløse innsigelser (gjelder nye utbyggingsområder).  

• FM har utfordret KMD på skillelinjene mellom Fylkesmannens og Sametingets 
innsigelseskompetanse knyttet til reindrift. Opplever at dette forholdet er krevende for 
mange kommuner.  

• Kommunen kan bruke kartene i Kilden/NIBIO som grunnlag for planarbeid, men grensene 
her er ikke absolutte. 

• Sametinget: etterlyser en helhetlig tilnærming til reindriftsinteressene. Positivt at 

kommunen har god kommunikasjon med distriktene. Ber kommunen synliggjøre 

prosessen med reindrifta i planbeskrivelsen, og lage helhetlig konsekvensutredning mht. 

samiske interesser og reindrift. 
 
LNFR-spredt 

• FM: viktig at lokaliseringskriteriene innenfor LNFR-spredt områder er spesifisert. Viser til 

Troms, hvor det knyttes opp mot dyrkbarhet og bonitet, bl.a. Der det kun er dyrkbar mark 

innenfor LNFR-området har man muligheter for å differensiere bestemmelsene. Der man 

tillater mindre tiltak er det viktig at disse er spesifisert. Kommunen bør også vurdere 

størrelse på LNFR-områdene. FM opptatt av at kommunen utnytter fortettingspotensialet 

før man går på nye områder. 

• Statens vegvesen: det er ikke ønskelig med spredt boligbygging langs Slettaelva. Det er 

ikke avgjort om det vil bli planlagt g/s vei fra Langøra til Kvalsund skole. 

• FFK: det må være krav om avklaring mht. kulturminner i LNFR spredt områder 
 
Annet 

• Statens vegvesen: viktig å legge til rette for massetak rundt om i kommunene. Positivt at 

det planlegges nye/større parkeringsplasser i Repparfjorddalen, fordi trafikksikkerhet er 

en utfordring i dette området. 
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• FFK: havneområde i Ersvika – siktlinjer fra Meridianstøtta må ivaretas. Det bør tas 

hensyn til krigsminner i planen. Det bør utpekes områder med spesielt hensyn til 

gjenreisningsbebyggelse.  

• Sametinget: det er positivt med opprydding i Repparfjorddalen, også mht. samiske 

kulturminner.  

• Fylkesmannen: anbefaler bruk av hensynssone for viktige landbruksområder og 

reindriftsområder. Nedslagsfelt for drikkevannskilder må sikres i planen. Byggegrense til 

sjø og vassdrag må avklares i planen. Andre viktige tema: støy, barn og unge, UU. 

• Kystverket: alt sjøareal skal ha et arealformål på plankartet. Det må avsettes 

havneområder i sjø i tilknytning til fiskerihavner. 
 
 

3. Strategi for fremtidig arealbruk 
Innledningsvis i planprosessen har arbeidsgruppen fastsatt noen generelle prinsipper for 
planarbeidet.  
 

3.1 Fortetting fremfor spredning 

I tråd med nasjonale føringer ønsker kommunen å fortette fremfor å ta i bruk nye 
utbyggingsområder.  
 
Det bør åpnes for fortetting på steder/bygder der det allerede finnes bebyggelse og der det finnes 
interesse for bygging, mens utbygging på uberørte områder bør begrenses så mye som mulig.   
 
Utbyggingsområder i gjeldende arealdel som ikke er utbygd og som ikke lenger vurderes som 
aktuelle, bør omdefineres til LNFR. 
 

3.2 Lokalisering av boligområder 

Boligområder bør lokaliseres i tilknytning til eksisterende teknisk og sosial infrastruktur og 
servicefunksjoner. Dette er et viktig prinsipp som har både samfunnsøkonomiske og 
miljømessige fordeler og bidrar til å styrke eksisterende bygder/lokalsamfunn. Boligbygging i og 
nært tettstedene som har skole, barnehage og servicefunksjoner må prioriteres.  
 
Boligområder bør ha tilgang til gang- og sykkelveg mht. trafikksikkerhet, spesielt med tanke på 
trafikksikker skoleveg.  
 
Prinsippene gjelder ved tilrettelegging for både nye boligfelt og spredt boligbygging.  
 
Nylig vedtatt forskrift om skolekretser i Hammerfest kommune skal legges til grunn ved 
planlegging av boligområder. I Hammerfest kommune er det 9 skolekretser: 
 

Akkarfjord  1.-10. 
årstrinn  

Omfatter kommunens elever på Sørøya  

Forsøl  1.-10. 
årstrinn  

Omfatter Forsøl  

Breilia  8.10. 
årstrinn  

Omfatter kommunes elever fra skolekrets: Reindalen, Fuglenes, 
Baksalen  

Fjordtun  1.-10. 
årstrinn  

Omfatter kommunens elever mellom Storsvingen og Kargenes  

Daltun  1.-10. 
årstrinn  

Omfatter Seiland  
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Reindalen/ 
Fuglenes  

1.-7. 
årstrinn  

Omfatter hele Fuglenes og Prærien Grensen mellom de to 
skolene er flytende for Felt 6. Hovedgrensen går ved 
Mellomvannet.  

Baksalen  1.-7. 
årstrinn  

Omfatter kommunens elever som bor mellom Storelva til og med 
Akkarfjordveien  

Kvalsund  1.-10. 
årstrinn  

Omfatter området fra Kargenes til Skaidi, strekningen Saraby til 
Kvalsund, Stallogargo/Storbukt, Klubbukt og Repparfjorden.  

Kokelv  1.-10. 
årstrinn  

Omfatter Kokelv  

 
Daltun skole i Hønseby på Seiland er midlertidig stengt for skoleåret 2019/2020. Grunnlaget for 
denne skolen bør styrkes for at skolen skal opprettholdes fremover. 
 

3.3 Lokalisering av industri/råstoffutvinning 

Industriområder og områder for råstoffutvinning bør lokaliseres utenfor viktige områder for 
naturmangfold, friluftsliv, landbruk og reindrift. 
 
Det er en fordel å samle områder for industri/råstoffutvinning istedenfor å tilrettelegge for flere 
mindre områder. Dette vil minske inngrep/negative konsekvenser og kan samtidig bidra til 
positive synergier mellom de forskjellige næringene/aktørene.  
 

3.4 Akvakultur  

Det bør tilrettelegges for gode vekstmuligheter innen akvakultur.  
 
Det bør avsettes heller færre store områder enn mange små områder. Dette vil gi næringen 
tilstrekkelig fleksibilitet og mulighet for å flytte på anleggene og gjøre nødvendige tilpasninger.  
 
Fortøyninger skal ligge innenfor de avsatte områdene.  
 
Det skal skilles mellom arealer der det er tillatt og ikke tillatt med akvakultur for å skape 
forutsigbarhet for både akvakultur og fiskeri.   
 
Akvakulturområdene skal spesifiseres etter art der dette er hensiktsmessig.  
 
Hensynet til fiskeriinteresser og ferdsel/sikkerhet må vurderes når det avsettes nye områder til 
akvakultur.  
 

3.5 Miljø og bærekraft 

Hammerfest kommune ønsker en mer bærekraftig og miljøvennlig nærings- og arealutvikling i tida 
fremover.  
 
Arbeidet med å ivareta bærekraft og miljøhensyn må vektlegges. 
 
Bruk av beste tilgjengelige teknologier er et viktig element i dette.  
 
Økologisk drift ønskes velkommen.  

 
 

4. Arealbruk i sjø 
Et viktig mål med revisjonen var revurdering av arealbruken i sjø. Tilbakemeldingen fra 
akvakulturnæringen var at flere av arealene som er satt av i gjeldende arealdel i Hammerfest og 
Kvalsund ikke er egnet til akvakultur etter dagens standard. Dette gjelder både størrelse og 
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lokalisering. Kommunens strategi mht. akvakultur beskrevet i punkt 3.4 legges til grunn for 
vurderingene.   
 
Interesser i sjø er sammensatt og er delvis i konflikt med hverandre. Det ble lagt stor vekt i 
planarbeidet på å kartlegge interesser i sjø og ha dialog med berørte aktører og 
interessegrupper.  
 

4.1 Akvakultur 

4.1.1 Generelle vurderinger  

I gjeldende arealdel for både Hammerfest og Kvalsund er store deler av sjøarealet avsatt til 
flerbruk i sjø, der det er åpnet for etablering av akvakultur, i tillegg til særskilte områder for 
akvakultur. Dette skaper stor usikkerhet for fiskerinæringen, og gjør det utfordrende for 
kommunen å behandle søknader om nye akvakulturanlegg. Det er viktig at planforslaget angir 
konkrete områder for akvakultur, mens resten av arealet forbeholdes ferdsel, fiskeri og friluftsliv.  
 
Tidligere er det de mest skjermede fjordene som ble valgt ut til akvakultur, men nå ønsker 
næringen mer eksponerte områder. Det ble imidlertid vurdert at det er for tidlig å avsette områder 
til akvakultur i de åpne områdene lenger ut, dersom teknologien for bruk av svært eksponerte 
områder ikke er tilstrekkelig utviklet.  
 
Kommunen har hatt god dialog med akvakulturnæringen i planarbeidet og har fått mange innspill 
til nye områder og endringer/utvidelser av eksisterende områder. Ønsker fra næringen i løpet av 
planprosessen er oppsummert på et kart i Vedlegg 7 - Innspill fra akvakulturnæringen.  
 
Arealet i sjø ved Veggvika i Hønseybyfjorden skulle vurderes i planarbeidet spesielt iht. MUs 
vedtak i møtet 29.11.11, sak 2011/1035. I gjeldende arealdel for Hammerfest ble det avsatt et 
område til akvakultur i Veggvika. Bakgrunn for avsetningen var sikring av eksisterende 
oppdrettslokalitet for blåskjell som nå er avviklet. MU ønsket at det i revisjonen skulle tas stilling til 
hvorvidt dette området kunne avsettes til tradisjonell akvakultur av anadrom fisk. Det har vært 
flere lokaliteter for blåskjelloppdrett i Hammerfest kommune, men samtlige er blitt avviklet pga. 
dårlig lønnsomhet, og fremtiden til blåskjell oppdrett er svært usikker. Det vurderes derfor ikke 
som hensiktsmessig å forbeholde konkrete akvakulturområder til blåskjell, men blåskjellopprett 
må heller ikke utelukkes. Området ved Veggen/i Veggvika vurderes av akvakulturnæringen som 
aktuelt til lakseoppdrett. Bruk av dette arealet til akvakultur vurderes som forsvarlig mht. andre 
interesser. For å nå vekstmålet i akvakulturnæringen foreslås det å avsette et større område ved 
Veggen/i Veggvika til akvakultur uten å spesifisere art.  
 
Utvikling/muligheter mht. arter ble diskutert også på generelt grunnlag. Kommunen ønsker å 
skape gode rammevilkår for innovasjon innenfor akvakultur og tilrettelegge for nye arter. 
Anadrome fiskearter (hovedsakelig laks) ser fortsatt ut til å være hovedsatsingen fremover. 
Muligheter for smolt oppdrett av marine arter og skjelloppdrett vurderes som små, men utelukkes 
ikke. Algedyrking kan bli en ny næring i nær fremtid. Bedriften Polar Algae i Hammerfest er under 
utvikling.  
 
På bakgrunn av disse vurderingene avsettes de aller fleste områder til akvakultur uten 
spesifisering mht. art for å unngå begrensninger.  
 
Ett område, ved Stangnes/Kargenes, forbeholdes algedyrking. Dette arealet kan ikke utvides pga. 
nærhet til fremtidig flyplass på Grøtnes, mens tradisjonelt lakseoppdrett krever bredere/større 
areal. I tillegg har det blitt gjort undersøkelser i dette området som antydet gode forhold for 
algevekst.  
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To områder (Kvalfjorden og Finnfjorden) avsettes til kombinasjon av akvakultur og fiske for å 
sikre arealer til levende lagring og fangstbasert akvakultur av marine arter. Akvakultur med 
anadrome1 arter tillates ikke i disse områdene.  
 
Flere områder som var avsatt til akvakultur i gjeldende arealdel, spesielt i Kvalsund, vurderes 
som lite egnet for akvakultur og tas ut av planen.   

4.1.2 Forslag til akvakulturområder som ikke ble tatt med i planforslaget 

Under presenteres områder som ble vurdert, men ikke tatt med i planforslaget, samt områder 
som ble sterkt redusert ift. innspillene fra næringen.  
 
Alle ønsker/innspill er sammenfattet på et kart i Vedlegg 7 - Innspill fra akvakulturnæringen.  
 
Ønsker fra næringen vises med prikker, mens arealer som er avsatt til akvakultur i gjeldende 
arealdel/reguleringsplan vises med rosa flater. 
 

Ønsker fra akvakulturnæringen  Vurdering/konklusjon 

 

Foreslått område ved Bismarvika 
ligger ved innseiling til Akkarfjord og vil 
være svært synlig fra bygda. Det er i 
tillegg i konflikt med farled og fiskefelt.  
 
Området tas ikke med i planforslaget. 

 
 

Foreslått område ved Lunnhamn 
(Virru) er i konflikt med farled og 
ankringsplass. 
 
Området tas ikke med i planforslaget. 

 
1 Anadrom er et begrep som benyttes om ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på næringssøk og 
tilbake til ferskvann igjen for gyting. I Norge har vi en rekke anadrome fiskearter, som for eksempel laks, 
(sjø)ørret, (sjø)røye, stingsild og havniøye. 
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Ønsker fra akvakulturnæringen  Vurdering/konklusjon 

 

Foreslått område i Skreifjorden er i 
konflikt med fiskefelt/gytefelt og 
vurderes som et viktig område for 
fiskeri/kystfiske med bakgrunn i 
prosessen ifm. forrige revisjon av 
arealdelen. Området ligger også delvis 
innenfor buffersonen for Seiland 
nasjonalpark i gjeldende arealdel for 
Hammerfest. 
 
Området tas ikke med i planforslaget. 

 

Det er kommet 2 forslag til akvakultur i 
området mellom Lille Vinna og Store 
Vinna, hvor det ene forslaget omfatter 
hele Rissundet. 
 
Området er i konflikt med fiskefelt og 
gytefelt. Dette ble også påpekt som 
viktig område for kystfiske ved forrige 
revisjon av kommuneplanens arealdel.   
 
Et mindre område sør for Lille Vinna 
avsettes til akvakultur, mens området 
Lille Vinna – Rissundet tas ikke med i 
planforslaget. 

 

Foreslått område ved 
Grunnvågen/Skogvika er i konflikt med 
hvit lyktesektor og fiskefelt. 
 
Området tas ikke med i planforslaget. 
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Ønsker fra akvakulturnæringen  Vurdering/konklusjon 

 

Foreslått område ved Ersvika er i 
konflikt med en annen ønsket 
arealavsetning – havneområde til 
oppankring av rigger og wet store. 
Bruk av området til havneformål 
prioriteres. 
 
Området tas ikke med i planforslaget. 

 

Forslag til nye områder/utvidelse av 
eksisterende som ligger innenfor 7 km 
fra fremtidig flyplass på Grøtnes tas 
ikke med pga. fare for birdstrike (se 
pkt. 2.4.6). 
 
Det legges imidlertid inn 2 
bestemmelsesområder, ett ved 
Stangnes/Kargenes og ett nord for 
Grøtnes, der det tillates akvakultur 
inntil flyplassen på Grøtnes blir 
etablert. Det forutsettes at 
tidsbegrensning og avvikling av 
anleggene styres gjennom 
privatrettslige avtaler mellom selskapet 
og kommunen.  

 

Forslag til utvidelse av eksisterende 
områder til akvakultur i Revsbotn 
begrenses til planforslaget av hensyn 
til hvit lyktesektor og farled til Kokelv. 
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4.1.3 Arealregnskap for akvakultur 

Planforslaget inneholder flere nye områder til akvakultur (VA fremtidig på plankartet). Flere 
akvakulturområder overføres fra gjeldende arealdel (VA nåværende på plankartet). Det avsettes 
også 2 bestemmelsesområder, der akvakultur er tillatt frem til ny flyplass på Grøtnes tas i bruk 
(#3 og #4 på plankartet). 
 
Samtidig fjernes/reduseres flere akvakulturområder fra gjeldende arealdeler pga. dårlig egnethet 
eller konflikter med andre interesser. Disse overføres til det generelle formålet bruk og vern av sjø 
og vassdrag med tilhørende strandsone, der akvakultur ikke er tillatt (V fremtidig på plankartet).  
 
I tillegg avsettes det flere områder til kombinert formål akvakultur/ferdsel, der kun fortøyninger er 
tillatt (VKA 201-215 på plankartet). Her settes det krav ift. dybde for at fortøyningene ikke skal 
være til hinder for ferdsel.  
 
To områder avsettes til kombinert formål fiske/akvakultur, der akvakultur er ment for å dekke ev. 
behov for fangstbasert akvakultur (VKA 216-217 på plankartet). Disse områdene forbeholdes i 
praksis fiskerinæringen.  
 
Nedenfor presenteres kort arealregnskap for de forskjellige formålene i sjø for å synliggjøre 
endringer innen akvakultur ift. gjeldende arealdel. 
 

Type område Areal (kvm) 

Nye områder til akvakultur (VA fremtidig) 39 963 798 

Områder til akvakultur som videreføres fra gjeldende arealdel (VA nåværende). 
Av disse er 1 450 407 kvm forbeholdt algedyrking (VA109). 

16 020 095 

Bestemmelsesområder for midlertidig akvakultur (#3 og #4) 3 600 527 

Kombinerte områder akvakultur/ferdsel (VKA 201-215) 11 550 559 

Akvakulturområder som foreslås redusert/fjernet (V fremtidig) 8 072 129 

Kombinerte områder akvakultur/fiske (VKA 216-217) 7 407 001 

 
I tillegg fjernes mulighet for akvakultur på store sjøarealer som var avsatt til flerbruk i sjø i 
gjeldende arealdel både for Hammerfest og Kvalsund. Det arealet inngår i bruk og vern av sjø og 
vassdrag med tilhørende strandsone (V nåværende) på plankartet. 
 
Arealavsetningen i planforslaget er kompleks, og det er vanskelig å angi nytt areal for akvakultur 
ift. gjeldende arealdel. Planforslaget er imidlertid veldig tydelig mht. arealbruk i sjø og vurderes til 
å danne god ramme for videre utvikling av sjøbaserte næringer.  

4.2 Ferdsel 

Ved avsetning av akvakulturområder er det tatt hensyn til hvit lyktesektor og farled. Deler av 
foreslåtte akvakulturområder som kommer i konflikt med disse avsettes til kombinert formål 
akvakultur/ferdsel, der kun fortøyninger er tillatt. I områdene der det er viktig å sikre gode 
ferdselsforhold, stilles det i tillegg krav i bestemmelsene om at det ikke er tillatt med installasjoner 
grunnere enn 10 meter under sjøkartnull/LAT.  
 
Det stilles også krav i bestemmelsene om at fortøyninger ikke må hindre fri ferdsel for mindre 
fartøy mellom anlegget og land. Fortøyninger festet i land skal festes under laveste lavvann. 
Opphalerblåser er ikke tillat. 
 

4.3 Fiskeri 

Akvakultur tillates kun innenfor definerte områder, mens det øvrige sjøarealet avsettes til fiske, 
ferdsel og friluftsliv. Dette gir klare rammer både for akvakultur og for fiskeri og vil kunne bidra til 
bedre sameksistens mellom disse to næringene.  
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Det avsettes ikke definerte områder for fiske i planforslaget, dersom fiskeområder varierer fra 
sesong til sesong og fra år til år.  
 
Flere av forslagene fra næringen til nye akvakulturområder tas ikke til følge på grunn av viktige 
fiskeriinteresser, se punkt 4.1.2. 
 
Låssettingsplasser vurderes ikke som viktige per i dag, men kan igjen bli viktig i fremtiden, ifølge 
Hammerfest Fiskarlag. Det ble valgt å ikke vise låssettingsplasser som eget formål i 
planforslaget. De inngår i det generelle formålet bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone (V nåværende/fremtidig), der fiske er ett av underformålene.  
 
Kvalfjorden har i flere år vært preget av interessemotsetninger mellom fiskeri (levende lagring) og 
akvakultur. Avstandskravene skaper utfordringer for begge parter og gjør sameksistens i 
Kvalfjorden vanskelig. Kommunen ønsker å løse denne utfordringen i planarbeidet og foreslår i 
samråd med begge næringene at Kvalfjorden forbeholdes fiskerinæringen (levende 
lagring/fangstbasert akvakultur), mens eksisterende akvakulturanlegg flyttes til Ytre Torskefjord, 
der det avsettes et nytt område for akvakultur.  
 
Finnfjorden avsettes også til kombinasjon av akvakultur og fiske etter innspill fra Fiskarlaget for å 
sikre arealer til levende lagring og fangstbasert akvakultur av marine arter. 
 

4.4 Fremtidig flyplass på Grøtnes 

På bakgrunn av kommunikasjon med Avinor (se pkt. 2.4.8) tilrettelegges det ikke for nye 
ordinære områder til akvakultur eller utvidelse av eksisterende innenfor radius på 7 km rundt den 
fremtidige flyplassen på Grøtnes. Innenfor eksisterende arealavsetning ved Kargenes tillates det 
kun algedyrking. 
 
Det tilrettelegges heller ikke for utvidelse av akvakulturområdet i Kvalfjord som ligger i inn- og 
utflygningssonen. Området tvert imot reduseres i areal og forbeholdes levende 
lagring/fangstbasert akvakultur av marine arter.  
 
For å tilrettelegge for vekst innen akvakultur ønsker kommunen imidlertid å utnytte perioden frem 
til ny flyplass på Grøtnes er etablert. Det er allerede gitt en tidsbegrenset dispensasjon for 
akvakultur (laks) ved Stangnes som gjelder frem til 1.januar 2023. Det foreligger en søknad om 
etablering av akvakulturanlegg nord for Grøtnes. Kommunen ønsker å tillate etableringen med 
samme tidsfrist. De aktuelle områdene avsettes i planen som bestemmelsesområder, der 
akvakultur tillates frem til flyplassen på Grøtnes realiseres. Gjennomføring/avvikling av 
midlertidige akvakulturanlegg må reguleres konkret gjennom avtaler mellom kommunen og det 
aktuelle selskapet.  
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Figur 9. Bestemmelsesområde for akvakultur med 

tidsbegrensning nord for Grøtnes (#3) 

Figur 10. Bestemmelsesområde for akvakultur med 

tidsbegrensning ved Stangnes (#4) 

 

4.5 Havneområder 

4.5.1 Kaier 

Kommunen vurderer å etablere kombikaier (for både bil- og persontransport) i Hellefjord og i 
Låtret. Det avsettes derfor areal til havneformål i disse områdene (SHA201 og SHA202). 
 

  
Figur 11. Området SHA201 i Låtret Figur 12. Området SHA202 i Hellefjord 

 
Områdene er relativt store, fordi endelig lokalisering av kaiene ikke er avklart. Områdene omfatter 
tilliggende areal på land for å kunne etablere parkering i tilknytning til kaiene. I Låtret åpnes det 
for etablering av garasjer for snøscootere på parkeringsarealet etter ønske fra hytteeiere i 
området.  

4.5.2 Fiskerihavner 

Kystverket ønsker at statlige fiskerihavner i kommunen avsettes som havneområder i planen. 
Følgende fiskerihavner avsettes i planen som formålet havn: 

• Akkarfjord (SHA204) 

• Forsøl (SHA205) – den delen av fiskerihavnen som ikke inngår i gjeldende 
reguleringsplaner. 

• Kvalsund (SHA206) - den delen av fiskerihavnen som ikke inngår i gjeldende 
reguleringsplan. 

• Klubbukt (SHA207) 

http://www.hammerfest.kommune.no/


Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2021-2033 
Bestemmelser og retningslinjer 

www.hammerfest.kommune.no  Side 35 av 112 

 

• Kokelv (SHA208) - den delen av fiskerihavnen som ikke inngår i gjeldende 
reguleringsplaner. 

 
De resterende fiskerihavnene i kommunen (Hammerfest og Rypefjord) inngår i gjeldende 
kommunedelplan og kan derfor ikke avsettes i kommuneplanens arealdel.  

4.5.3 Maritime operasjoner 

Kommunestyrevedtaket ifm. Mulighetsstudie Hammerfest havn 09.06.11, sak 2011/939: 
«Nordsiden av Kvalfjorden, Eidvågeid, Fagervika og Ersvika kan vurderes avsatt til industri og 
havnevirksomhet i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel, hvis behov for 
industri og havnearealer fortsatt er til stede. Det må foreligge viktige behov og argumenter for at 
Eidvågeid skal kunne avsettes til industri og havnevirksomhet. Arealavsetningene følges opp med 
reguleringsplan». 
 
Hammerfest Havn foreslår at Ersvika avsettes til havneformål. Det er ønskelig å bruke området til 
oppankring av tunge maritime installasjoner (eksempelvis oljeplattformer) ifm. 
korttidsprosjekter/enkle reparasjoner, samt undervannslagring. Det er hovedsakelig området i sjø 
som er aktuelt i nær fremtid, men på sikt kan det også bli behov for tilleggende landareal.  
 
Området ligger i fortsettelsen av «industriaksen» Polarbase – Strømsnes, og egner seg godt til 
havneformål. Behovene utover dette i Hammerfest området dekkes godt av planlagte 
næringsarealer på Strømsnes, Polarbase og Leirvika. Det vurderes ikke som nødvendig å ta i 
bruk noen av de andre områdene som er nevnt i kommunestyrets vedtak av 09.06.11 til 
havneformål.  
 
Området avsettes i planen til formålet havn 
(SHA203). Området ligger hovedsakelig i 
sjø, men omfatter også noe landareal som 
strekker seg 300-500 meter fra Ersvika.  
 
Bruk av området på land forutsetter 
utarbeidelse av reguleringsplan.  

 
Figur 13. Kartutsnittet som viser havneområdet SHA203 i 
Ersvika 

Hammerfest havn foreslår å sette av et havneområde med liknende bruk innerst i Repparfjorden, 
nært planlagt næringsareal på Markoppneset. Det foreslås også 3 ankringsplasser på grunnene i 
Repparfjorden.  
 
Store deler av Repparfjorden inngår i gjeldende reguleringsplan for Nussir pga. lagring av 
avgangsmasser fra gruvedrift på sjøbunnen. Det kan derfor ikke gjøres arealavsetninger i 
kommuneplanens arealdel i samme område. Eventuelle nye tiltak i Repparfjorden må vurderes 
på reguleringsnivå gjennom endring/tilsidesetting av reguleringsplanen for Nussir.    
 

4.6 Deponering av overskuddsmasser 

Høy byggeaktivitet i Hammerfest området skaper ofte overskuddsmasser fra byggeprosjekter. 
Kommunen har som et mål å bruke mest mulig av overskuddsmassene til utfylling i sjø iht. 
vedtatte reguleringsplaner. Dette er imidlertid ikke alltid hensiktsmessig/mulig på grunn av 
massenes kvalitet, prosjektets lokalisering eller andre årsaker.  
 
Kommunen ønsker derfor å avsette et areal i sjø til deponering av overskuddsmasser.  
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Området mellom Håja og Seiland som 
tidligere ble brukt som skipskirkegård peker 
seg ut til dette formålet. Dette ble også 
diskutert med fylkesmannens 
miljøvernavdeling, og de stiller seg positive 
til forslaget. 
 
Området avsettes i planforslaget til 
bestemmelsesområde i sjø (#1), der 
deponering av overskuddsmasser tillates. 

 
Figur 14. Kartutsnittet som viser bestemmelsesområde #1 

5. Arealbruk på land 

5.1 Stedsutvikling 

5.1.1 Trender og forutsetninger 

Stedsutvikling er en viktig del av arbeidet med kommuneplanens arealdel. I revisjonsarbeidet bør 
det tas stilling til hvordan kommunen ønsker at de forskjellige tettstedene og bygdene skal 
utvikles fremover.  
 
Den nye Hammerfest kommune inneholder mange bygder og flere tettsteder. Flere av bygdene 
er tilgjengelig kun med båt eller har lang veg til sentrum/nærmeste tettsted.  
 
Mange av disse har tidligere vært livskraftige samfunn med mange fastboende, skole, butikk og 
arbeidsplasser, men preges i dag av fraflytting og økende grad av fritidsbruk. Eksempler på dette 
er Kårhamn i Hammerfest og Neverfjord i Kvalsund.  
 
Det er krevede for kommunen å opprettholde aktivitet og tjenestetilbud i alle bygdene. Det må 
derfor velges ut noen steder der det skal satses på boligbygging, næringsutvikling og skole-
/barnehagetilbud, mens det ellers legges opp til økt grad av fritidsbruk.  
 
Skoletilbud er en viktig faktor for stedsutvikling. Det ble derfor valgt å legge den nye 
skoleforskriften vedtatt 17.09.19 til grunn for fremtidig stedsutvikling.  

5.1.2 Vurdering av kommunens tettsteder 

Akkarfjord er i utvikling, og det er behov både for nye boliger, fritidsboliger og naust. Skolen 
forutsettes opprettholdt. Arealbruken i Akkarfjord styres fortsatt av en gammel stedsplan fra 1949 
som egner seg dårlig som styringsverktøy. Kommunen hadde ambisjoner om å utarbeide en ny 
reguleringsplan for bygden, men det måtte utsettes pga. høyt aktivitetsnivå i sentrale områder og 
begrensete ressurser hos kommunen. Bygda preges også av lokale konflikter som forsterker 
behovet for oppdaterte planverktøy. Det anbefales at ny reguleringsplan for Akkarfjord prioriteres 
i neste planperiode. Stedsplanen beholdes inntil ny plan er på plass. For å støtte videre utvikling 
av bygden i mellomtiden, avsettes et begrenset område langs Bismarvikveien til spredt 
bebyggelse (LS211). Området begrenses av hensyn til skredfare. 
 
Hønseby preges av lav aktivitet. Aktiviteten knytter seg hovedsakelig til reiselivsbedriften Seiland 
Explore som tilbyr opplevelser innen turistfiske. Det finnes også dagligvarebutikk med kafé. 
Daltun skole er midlertidig stengt for skoleåret 2019/2020. Mangel på regulerte boligtomter kan 
være en av grunnene til manglende utvikling. Det foreslås at tettstedsformålet (nå bebyggelse og 
anlegg) med plankrav i gjeldende arealdel videreføres, men at det åpnes for mindre tiltak uten 
reguleringsplan for å stimulere til blant annet boligbygging. Det bør utarbeides en 
områderegulering for bygden for å tilrettelegge for boligbygging og sikre helhet og gode løsninger 
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i videre utvikling. Mulighet for spredt bebyggelse mellom Hønseby og Kjerringholmen 
opprettholdes for å styrke utvikling på Nordre Seiland. 
 
Kårhamn har også hatt lav aktivitet i flere år. Skolen her er lagt ned. Det er usikkerhet rundt 
videre utvikling av bygden, men det vurderes som sannsynlig at Kårhamn går gradvis over til 
fritidsbebyggelse. Gammel stedsplan for Kårhamn foreslås opphevet. Tettstedsformålet (nå 
bebyggelse og anlegg) med plankrav fra gjeldende arealdel videreføres, men reduseres mht. 
skredfare. Det åpnes for mindre tiltak innenfor tettstedsformålet uten reguleringsplan. Området for 
spredt bebyggelse mellom Kårhamn og Klemmetbukta (LS107) videreføres fra gjeldende arealdel 
og utvides noe (LS215 og LS216). 
 
Forsøl har stabil utvikling. Nylig vedtatt reguleringsplan for Forsøl østre tilrettelegger for boliger 
og næringsarealer i nærområdet. Sentrale deler av Forsøl inngår i en reguleringsplan fra 70-tallet 
som fungerer tilfredsstillende. Tettstedsformålet (nå bebyggelse og anlegg) med plankrav fra 
gjeldende arealdel videreføres for å sikre videre utviklingsmuligheter.  
 
Kvalsund er kommunesenteret i tidligere Kvalsund kommune. Det planlegges en ny skole og 
barnehage ved rådhuset gjennom ny detaljregulering for Storjorda iht. tidligere vedtak. Tettstedet 
preges av manglende planlegging og har stort behov for stedsutvikling og planavklaringer. 
Samtidig har det stort potensial for nye funksjoner og identitetsbygging. Området dekkes av en 
reguleringsplan for Kvalsund sentrum fra 70-tallet med flere senere endringer. Det anbefales at 
ny reguleringsplan for Kvalsund sentrum prioriteres i neste planperiode. Gjeldende sentrumsplan 
beholdes inntil ny plan er på plass. I den nye planen bør det legges vekt på å definere 
sentrumsområdet og tilrettelegge for sentrumsfunksjoner og boliger, samt sikre gode forbindelser 
mellom bydelene.  
 
Skaidi er et vegknutepunkt og et lokalt senter for de mange fritidsboligene i området. Det har 
også vært arena for sykkelrittet Skaidi Extreme de siste årene. Kommunen ønsker at Skaidi skal 
utvikle seg videre som en destinasjon for rekreasjon/idrett og reiseliv. Det er viktig både å 
bruke/knytte sammen eksisterende tilbud (alpinanlegget, Skaidi Extreme, caravanplassen med 
mer) og tilrettelegge for nye aktiviteter. For å styrke tettstedet og åpne for nye muligheter, 
avsettes et nytt byggeområde med plankrav på Skaidisletta, på begge sider av riksvegen 
(BA201). Store deler av tettstedet dekkes av reguleringsplan for Skaidi sentrum fra 80-tallet. 
Planen er utdatert, og foreslås opphevet. Sentrale områder foreslås avsatt til bebyggelse og 
anlegg med plankrav. Det åpnes for mindre tiltak innenfor tettstedsformålet uten reguleringsplan. 
Det anbefales imidlertid å prioritere utarbeidelse av ny reguleringsplan for Skaidi sentrum. Plan 
kan gjerne inkludere det nye området på Skaidisletta BA201. I den nye planen bør det legges 
vekt på å definere sentrumsområdet og tilrettelegge for servicefunksjoner og forretning rettet mot 
fritidsboliger og reiseliv. Det anbefales i utgangspunktet ikke å tilrettelegge for flere ordinære 
boliger, og heller konsentrere boligbygging rundt Kvalsund sentrum. Det kan imidlertid være 
hensiktsmessig med boliger i tilknytning til reiselivstilbud, eksempelvis hundekjøring.  
 
Neverfjord har blitt mindre attraktiv som bosted etter at skolen hadde blitt lagt ned. Stedet er 
imidlertid svært populært for fritidsbruk. Dette er også det viktigste landbruksområdet i den nye 
kommunen. Det finnes 2 reguleringsplaner i Neverfjord som fortsetter å gjelde - 
Brekkemo/Neverfjord bolig og hyttefelt fra 2006 og Neverfjordsletten Vest hytteområde fra 2004. 
Arealet utover disse reguleringsplanene avsettes til LNFR for å ivareta viktige landbruksarealer.   
 
Stallogargo har blitt et populært boligområde. Stallogargo dekkes av 2 reguleringsplaner fra 
2006 som fungerer tilfredsstillende.  
 
Klubbukt preges i dag av lav aktivitet og har gradvis gått over til fritidsbruk. Det har ikke vært 
aktivitet på fiskebruket de siste årene, men det jobbes med å få fiskebruket i drift igjen. Ifølge 
Klubben sameie har det blitt kjøpt hvitfisk og kongekrabbe over kaia i Klubbukt siden 2014. Man 
har fått et økt antall fiskefartøy som bruker Klubbukt som hjemmehavn.  
Det foreslås at arealformålet i Klubbukt endres fra byggeområde med plankrav til spredt 
bebyggelse inntil aktiviteten ev. har tatt seg opp.   
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Kokelv er det eneste tettstedet i tidligere Kvalsund kommune utenom Kvalsund sentrum som har 
skole. Bygda har mange fastboende, butikk og sjøsamisk museum. Det er planer om å etablere 
sjøsamisk kompetansesenter i Kokelv med utgangspunktet i det sjøsamiske museet. 
Eksisterende bebyggelse dekkes av 2 reguleringsplaner fra 2006 som fortsetter å gjelde – Kokelv 
øst og Kokelv vest. Bygda har behov for flere boliger og tydelig skille mellom boliger og 
fritidsboliger. Dette må vurderes ifm. ev. endring av reguleringsplanene.  

5.1.3 Oppsummering 

Det er viktig å styrke og videreutvikle de tettstedene i kommunen som har skole, infrastruktur og 
servicefunksjoner. Det bør satses spesielt på boligbygging og næringsutvikling i Kvalsund 
sentrum, Kokelv, Forsøl, Akkarfjord og Hønseby. Her bør det legges til rette for videre utvikling 
gjennom oppdatert planverk, kommunale byggeprosjekter og andre tiltak.  
 
Skaidi bør utvikles som reiselivsdestinasjon og senter for rekreasjon og idrett. 
 
De øvrige bygdene/tettstedene vil gradvis gå over til fritidsbruk. Unntaket er Stallogargo som har 
en stor andel av bolighus og stabil utvikling.   
 

5.2 Boliger 

Iht. nasjonale planretningspinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og 
kommunens egen strategi for lokalisering av boligområder (pkt. 3.2) satses det på boligbygging i 
og ved eksisterende tettsteder, mens spredt boligbygging unngås i størst mulig grad.  
 
Som følge av dette fjernes mulighet for spredt boligbygging i de fleste områder utenfor 
tettstedene, eksempelvis på strekningen Tappen – Ariselva i Kvalsund. Spredt boligbygging 
innenfor LNFR områder begrenses til nytt område ved Bismarvikveien i Akkarfjord (LS211) og 
områdene mellom Eidvågen og Kjerringholmen på Nordre Seiland som videreføres fra gjeldende 
arealdel (LS113, LS116 og LS117).  
 
I tillegg omdefineres boligområder mellom Skaidi alpin og Skaidi i gjeldende arealdel til fritidsbolig 
formål i planforslaget. Boligbygging bør skje i og ved Kvalsund sentrum, mens Skaidi bør utvikles 
videre som område for rekreasjon og reiseliv.  
 
Boligområde på Selkopp i gjeldende arealdel fjernes og omdefineres til LNFR. Dette området er i 
stor grad ubebygd og er et viktig område både for reindrift og landbruk. Området har også viktige 
kvaliteter mht. landskap og kulturminner. Det er heller ikke utbyggingspress i Kokelv området.  
 
Det forutsettes at hoved veksten i boligbygging skal skje innenfor Hammerfest, Rypefjord og 
Kvalsund. I Hammerfest og Rypefjord er det flere nye områder som er regulert/avsatt til 
boligformål i gjeldende planer, og boligpotensial vurderes som god. I Kvalsund tettsted er det 2 
boligfelt som er regulert, men ikke opparbeidet/er under opparbeidelse, i tillegg til flere ledige 
boligtomter som er byggeklare.   
 
Øvrig boligbygging i kommunen forutsettes i tilknytning til tettstedene Forsøl, Akkarfjord, 
Hønseby/nordre Seiland, Stallogargo og Kokelv. I Neverfjord er det regulert flere boligtomter i 
reguleringsplan for Neverfjord Sørnes Botenelv bolig/hyttefelt. Det anbefales en 
reguleringsendring, der boligformål omdefineres til fritidsbolig.  
 
Som nevnt, legges det opp til sterke begrensninger på etablering av ordinære boliger i områder 
for spredt bebyggelse. Det åpnes imidlertid for etablering av bolig i tilknytning til 
næringsbebyggelse i alle LNFR spredt områder når dette er nødvendig, for å tilrettelegge for 
næringsutvikling i kommunen. 
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Planforslaget inneholder kun ett nytt boligområde som ligger i Kvalsunddalen, i forlengelsen av 
Nyggenen boligfelt (B201-203). Området er tiltenkt personer/familier som driver med 
hundekjøring og inneholder 3 tomter til bolig/hundegård.  

5.3 Idrett 

Behov for idrettsanlegg i tidligere Hammerfest kommune dekkes innenfor kommunedelplan for 
Hammerfest og Rypefjord. 
 
I tidligere Kvalsund kommune er det sterkt ønske fra skytterlaget/pistolklubben om skytebane i 
området rundt Kvalsund. Skytterlaget vurderer område vis-a-vis Kaggelv og område ved 
Brennsvika, i tilknytning til klubbhuset til jeger- og fiskeforening, som aktuelle for etablering av 
skytebane.  
 
Kommunen ønsker i tillegg å avsette et alternativt område for motocrossbane i planen. Det er 
aktivt motorsportmiljø i Hammerfest og Kvalsund som ønsker en helårsbane for motocross. 
Eksisterende bane ved fylkesveien til Forsøl er regulert til snøscooterbane og er begrenset til 
vinterbruk. Den ligger innenfor et viktig reindriftsområde og bør omlokaliseres.  
 
Hammerfest sykkelklubb ønsker et mindre område til idrett ved Skaidilia for sykkelarrangementer 
og andre idrettsrelaterte aktiviteter. Klubben er svært aktiv og arrangerer sykkelrittet Skaidi 
Extreme og andre arrangementer både for barn og voksne.  
 
Skaidi Alpin ønsker å styrke grunnlaget ved å utvikle området med utleiehytter og andre tilbud 
innen reiseliv.  
 
På bakgrunn av innspillene, foreslås det å avsette 3 områder til idrettsanlegg i planforslaget: 
BIA201 – Brennsvika (skytebane), BIA202 – vis-a-vis Kakelv (skytebane eller motocrossbane) og 
BIA203 – Skaidilia (idrettsarrangementer/pumptrack bane). 
 
Deler av området i tilknytning til Skaidi alpin foreslås avsatt til kombinasjon av idrett, fritids- og 
turistformål og fritidsbebyggelse. Gjeldende reguleringsplan for Skaidi alpin foreslås opphevet for 
å muliggjøre denne endringen. 
  

5.4 Fritidsboliger 

Fritidsboliger er ett av satsingsområdene i planprogrammet for Kvalsund. Kommunen ønsker å 
tilrettelegge for nye hyttefelt i planen.  
 
Kvalsund er et populært rekreasjonsområde. De fleste hytteeiere både i Hammerfest og Kvalsund 
har hyttene sine i Kvalsund. Etterspørsel etter nye hyttetomter er relativt høy, og det er viktig å 
avsette tilstrekkelig areal til fritidsboliger. 
 
Avsetning av nye områder til fritidsboliger innebærer imidlertid negative konsekvenser for 
reindrift, naturmangfold og friluftsliv, og må avveies opp mot disse interessene. 
 
Arealet til fritidsboliger økes i stor grad ved å omdefinere byggeområder/boligområder mellom 
Skaidi alpin og Skaidi til formålet fritidsboliger. Området på oversiden av rv94 utvides opp til 
kraftlinjen, mens området på nedsiden av rv94 reduseres pga. flomfare i tilknytning til 
Repparfjordelva.  
 
Det åpnes i tillegg for fortetting i nedre del av området til Skaidi alpin, der fritidsboliger er ett av 
aktuelle formål.  
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Figur 15. Utsnitt fra gjeldende arealdel for Kvalsund, området mellom Skaidi alpin og Skaidi 

 

 
Figur 16. Utsnitt fra planforslaget, området mellom Skaidi alpin og Skaidi 

 
«Trekanten»-området omdefineres fra fritidsbebyggelse til LNFR/LNFR spredt, der det ikke 
tillates nye enheter (LS222). Dette gjøres for å sikre tilgang til reindrift som bruker området til 
flytting ifølge reinbeitedistrikt 22.  
 
Området F114 avsatt til idrett i gjeldende arealdel, inkluderes i nytt byggeområde BA201 med 
plankrav, der fritidsboliger kan være ett av formålene. 
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Figur 17. Utsnitt fra gjeldende arealdel for Kvalsund, 
området mellom Skaidi og Dåggeflogan 

Figur 18. Utsnitt fra planforslaget, området mellom 
Skaidi og Dåggeflogan 

 
Repparfjorddalen/Hofsethøgda har vært ett av fokusområdene i planarbeidet pga. langvarig og 
komplisert konfliktsituasjon mellom reindriftsinteresser og fritidsboliger. Dette temaet har vært 
diskutert på flere møter mellom kommunen og reinbeitedistrikt 22 (se pkt.2.4.7).  
 
Gjeldende reguleringsplaner som danner grunnlaget for hytteområdene er utdaterte og uklare, 
noe som sannsynligvis er an del av forklaringen på nåværende situasjon. En annen viktig 
problemstilling er at planene ikke forutsetter veg frem til hyttene, noe som oppfattes som en 
selvfølge i dagens samfunn.  
 
Kommunen foreslår at gjeldende reguleringsplaner for hytteområdene i Repparfjorddalen/ 
Hofsethøgda oppheves. Kommunen har en ambisjon om å kartlegge status på veier og andre 
tiltak i de mest konfliktpregede områdene og utarbeide nye reguleringsplaner for hyttefeltene på 
bakgrunn av kartleggingen. Inntil nye reguleringsplaner foreligger forvaltes områdene direkte på 
bakgrunn av arealdelen. Det tillates kun utvidelse av eksisterende bebyggelse. Det åpnes ellers 
for etablering av parkeringsarealer langs E6. Etablering av nye veier og fritidsboliger forutsetter 
godkjent reguleringsplan.    
 
Reguleringsplaner for hytteområdene i Russelvdalen foreslås opphevet med samme begrunnelse 
som i Repparfjorddalen/Hofsethøgda. Her tillates det imidlertid å etablere inntil 5 nye enheter på 
allerede tildelte festetomter på bakgrunn av arealdelen. Utvidelse av eksisterende bebyggelse er 
også tillatt.  
 
I øvrige uregulerte områder avsatt til fritidsbebyggelse tillates utvidelse av eksisterende 
bebyggelse. Andre tiltak forutsetter reguleringsplan.  
 
I tillegg til områder for fritidsbebyggelse, tilrettelegges det for mange fritidsboliger innen LNFR 
spredt områder.  
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5.5 Næringsareal og næringsutvikling 

På grunnlag av kommunens strategi for lokalisering av industriområder (pkt.3.3) legges det opp til 
at de store industrisatsingene knytes opp mot allerede eksisterende og/eller regulerte 
industriområder i kommunen (Melkøya, Polarbase, Strømsnes, Markoppneset). Fremtidig 
havneområde i Ersvika (SHA203) vil være et supplement til Polarbase. 
 
Det foreslås følgende fremtidige områder for næringsbebyggelse: 

• Område til akvakulturrelatert næringsvirksomhet i Porsa (BN201)  

• Område inntil masseuttaket ved Fossvang i Kvalsunddalen (BN202) 

• Område til lagring av masser i Kvalsunddalen (BN203) 

• Næringsområde i Fægfjord etter innspill fra grunneier (BN204) 

• Næringsområde i tilknytning til råstoffutvinning i Birjavika (BN205) 
 

Det foreslås at følgende næringsarealer videreføres fra gjeldende arealdel:  

• Næringsområde i Kvalfjord (BN101) 

• Mulighet for utvidelse av næringsareal ved Stallogargo (BN102) 

• Næringsområde knyttet til akvakultur i Saraby (BN103) 

• Mulighet for utvidelse av næringsareal på Markoppneset (BN104). 
 

5.6 Mineralressurser og råstoffutvinning 

I sine innspill til planarbeidet anbefaler Direktoratet for mineralforvaltning at kommunen kartlegger 
ressurstilgang og behovet for mineralressurser. DMF påpeker at svært få områder er satt av til 
formålet råstoffutvinning i gjeldende arealdel sammenliknet med forekomster som er registrert av 
NGU. DMF minner om at forekomster som i dag er lite aktuelle kan bli verdifulle i fremtiden og 
anbefaler kommunen å sikre mineralressursene for framtiden ved å unngå å bygge ned og på 
andre måter båndlegge forekomstene.  
 
Områder for råstoffutvinning har vært et viktig tema i planarbeidet. Iht. kommunens strategi bør 
områder for råstoffutvinning lokaliseres utenfor viktige områder for naturmangfold, friluftsliv, 
landbruk og reindrift. Generelt har det vært utfordrende å finne nye områder for råstoffutvinning, 
fordi ressursområdene avmerket på NGU kartene kommer i konflikt med infrastruktur, 
byggeområder og friluftsområder. Områder for råstoffutvinning avsatt i gjeldende arealdel er blitt 
vurdert på nytt mht. dagens behov og effektiv arealbruk.   
 
Behov for masser er knyttet til byggeaktivitet og er derfor størst i nærheten av Hammerfest og 
Kvalsund. Det er også hensiktsmessig med masseuttak i Kokelv området for å dekke lokale 
behov, samt ev. behov i Måsøy kommune. Det vurderes ikke som nødvendig med masseuttak på 
Sørøya og Seiland.  

5.6.1 Kvaløya 

Hammerfest preges av høy byggeaktivitet og har stort behov for lokale masser. Per i dag finnes 
det kun ett lokalt masseuttak, på Grøtnes.  
 
Når det gjelder store fremtidige byggeprosjekter, er massebehovet for disse i stor grad ivaretatt 
gjennom de aktuelle reguleringsplanene. Dette gjelder industriområdet på Rypklubben og 
fremtidig flyplass på Grøtnes. Parallelt med planprosessen ble det utredet mulighet for uttak av 
masser på Rossmolla området med tanke på det nye Hammerfest sykehus i samme området 
som vil kreve ytterligere utfylling i sjø. Massene viste seg å være av tilfredsstillende kvalitet, slik 
at dette prosjektet vil kunne dekke sine massebehov lokalt. Massebehov for andre fortløpende 
byggeprosjekter forutsettes dekket av store mengder overskuddsmasse på Strømsnes som må 
tas ut som en del av opparbeidelse av nytt industriområde. Dette kan starte opp når 
reguleringsplan for Strømsnes/Akkarfjord er endelig vedtatt.  
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Kommunen ønsker i tillegg å sette av noen langsiktige muligheter for råstoffutvinning i 
Hammerfest området for å sikre fremtidige massebehov. Det avsettes derfor 2 områder for 
råstoffutvinning i rimelig nærhet til Hammerfest, ett nord og ett sør på Kvaløya: 

 
Område BRU 201 ved Kvalfjorden 
Området er ikke blitt undersøkt 
konkret, men ble omtalt som 
aktuelt i rapporten om 
massevurdering i Hammerfest 
utarbeidet av Scandiaconsult på 
oppdrag fra Hammerfest 
kommune i 2001. Det at 
massene som ble tatt ut av 
Kvalsund maskin i samme 
området på vestsiden av 
fylkesvegen var av god kvalitet 
underbygger dette.  

 
Figur 19. Område BRU201 ved Kvalfjorden 

 

Område BRU203 ved Skjåholmen 
I basisbudsjettet for fremtidig 
flyplass på Grøtnes er det pekt 
på et reservemasseuttak på 
Skjåneset, dersom massene 
som er tilgjengelige innafor 
reguleringsplanen ikke er 
tilstrekkelig. Dette masseuttaket 
er ikke tatt med i 
reguleringsplanen for flyplassen, 
og avsettes derfor i 
planforslaget.  
 
 

 
Figur 20. Område BRU203 ved Skjåholmen. 

 

 
Figur 21. Skisse som viser reservemasseuttaket på Skjåneset. 

5.6.2 Fastlandet 

Kvalsund kommune har flere registrerte bergrettigheter. Disse gjelder Vesterdalen 
(undersøkelsesrettigheter) og Ulveryggen/Nussir (utvinningsretter).  
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Kommunen har hatt dialog med aktøren som 
besitter undersøkelsesrettighetene i 
Vesterdalen.  
 
Aktiviteten er i oppstartsfase, og aktøren 
hadde ingen konkrete innspill mht. 
utvinningsplaner på nåværende tidspunkt. 
Arealet som omfattes av 
undersøkelsesrettighetene er veldig stort og 
ev. sikring av hele arealet til råstoffutvinning i 
planforslaget vil ha store negative virkninger 
på reindrift og friluftsliv. Utvinningsbehovet må 
konkretiseres og avgrenses nærmere. Det 
vurderes derfor at det ikke er hensiktsmessig 
å gjøre konkrete arealavsetninger mht. 
råstoffutvinning i Vesterdalen i planforslaget 
på nåværende tidspunkt. Dette må vurderes 
på nytt ved neste revisjon av arealdelen.   

Figur 22. Kartutsnittet som viser 
undersøkelsesrettigheter i Vesterdalen. Kilde: 
www.dirmin.no  

 

Utvinningsrettene på Ulveryggen/Nussir skal 
være sikret gjennom gjeldende 
reguleringsplan for  
Nussir og Ulveryggen. Det er derfor ikke 
nødvendig å ha dette med i planforslaget. 

 
Figur 23. Kartutsnittet som viser utvinningsrettighetene 
på Ulveryggen/Nussir. Kilde: www.dirmin.no 

 
Områder for råstoffutvinning avsatt i gjeldende arealdel er blitt vurdert på nytt. Endringene er 
oppsummert under.  
 
Masseuttaket i Kokelvdalen tas ut for å sikre/fremme friluftsinteressene i området. Arealet 
omdefineres til LNFR (L232). 
 

  
Figur 24. Masseuttak S104 i gjeldende arealdel Figur 25. Samme området i planforslaget, uten 

masseuttak 
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Masseuttaket i Kvalsunddalen videreføres, men reduseres iht. gjeldende konsesjon (BRU102). 
Resten av tidligere området for masseuttak avsettes til næring (BN202) og LNFR (211 og 
L212). 
 

  
Figur 26. Masseuttak S48 i gjeldende arealdel Figur 27. Redusert masseuttak i planforslaget, BRU102 

 

Området for råstoffutvinning ved Neverfjord reduseres og tilpasses omfanget av 
kvartsittforekomsten iht. NGU kartet (BRU101). Resten av tidligere området for masseuttak 
avsettes til LNFR (L210). 
 

  
Figur 28. Utvinningsområde S73 i gjeldende arealdel Figur 29. Redusert utvinningsområde i planforslaget, 

BRU101 
 

Det avsettes i tillegg et nytt område for 
råstoffutvinning ved Kråkeberget, nært 
grensen med Måsøy kommune. 
 
Dette masseuttaket er tiltenkt lokale behov i 
Kokelv området, samt ev. behov i Måsøy 
kommune. Området avsettes på bakgrunn av 
en ingeniørgeologisk vurdering utført av 
Rambøll ifm. planarbeidet. Det avsettes et 
område for havn og næring i Birjavika i 
tilknytning til masseuttaket for ev. utskipning 
av masser og behov for næringsareal. 

 
Figur 30. Masseuttaket BRU202 og nærings- og 
havneområdet BN205 
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5.7 Reindrift 

Reindrift er et viktig tema i arbeidet med kommuneplanens arealdel, da avklaringene som gjøres i 
planprosessen mht. bruk og vern av kommunens areal vil danne ramme for både 
samfunnsutvikling og reindrift i mange år fremover. God prosess og gjensidig forståelse for 
hverandres utfordringer bidrar til gode løsninger. 
 
Det er totalt 8 reinbeitedistrikter som inngår helt eller delvis i den nye kommunen: 

• 16 Rávdol siida 

• 19 Sállan/Sørøy 

• 20 Fála 

• 21 Gearretnjárga 

• 22 Fiettar  

• 23B Girenjárga 

• 24A Seiland vest 

• 24B Seiland Øst 
 

 
Figur 31. Reinbeitedistriktene i den nye Hammerfest kommune. 

 
Kommunen har hatt flere møter med berørte reinbeitedistrikter, både samlet og hver for seg. 
Dialogen med reindrifta er nærmere beskrevet i punkt 2.4.7.  
 
Følgende vurderinger mht. reindriftas arealbehov har blitt gjort i samråd med distriktene: 

• Det er ikke hensiktsmessig å avsette egne områder for næring/forretning knyttet til reindrift 
eller til reindriftshytter, slik det var gjort i gjeldende arealdel for Kvalsund. Reindrifta ønsker 
fleksibilitet og mulighet til å søke om nødvendige driftstiltak i hele LNFR området.  

• Generelt sett er det ikke hensiktsmessig å markere samlingsområder og andre viktige 
områder for reindrift. Bruk av områdene varierer fra år til år. Det kan også oppfattes at hvis et 
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område er markert som viktig, er de andre områdene mindre viktige. Dette er ikke ønskelig for 
reindrifta.  

• Svømmeområder bør markeres med hensynssone, dersom disse ligger fast.  

• Distriktene ser ingen konkrete arealbehov for reindriftsbasert reiseliv på nåværende tidspunkt. 
 
Reinbeitedistriktene 20 Fála og 22 Fiettar er de som har blitt mest berørt av utbyggingsprosjekter 
de siste 10-15 årene. Kommunen har derfor hatt spesielt stort fokus på disse distriktene for å 
kartlegge utfordringer og vurdere fremtidig arealbruk og ev. avbøtende tiltak.  
 

5.8 Landbruk 

Landbruket i tidligere Hammerfest kommune består i dag utelukkende av sauehold. Tre foretak 
har i dag et betydelig antall sau. To av disse ligger på Sørøya, i Gamvik og i Sandøybotn. Det 
tredje er i Fiskebukta på Seiland. Sauene går for det meste på utmarksbeite i disse områdene, 
men det finnes også områder med innmark. Landbruket i tidligere Kvalsund kommune består av 
sauehold, samt to fôrprodusenter. Det har tidligere vært drevet med melkeproduksjon og 
storfehold i kommunen. Det siste gårdsbruket som drev med melkeproduksjon, ble lagt ned i 
2009.  
 
Landbruk er et av satsingsområdene i nye Hammerfest kommune. Kommunen ønsker å 
tilrettelegge for tradisjonelt landbruk, men også utvikle nye driftsmetoder, eksempelvis landbruk i 
kombinasjon med reiseliv. Det er allerede flere landbruksforetak i kommunen som kombinerer 
sauehold og reiseliv. 
 
I 2021 etablerer to nye foretak seg i kommunen. Et foretak skal etablere seg på Enkenes ved 
Klubbukt og skal drive med sau. Det andre foretaket som etablerer seg i Kokelv. For dette 
foretaket vil det være aktuelt med forskjellige typer beitedyr og produksjon av grønnsaker. 
 
Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen 
er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige 
jordbruksarealer. Dyrket mark er en knapp ressurs. Bare tre prosent av Norges landareal er i dag 
dyrket mark. 
 
Det har de siste tiårene vært en markant nedgang i antall gårdsbruk i Hammerfest kommune. 
Dette har ført til at områder med dyrka mark ligger brakk og flere gårdsbruk står tomme. Det er 
viktig å sikre egnete landbruksområder i planforslaget for å ivareta muligheten til å starte opp med 
landbruk i fremtiden. I og med at mange gårdsbruk er nedlagt, prioriteres det å sikre disse 
områdene som allerede er opparbeidet fremfor nye potensielle områder for landbruk.  
 
Områdene med størst potensial for landbruk i nye Hammerfest kommune ligger i Neverfjord og i 
Kokelv. Her er det store områder med dyrka mark som egner seg til jordbruksproduksjon. 
Områdene ligger i nærheten av vei, og jordene er store og flate. Dette gjør den dyrka marken lett 
å drive, og spesielt godt egnet til moderne landbruk. Egnet og tilgjengelig areal er en forutsetning 
for å kunne drive med landbruk. Det er derfor svært viktig å sikre disse områdene. Det foreslås å 
legge en hensynssone for landbruk på de viktigste områdene med dyrka mark i Neverfjord som 
ligger utenfor gjeldende reguleringsplan. Kokelv inngår i sin helhet i reguleringsplaner som skal 
fortsette å gjelde. Det legges derfor ikke hensynssone på dette området.  
 
Andre områder med landbruksareal i nye Hammerfest kommune med potensial for landbruksdrift: 

• Hellefjord, Hønseby, Sæter og Skarvfjordhamn på Sørøya 

• Kårhamn på Seiland  

• Saraby, Fægfjord, Klubbukt og Kvalsund på fastlandet 
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Hensynssonen i Neverfjord er todelt 
og vises på bildet til høyre med 
grønn strek, områder 1 og 2. 
Arealene markert med blå skravur 
er også svært viktige 
landbruksområder. Disse inngår 
imidlertid i reguleringsplanene for 
Neverfjord Sørneset Botnelv og 
Neverfjordsletten Vest hyttefelt som 
skal fortsette å gjelde. Det er derfor 
ikke mulig å inkludere disse i 
hensynssonen. Hensynssone eller 
annen sikring bør vurderes ved ev. 
reguleringsendring.  

 
Figur 32. Kartutsnitt som viser viktige landbruksarealer i Neverfjord. 

 
 

5.9 Kulturarv og kulturminner 

5.9.1 Meridianstøtten 

Struves meridianbue, betegnet som Struve 
Geodetic Arc, med Meridianstøtten i 
Hammerfest som endepunkt, ble 15. juli 2005 
vedtatt plassert inn på FNs liste over 
verneverdige kulturminner. Dette er det første 
teknisk-vitenskapelige kulturminnet som har 
kommet inn på UNESCOs verdensarvliste. 
Arbeidet med den russisk-skandinaviske 
gradmålingsrekken fra Ismail ved 
Svartehavet til Hammerfest ved Norskehavet 
ble gjennomført i løpet av årene 1816 til 
1855. 10 nasjoner var involvert i arbeidet. De 
andre målepunktene i Norge ligger i Alta og 
Kautokeino.  

Figur 33. Meridianstøtten. Foto: Bjørn Geirr Hansson 

 

Meridianstøtten står på Fuglenes, like ved Hammerfest videregående skole.  
 
Meridianstøtten og området rundt er fredet med hjemmel i kulturminneloven. 
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Finnmark fylkeskommune kom på planforumet 
9.mai 2019 med et innspill om at siktlinjer fra 
Meridianstøtta må sikres i planarbeidet. 
 
Siktlinjene er vist på bildet til høyre, der 
Meridianstøtten vises med punkt 1. Det er 
direkte siktlinjer mot punktene 2 (Håja), 3 
(Tyven) og 4 (Seilandstuva).  
 
Punkt 3 Tyven og siktlinjen mot denne inngår i 
kommunedelplan for Hammerfest og 
Rypefjord. Denne vurderes derfor ikke i 
revisjonsprosessen. Det er imidlertid ingen 
kjente hindringer mot denne siktlinjen per i 
dag. 
 
Siktlinjen mot punkt 2 Håja og punkt 4 
Seilandstuva inngår i planforslaget og 
vurderes nærmere nedenfor.  

 
Figur 34. Siktlinjer fra Meridianstøtten 

 

Siktlinjen mot punkt 2 Håja går gjennom en ankringsplass vest for Fuglenes (SAO 108). 
Ankringsplassen ligger delvis innenfor kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord. 
Ankringsplassen brukes til fartøy ifm. aktivitet på Melkøya, eksempelvis kondensatbåter. Den 
bruks ikke til gasstankere. Denne ankringsplassen brukes sjeldent, 3-5 ganger i året. 
Ankringsplassen er godt skjermet mot bølger og er viktig å beholde i planforslaget. Det vurderes 
at bruk av ankringsplassen ikke forringer siktlinjen fra Meridianstøtten mot Håja i vesentlig grad. 
 
Siktlinjen mot punkt 4 Seilandstuva berøres av nytt havneområde i Ersvika SHA 203. Området 
tenkes benyttet til kortvarige operasjoner ifm. tunge maritime installasjoner. Det har allerede vært 
benyttet for service/reparasjoner av Goliat plattformen og Scarabeo 8. Installasjoner som er 
aktuelle for oppankring i Ersvika kan ha høyde på ca.100 meter over havflaten.  
 
Det er blitt beregnet at siktlinjen fra Fuglenes mot Seilandstuva gjennom SHA 203 brytes på ca. 
200 meter over havflaten. Dette gjelder den nordøstlige grensen til SHA 203 som ligger nærmest 
Fuglenes.  
 
Det vurderes at bruk av Ersvika til kortvarige operasjoner ifm. tunge maritime installasjoner ikke 
forringer siktlinjen fra Meridianstøtten mot Seilandstuva i vesentlig grad. For å sikre at siktlinjen 
ikke brytes settes det en høydebegrensning på 150 meter over havflaten på SHA 203. 
 
For å synliggjøre siktlinjene som ligger 
innenfor virkeområdet til arealdelen (mot 
Håja og Seilandstuva) foreslås det å legge 
inn en hensynssone for bevaring av 
kulturmiljø langs siktlinjene (H570_6 og 
H570_7).  
 
Seilandstuva, målepunkt for Struves 
meridianbue, sikres gjennom hensynssone 
for båndlegging etter kulturminneloven 
(H730_4). 
  

Figur 35. Hensynssoner for siktlinjer fra Meridianstøtten 

http://www.hammerfest.kommune.no/


Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2021-2033 
Bestemmelser og retningslinjer 

www.hammerfest.kommune.no  Side 50 av 112 

 

5.9.2 Krigsminner 

Selv om krigsminner ikke har et spesielt vern, mener kommunen at disse er viktige å bevare for 
fremtidige generasjoner. Det finnes mange krigsminner i Hammerfest og Kvalsund. Tre områder 
peker seg imidlertid ut. Her er det flere krigsminner innenfor et begrenset område, og disse er 
relativt godt bevart.  
 
Kommunen ønsker å fremheve og bevare disse kulturmiljøene i planen. Det legges derfor en 
hensynssone for bevaring av kulturmiljø på de aktuelle områdene i plankartet. 
 
Beskrivelse av krigsminneområdene under er hentet fra Finnmark under Hakekorset av TH. 
Gamst. 
 
Revsnes 
For å hindre fiendtlig landgang i Revsbotn 
og synke ev. framrykning mot Porsanger, 
ble det utbygd et støttepunkt i Kokelv-
området. Til å begynne med omfattet 
støttepunktet et lett batteri bestående av 4 
st. 7,5 cm feltkanoner (norske) samt en 
infanteristyrke på ca. tropps størrelse. I 
støttepunktet inngikk en rekke stillinger og 
sperringer, blant annet ble det her utlagt 
ca. 700 miner. Batteriet ble senere, 
antagelig høsten 1942, flyttet til Revsneset 
med oppgave å sperre innseilingen til 
Revsbotn. Også her ble nærforsvaret godt 
utbygd med bl. annet bruk av ca. 1600 
personellminer.  
 
Samlet styrke på batteriet var ca. 80 mann. 
Høsten 1943 ble de norske 7,5 cm 
kanoner skiftet ut med 6 st. franske 15,5 
cm skyts. Anlegget ble sprengt ved 
juletider 1944.  

 
Figur 36. Hensynssone på Revsnes, H570_1 

 
 
Skippernesodden  
På Skippernes ble det anlagt et kystbatteri 
som sammen med batteriet på Melkøya, 
hadde til oppgave å hindre fiendtlige 
sjøstridskrefter i å trenge inn i Sørøysund 
fra nordøst. Batteriene dannet samtidig 
ytre linjes (av tre) kystartilleriforsvar av 
Altafjorden. I batteristøttepunktet inngikk: 

• 4 st. 10,5 cm kanoner i feltm. stillinger. 
Skuddvidde ca. 12000 m 

• 2 st. 2,0 cm luftvernkanoner 

• 1 st. 5,0 cm panservernkanon 

• 2 st. panservernrifler 

• 5 st. mg/mitr. 

• Flammekastere 
Ifm. nærforsvaret var det utlagt 187 miner, 
hvorav 94 personell- og 93 strv. miner. 
Den samlede styrke på batteriet var ca. 
100 mann. Batteriet (19/971) tilhørte 
Hærens Kystartilleri. Anlegget ble sprengt 
høsten 1944. 

 
Figur 37. Hensynssone på Skippernesodden, H570_2 
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Kystfortet ved Kvalsund skole 
Rett over skolen i Kvalsund finnes det restene etter Batteri 17/971 fra siste verdenskrig. 
 
Forsvaret i Kvalsund tok sikte på å hindre fiendtlige sjøstristridskrefter i å trenge inn i 
Repparfjorden og gjennom Kvalsund og inn i Altafjorden. Den første utbyggingen omfattet et 
batteristøttepunkt som ble anlagt på Halsen i 1941. 
I støttepunktet inngikk: 

• 4 stk. feltskyts (polske) i feltm. stillinger. Skuddvidde ca. 11000 meter 

• 1 stk. 7,5 cm feltkanon (strandforsvarsskyts) 

• 1 stk. 5,0 cm Panservernkanon 

• 2 stk. 2,0 cm luftvernskanoner 

• 4 stk. mg/mitraljøser 

• 2 stk. flammekastere 
 
Nærforsvaret var godt utbygd med en rekke stillinger og sperringer. I området Halsen var det til 
sammen utlagt 2079 miner. Styrken på batteriet omfattet ca. 150 mann hvorav en 
nærforsvarstropp. Batteri 17/971 tilhørte Hærens kystartilleri. Under tilbaketrekningen høsten 
1944 ble Kvalsund nyttet som utskipningshavn. I den forbindelse ble luftvernet forsterket. Av 
samme grunn var batteriet et av de siste som ble trukket ut. 
 
 

  
Figur 38. Restene etter batteri 17/971. Kilde: Travel 
Finnmark. 

Figur 39. Hensynssone rundt batteri 17/971,  
H570_5. 

5.9.3 Gjenreisningsbebyggelse 

Hammerfest og Kvalsund er sterkt preget av gjenreisningsbebyggelse. Flere steder er relativt 
godt bevart og representative for gjenreisningsperioden. Kårhamn, Stallogargo og deler av 
bebyggelsen langs riksvegen i Kvalsund peker seg ut som relativt homogene områder med 
gjenreisningsbebyggelse. 
 
Kommunen har et ønske om å ta vare på gjenreisningsbebyggelsen. Erfaringen tilsier imidlertid at 
dette er svært vanskelig i praksis ved behandling av enkeltsaker. Ev. krav og pålegg fra 
kommunens side oppleves som negative og beskrives som kompliserende og fordyrende av 
tiltakshavere. Slike saker ender svært ofte med dispensasjonsvedtak. Det vurderes derfor at det 
ikke er hensiktsmessig å stille krav til ivaretakelse av gjenreisningsbebyggelse i planforslaget.  
 
Kommunen erfarer imidlertid at stadig flere innbyggere renoverer sine gjenreisningshus på en 
flott måte som tar vare på gjenreisningspreget. Motivasjonstiltak i form av belønningsmidler 
vurderes derfor som et bedre virkemiddel for ivaretakelse av gjenreisningsbebyggelse enn krav 
og pålegg fra kommunens side. Kommunen ønsker dialog med fylkeskommunen for å se på 
mulige finansieringsordninger mht. gjenreisningsbebyggelse.   
 
For å fremme gjenreisningsbebyggelsen foreslås det å ta inn en retningslinje om at 
byggearbeider i områder med overvekt av gjenreisningsbebyggelse bør utføres i tråd med 
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gjenreisingsarkitekturens stiluttrykk. Det henvises til Husbankens veileder ”Gjenreist og 
særpreget” for planlegging og gjennomføring av tiltak. 

5.9.4 Samisk kultur og historie 

Den nye Hammerfest kommune har en betydelig andel av sjøsamisk befolkning, og sjøsamisk 
kultur og historie er en viktig del av kommunens identitet. Dette temaet har derfor vært vektlagt i 
planarbeidet. 
 
Under befaring i Kokelv i juni 2018 ble det gjennomført møte med Sjøsamisk museum for å få 
deres innspill til planarbeidet. Det ble avklart at museets behov (nytt museumsbygg/ 
kompetansesenter) kan løses innenfor gjeldende reguleringsplan i Kokelv. Det kom ingen innspill 
utover dette. 
 
Kvalsund sjøsamiske kunst- og kultur forening ble tilskrevet og invitert til å komme med innspill, 
men foreningen var dessverre ikke aktiv under revisjonsperioden.  
 
Kommunen ønsker å synliggjøre sjøsamisk kultur og historie i planforslaget og foreslår derfor å 
markere noen av de samiske kulturminnene som allerede er eller kan være identitetsbyggende.  
 
Stalloen 
Stallo, Stállu (nordsamisk) og 
Stalo (sørsamisk), også skrevet 
Stállo, er en mytisk figur som 
opptrer i ulike roller i samisk 
folketro. Stallo forekommer særlig 
i to hovedtyper i eventyr og sagn, 
enten som menneskeetende troll 
eller som et gjenferd eller en 
demon utsendt av en noaide. 
Stalloen står på Kvaløya mot 
Kvalsundet og er et kjent og kjært 
landemerke i Kvalsund. Stalloen 
markeres i plankartet med 
hensynssone for båndlegging 
etter kulturminneloven (H730-1). 
Hensynssonens utstrekning følger 
sikringssonen i Askeladden. 

  
Figur 40. Foto av Stalloen, kilde 

Travel Finnmark 

Figur 41. Lokalisering på 

plankartet (blå sirkel) 

 
Kjærringa til Stalloen 
Kjærringa til Stalloen er mindre 
kjent. Hun står på den andre siden 
av Kvalsundet, på Fiskelvneset. 
Stolt og vakker, men dekket av 
skog tett rundt. Kanskje har det 
vært ofret her i forbindelse med 
reinflokkens flytting og svømming 
over Kvalsundet vår og høst. Eller 
kanskje ble det ofret under den 
store koppeepidemien i 1704-06. 
Kjærringa til Stalloen markeres i 
plankartet med hensynssone for 
båndlegging etter kulturminneloven 
(H730-2). Hensynssonens 
utstrekning følger sikringssonen i 
Askeladden. 

  
Figur 42. Foto av Kjærringa til 
Stalloen, kilde Travel Finnmark 

Figur 43. Lokalisering på 
plankartet (blå sirkel) 

 
Stallo/Áhkánjárstábba er en del av formidlings- og tilretteleggingsprosjektet Fotefar mot nord. 
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Minnesmerke for Anders Larsen og Fjordbotn skole 
Kvalsund kommune har siden 2014 jobbet med å etablere en minneplate og informasjonstavle 
om Anders Larsen og hans virke i Kvalsund kommune.  
 
Anders Larsen var en pioner i sitt arbeid for 
sjøsamisk kultur. I tillegg til å være lærer, 
virket han også som redaktør for avisa «Sagai 
Muitalæggje» (1904 – 1911) og ga ut 
romanen «Bæivve Alggo» - «Dagen gryr» i 
1912. Han har også etterlat seg mange bilder 
fra tiden i Repparfjord. Larsen mente at 
elevene i tillegg til å lære norsk, også måtte få 
undervisning på samisk. Han ble motarbeidet 
av skolesjefen i Finnmark. Han fikk også hard 
motstand i sitt ønske om å bruke samisk som 
hjelpespråk.   

Figur 44. Repparfjord folkeskole foto: Anders Larsen 

 
I 2015 søkte kulturkontoret om midler fra Sametinget for å få sette opp en minneplate for Anders 
Larsen. Denne platen skal ligge i området der han arbeidet og bodde fra 1902-1918 – i Fjordbotn 
i Repparfjord (eiendom 23/165). Skolebygget brant ned i 1922 og ble siden bygget opp igjen par 
år senere. Den nye skolen som ble bygget, ble brent av tyskerne i 1944.  
 

 

Det er planlagt å etablere parkeringsareal på 
kommunens eiendom 23/10 med tilhørende 
avkjørsel. På området (eiendommene 23/10 
og 23/165) er det i første omgang planlagt å 
sette opp informasjonstavle og minneplate.  
 
Kommunen har imidlertid ambisjoner om at 
dette området kan utvikles videre som et 
opplevelsesområde for sjøsamisk kultur og 
historie. Det bør derfor være tilrettelagt for å 
kunne sette opp gapahuk, eller andre enkle 
bygg for å øke områdets bruksverdi.  
 

Figur 45. Lokalisering av eiendommene 23/10 og 23/165 
 

I planforslaget markeres eiendommene 
23/10 og 23/165 med hensynssone for 
bevaring av kulturmiljø (H570_3) for å 
synliggjøre planlagt bruk av området.  
 
Tilhørende bestemmelser åpner for 
oppføring av parkeringsareal og enkle bygg 
og anlegg knyttet til opplevelseskonseptet. 
 

 
 Figur 46. Hensynssonen H570_3 (svart skravur) 

5.9.5 Kirkegårder/gravplasser 

Kirkegårdsbukta 
Kirkegårdsbukta (øst for Forsøl) inneholder et kulturminneområde med røyser fra samisk 
jernalder, gammetufter, samt stein- og middelalder tufter. Kulturminnene i området er automatisk 
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fredet gjennom Kulturminnelovens § 4. Kirkegårdsbukta er en del av formidlings- og 
tilretteleggingsprosjektet Fotefar mot nord. 
 
Kirkegårdsbukta vises som båndlagt område etter kulturminneloven i gjeldende arealdel for 
Hammerfest. Dette videreføres i planforslaget gjennom hensynssonen H730_3. 
 
Gravplassen ved Sandøybotn 
På eidet mellom Klubbebukta og Sandvika ved Sandøybotn ligger en gammel gravplass med 
kapell. Området er godt bevart og representerer et helhetlig og unikt kulturmiljø som kommunen 
ønsker å fremheve og bevare i planen. 
 

  
Figur 47. Gravplassen ved Sandøybotn Figur 48. Kapellet på gravplassen ved Sandøybotn 

 

 

Området markeres i planforslaget med 
hensynssone for bevaring av kulturmiljø 
(H570_4). 

Figur 49. Hensynssonen H570_4 på plankartet 

5.9.6 Arkeologiske kulturminner 

I Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden er det registrert 222 kulturminnelokaliteter i 
Hammerfest kommune. Av disse mangler 97 lokaliteter nærmere stedsangivelse. Til tross for 
antallet kjente kulturminnelokaliteter har man ikke fullstendig oversikt over den faktiske 
kulturminnebestanden i kommunen. Både i registrerte og ikke-registrerte områder er det potensial 
for nye funn. 
 
Kvalsund kommune var ikke en del av kartleggingen av kulturminner for Økonomisk Kartverk. 
Antallet kjente kulturminnelokaliteter i Kvalsund er derfor lavere enn for sammenliknbare 
kommuner i Finnmark, og potensialet for funn utover kjente lokaliteter er høyt. 
 
Konflikt med registrerte kulturminner i fremtidige utbyggingsområder avklares og vurderes ifm. 
konsekvensutredning (vedlegg 8). For områder med plankrav forutsettes det at kulturminner 
kartlegges gjennom befaring ifm. utarbeidelse av reguleringsplan. I områder uten plankrav, for 
eksempel LNFR områder der spredt bebyggelse er tillatt, må forholdet til kulturminner avklares 
med Fylkeskommunen/Sametinget før tiltak kan gjennomføres. Dette er presisert i bestemmelser 
og retningslinjer for slike områder. 
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5.10 Viktige områder for naturmangfold 

Bondøya, Revsholmen og Skipsholmen 
NINA gjennomførte i 2008 kartlegging av sjøfugl og sjøpattedyr for lokalitetene Bondøya, 
Revsholmen og Skipsholmen som ligger nordøst for Sørøya på oppdrag fra Hammerfest 
kommune. Registreringene og vurdering av disse er sammenfattet i rapporten Naturfaglige 
kvaliteter på Bondøya, Skipsholmen og Revsholmen, Hammerfest kommune. 
 
Øyene er hekkeområder for noen store og sjeldne fuglekolonier i nasjonal sammenheng. 
Registrerte fuglearter: rykkja, toppskarv, storskarv, lunde, havhest, teist, vandrefalk, 
rødnebbterna, tyvjo, svartbak, gråmåse og storjo.  
 
Øyene har også store bestander med sel av artene havert (gråsel) og steinkobbe. Noen av 
selene lever der hele året og føder (kaster) unger der. Andre kommer langveisfra for å beite på 
de rike fiskeressursene, helt fra Kvitesjøen i Nordvest-Russland og Trøndelagskysten, i perioden 
februar til april. Antall sel og størrelsen på bestanden varier igjennom året. Ifølge forskere har 
Hammerfest kommune Norges største ansamling av arten havert i perioden februar til ut april. 
 

  
Figur 50. Teister på Revsholmen Figur 51. Havert (Gråsel) på Flatskjeret ved Bondøya 

 

  
Figur 52. Småskarv på Skipsholmen Figur 53. Måker på Revsholmen 

 
NINA konkludere med at Bondøya, Revsholmen og Skipsholmen inngår som viktige kolonier for 
sjøfugl og som leveområder for kystsel i det betydelig større området Sørøya nordøst. Dette 
området inkluderer Lille og Store Kamøy, Bondøya, Revsholmen og Store og Lille Sandøy med 
tilstøtende sjøområder. Dette området er et av Norges viktigste hekkeområde for en rekke 
sjøfuglarter med teist (NT) og toppskarv som sentrale og tallrike arter. Haverten har også en 
sterk bestand og har kasteplass i området. Dermed vurderes Bondøya, Revsholmen og 
Skipsholmen til å ha nasjonal verdi.  
 
Som følge av dette ble Bondøya, Revsholmen og Skipsholmen båndlagt for fremtidig vern etter 
naturvernloven i gjeldende arealdel for Hammerfest. 
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Formålet med vern var å sikre de store sjøfuglekoloniene på Bondøya, Skipsholmen og 
Revsholmen mot inngrep 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 å igangsette arbeidet med å innføre et vern av 
Bondøya, Skipsholmen og Revsholmen i Hammerfest kommune som fuglereservater iht. 
naturvernloven. 
 
Det har foreløpig ikke blitt gjort 
vedtak om vern etter 
naturvernloven, og fremdriften i 
saken/utfallet av saken er 
svært usikkert.  
 
For å sikre disse viktige 
områdene for biologisk 
mangfold for fremtiden foreslås 
det å markere dem med 
hensynssone for bevaring av 
naturmiljø H560 i planforslaget.  

  
Figur 54. Hensynssone for bevaring av naturmiljø H560_1-4  

Indre del av Repparfjorden 
Indre del av Repparfjorden ved munningen/utløpet av Repparfjordelva er en av de viktigste 
trekkfugllokalitetene i Hammerfest kommune, spesielt på vår- og høsttrekk.     
 
Lokaliteten består av flere naturtyper: brakkvann, ferskvann, bløtbunnfjære (leire) og elvegrus 
(glacifuviale avsetninger/elvetransportterte morener/substrat). Lokaliteten grenser og opp til andre 
naturtyper som bjørkeskog og vierkratt, eng og åpent kysthei/landskap. Den unike kombinasjonen 
av de ulike naturtypene gjør at området er svært rikt mht. fugl og planter. Det er også en liten 
stasjonær stamme med kystsel her, av arten steinkobbe, som har hvile- og kasteplass på 
morenene ved elveutløpet. Mange av fugleartene som hekker her er økotonale, dvs. de bruker 
flere naturtyper samtidig (i løpet av våren og sommeren), eksempelvis insektetere som hekker i 
bjørkeskogen og finner maten ved elvemunningen på grusmorenen nært ved.     
 
Det observeres mange fuglearter her på vår og høsttrekket, samt noen stasjonære arter som 
bruker området som fangst og beiteplass hele året, eksempelvis småskarv og ærfugl.  
 
Observerte arter:  
Tjeld, rødstilk, ærfugl, siland, laksand, brunakke, stjertand, svartand, sjøorre, småskarv, 
strandsnipe, fjæreplytt, kvinand, havelle, havørn, rødnebterne, gråmåke, fiskemåke, hettemåke, 
svartbak, kråke, ravn, storspove, småspove, heilo, linerle, ringtrost, gråtrost og rødvingetrost 
(økotonal), steinskvett, gravand, hegre, grågås, krikkand, sædgås (under trekk), kortnebbgås 
(under trekk), grønnstilk, jaktfalk, tårnfalk, liryåe, sangsvane (under trekk), teist, smålom og 
storlom (under trekk), toppand, stokkand, heipiplerke, sanglerke, blåstrupe, steinvender, alke, 
lundefugl, boltitt, sandsvale, taksvale, fossekall, tyvjo, fjelljo, svømmesnipe.       
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Figur 55. Fuglelivet og friluftslivet i indre deler av Repparfjorden 

 
Repparfjordelva er vernet vassdrag og Repparfjorden er nasjonal laksefjord, noe som forsterker 
områdets betydning mht. naturmangfold.  
 
Området er imidlertid ikke uberørt. Store deler 
av området inngår i privat eiendom 107/69, 
der Repparfjord Sand AS driver uttak av 
elvesand.  
 
Virksomheten medfører store terrenginngrep i 
elvemunningen og etablering av veier på 
grunnene. Sanduttak i dette området er ikke 
ønskelig av hensyn til naturverdier i området.  
 
Så vidt kommunen kjenner til, har ikke 
Repparfjord Sand AS nødvendige tillatelser til 
å drive sanduttaket.  

 
Figur 56. Sanduttaket med tilhørende vegsystem 

 

For å sikre dette viktige området for biologisk 
mangfold og friluftsliv for fremtiden foreslås 
det å markere det med hensynssone for 
bevaring av naturmiljø H560 i planforslaget. 
Forslaget til hensynssonen vises med grønn 
skravur på bildet til høyre. 
 
Kommunen ønsker å tilrettelegge for 
fugletitting ved utløpet/munningen av 
Reppafjordelva. Det er flere naturlige 
utsiktspunkt som egner seg til det. Det kan 
også være aktuelt å sette opp infotavle(r) 
med bilder av de ulike fugl artene, tekstet på 
norsk, engelsk og tysk. 

 
Figur 57. Hensynssonen H560_5 i Repparfjorden 
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5.11 Viktige landskapsområder 

Kommunen ønsker å fremheve og sikre viktige landskapsområder i planforslaget. Det utpekes 3 
områder som markeres i planforslaget med hensynssone for bevaring av landskap H550: 
Storsand og Sandfjellet på nordre Sørøya og Selkopp ved Russelva. 
 
Det åpne landskapet på Selkopp preges av særegne «sandbølger» som gir området unik 
karakter.  
 

  
Figur 58. Flyfoto av Selkopp Figur 59. Hensynssone H550_1 i planforslaget  

 

Større sammenhengende sandstrender/sanddynekompleks på nordre Sørøya  
er velutviklet og har liten grad av naturinngrep. Sanddyner, eller flyvesandområder, kjennes først 
og fremst på forekomsten av fin sand (skjell og korallsand, mineralsand) som lett lar seg flytte av 
vinden, og det skapes dermed stadig nye formasjoner i landskapet. Sanddynene representerer 
en forholdsvis avgrenset og særegen naturtype i Norge som stedvis har gått sterkt tilbake. 
Omfatter plantesamfunn tilpasset et spesielt livsmiljø og med forekomster av sjeldne plante- og 
insektarter. 
 
Naturtypen er også viktig hekkeområde for en rekke fuglearter. Dyneområder er sårbare for 
sandflukt som resultat av fysiske inngrep som ødelegger vegetasjonsdekket. Stor ferdselsslitasje 
og uttak av sand eller tare i nærliggende sjøområder er eksempler på tiltak 
som kan ha negative følger for områdene. 
 

  
Figur 60. Storsand (Finnvika) og Akkarfjordeidet Figur 61. Hensynssone H550_2 i planforslaget 

 
Sandfjellet i Gamvika er en unik naturformasjon som består av en hel fjellside med finkornet 
mineralsand (ca. 300 m. med mineralsand ispedd skjell og korallsand/fragmenter), som fornyer 
seg selv ved spesielle vindretninger.  
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Figur 62. Gamvika/Sandfjellet Figur 63. Hensynssone H550_3 i planforslaget 

 

5.12 Forslag til nye utbyggingsområder som ikke ble tatt med i planforslaget 

5.12.1 Utvidelse av næringsområdet på Markoppneset 

Kommunen vurderte å avsette 
fremtidige næringsarealer i tilknytning 
til regulerte næringsarealer på 
Markoppneset med tanke på ev. 
utvidelsesbehov.  
 
Forslaget ble presentert for med RBD 
22 på møtet i Alta 26.11.18. Distriktet 
var klar på at Markoppneset har vært 
et viktig reindriftsareal, og at utvidelser 
av allerede regulert næringsareal i 
dette området vil være problematiske 
for reindrifta. 
 
Som følge av dette valgte kommunen 
å ikke legge inn fremtidige 
næringsarealer i tilknytning til 
Markoppneset. 

 
Figur 64. Vurderte arealer for utvidelse av industriområdet på 
Markopp vises med skravur. 

 
Utvidelsesmulighet som allerede ligger i gjeldende arealdel (nå BN104) videreføres. Ved behov 
for ytterligere utvidelser av næringsarealet bør det vurderes utfylling i sjø mellom Markoppneset 
og Fægfjordholmen.  

5.12.2 Fægfjord industriområde 

Forslaget 
Odds Eiendom AS eier 3 eiendommer i Fægfjord i Kvalsund kommune: 7/111, 7/164 og 7/25.  
Eiendom 7/111 er i dag et industriområde på 7859 m2 med et slipanlegg og et kaiområde. 
Eiendommen 7/164 er per i dag ubebygd (avsatt til LNFR spredt i gjeldende arealdel), mens 
eiendom 7/25 inneholder et bolighus med garasje på nedsiden av Fægfjordvegen.    
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Selskapet vurderer å etablere et 
industriområde ut fra eiendommen 7/111 på 
ca. 15.000 m2 og med kaifront på 200 
meter. Området retter seg inn mot planlagt 
etablering av ny gruveindustri i 
Repparfjorden, og aktører innen 
fiskeri/havbruk.  
 
Det vurderes også å tilrettelegge for 
personellopphold som følge av økt aktivitet i 
området på eiendommen 7/25. 
 
Selskapet ønsker at dette tas med i 
kommuneplanens arealdel. 

 
Figur 65. Utvikling av industriområdet, fase 1. 

 

 

Selskapet ønsker at det i tillegg legges inn 
mulighet for utvidelse av industriområdet, 
fase 2. Dette vil gi mulighet for kaifront på 5-
600 meter og areal på ca. 100.000 m2. 

Figur 66. Utvikling av industriområdet, fase 2. 

 
Kommunens vurdering 
Iht. kommunens strategi bør næringsarealer lokaliseres utenfor viktige områder for 
naturmangfold, friluftsliv, landbruk og reindrift. Næringsområder bør også samlokaliseres for å 
begrense negative virkninger og skape synergier.   
 
Foreslått område ligger nært planlagt næringsareal på Markoppneset, slik at det finne gode 
muligheter for samlokalisering/synergier.  
 
Området på nedsiden av Fægfjordvegen benyttes delvis til næringsformål i dag og vurderes som 
lite problematisk for videre utvikling til næringsformål.  
 
Den nordlige delen av Fase 2 (Fægfjordneset) er per i dag uberørt. Reinbeitedistrikt 22 påpekte 
også på møtet i Alta 26.11.18 at dette området er viktig vårbeite.  
 
Utviklingsmulighetene på Markoppneset er gode, slik at det totalt sett ikke vurderes som 
nødvendig å ta i bruk uberørte områder til næringsformål.  
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Området avsettes til næringsformål med 
reguleringskrav, men begrenses til arealet på 
nedsiden av Fægfjordvegen (BN204).  
 
Arealet i sjø inngår i gjeldende 
reguleringsplan for Nussir og kan derfor ikke 
avsettes i arealdelen. Dette må avklares ifm. 
reguleringsplan for området.  
 

 
Figur 67. Arealavsetning i planforslaget, område BN204. 

5.12.3 Næringsareal på Storklubben 

Forslaget 
Klubben sameie (består av Einar Juliussen, 
Tommy Pettersen, Kai Pettersen og Stig 
Pettersen) foreslo at deler av deres eiendom 
17/6 på Klubbenesset avsettes til 
industriformål. Arealet er i overkant av 300 
000 m2. I tillegg foreslås et mindre område 
avsatt i til havbruk og fiske. 
Det er omkring 2 km til stedets 
drikkevannskilde. El. nettet til Klubbukt er 
neppe dimensjonert til noe industrielt formål, 
og vil derfor neppe ha tilstrekkelig kapasitet til 
større industri. 
Vegstandarden til Klubbukt er god, og er av 
en slik standard at man ikke får noen 
begrensninger i forhold til tungtransport med 
tanke på tele restriksjoner og lignende.  
 Figur 68. Illustrasjon av forslaget 

 

Kommunens vurdering 
Iht. kommunens strategi bør næringsarealer lokaliseres utenfor viktige områder for 
naturmangfold, friluftsliv, landbruk og reindrift. Næringsområder bør også samlokaliseres for å 
begrense negative virkninger og skape synergier.   
 
Foreslått areal ligger i et uberørt område med sterkt begrenset infrastruktur og langt fra andre 
næringsområder. Ev. vesentlige inngrep i dette området kan få betydelige konsekvenser for 
reindrift, naturmangfold og friluftsliv. Det er også registret flere kulturminner i området.  
 
Det er tilrettelagt for store næringsarealer i kommunen på Polarbase, Strømsnes og på 
Markoppneset. Disse har god kapasitet i mange år fremover. Ved ytterligere behov bør det 
vurderes utvidelse av disse eller tilrettelegging for nye næringsarealer i nærheten. Dette vil være i 
tråd med kommunens strategi om samlokalisering av næringsarealer for å minske 
inngrep/negative konsekvenser og bidra til positive synergier mellom de forskjellige 
næringene/aktørene. Ut fra disse vurderingene avsettes ikke foreslått areal til næringsformål.  
 
Et mindre areal som foreslås til havbruk/fiske ligger delvis innenfor området som avsettes til 
akvakultur etter innspill fra akvakulturnæringen. Behovene for akvakultur er derfor som allerede 
ivaretatt i planforslaget.  
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6. Konsekvensutredning 

6.1 Innledning 

6.1.1 Bakgrunn 

Kommuneplanens arealdel etter §11-5 skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram, iht. §6 a 
i gjeldende forskrift om konsekvensutredninger datert 01.07.17. 
 
Planprogrammet for revisjon av kommuneplanens arealdel for Kvalsund ble fastsatt 23.06.16, 
mens planprogrammet for revisjon av kommuneplanens arealdel for Hammerfest ble fastsatt 
14.12.17. 
 
De to revisjonsprosessene ble slått sammen i juni 2018. Revisjonsprosessen skal resultere i 
felles arealdel for Hammerfest og Kvalsund. Begge planprogrammene ligger til grunn for felles 
plan.  

6.1.2 Formål 

Utredningen tilpasses plannivået, og hva som faktisk er beslutningsrelevant informasjon. Arbeidet 
med kommuneplanens arealdel bør ha et overordnet, langsiktig og helhetlig perspektiv. Dermed 
bør konsekvensutredningen av planen også ha fokus på strategiske problemstillinger og temaer. 

 
Utredningen må få frem:  

• viktige miljø- og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene  

• virkningene utbyggingen kan få for disse verdiene  

• hva som kan gjøres for å avbøte negative konsekvenser 
 

Hensikten med utredningen er å få beslutningsgrunnlag til å avgjøre om et nytt utbyggingsområde 
skal inngå i kommuneplanen (lokalisering og arealformål), og i tilfelle på hvilke vilkår. 

 
I konsekvensutredningen inngår nye byggeområder og endringer i eksisterende byggeområder ift. 
gjeldende arealdel. Utbyggingsområder som inngår i vedtatte reguleringsplaner 
konsekvensutredes ikke. 

6.1.3 Oppbygging av utredningen 

Konsekvensutredningen er utarbeidet iht. Miljøverndepartementets veileder om 
konsekvensutredninger i tilknytning til kommuneplanens arealdel, publikasjonskode T-1493. 

 
Vurdering av planens konsekvenser gjøres ift. følgende perspektiver:  

• Konsekvenser knyttet til det enkelte utbyggingsområde  

• Samlede konsekvenser – vurdert etter utredningstema  

• Samlede konsekvenser - vurdert etter arealformål  

• Samlede konsekvenser av planens strategi for fremtidig arealbruk 
 

6.2 Utredningstemaer 

6.2.1 Planprogrammet for Kvalsund 

I planprogrammet for revisjon av kommuneplanens arealdel for Kvalsund er følgende temaer 
vurdert som aktuelle å belyse i konsekvensutredningen: 
 

1. Drikkevannskilder 
2. Kulturminner og kulturmiljø  
3. Naturmangfold, herunder marint biologisk mangfold der dette er relevant.  
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4. Reindrift  
5. Friluftsliv  
6. Landskap  
7. Forurensning og støy 
8. Vannmiljø  
9. Strandsonen, kystsonen og sjøområder  
10. Sikring av jordressurser (jordvern)  
11. Samisk natur- og kulturgrunnlag  
12. Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger  
13. Beredskap og ulykkesrisiko  
14. Mulige trusler som følge av klimaendringer  
15. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen  
16. Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett  
17. Barn og unges oppvekst vilkår  
18. Kriminalitetsforebygging  
19. En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet  
20. For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal 

konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette. 
 
Generell liste over mulige utredningstemaer fra gjeldende veiledere ble lagt til grunn for 
planprogrammet. Det er derfor nødvendig med en nærmere vurdering av hvilke temaer er 
aktuelle mht. plannivå og planforslagets karakter. Noen av temaene er for detaljerte for 
arealdelnivå og er mer naturlig å vurdere på reguleringsnivå, og noen vurderes som lite relevante 
for planforslaget: 

• Punkt 15 - Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. Dette punktet foreslås 
erstattet med folkehelse, som er et mer overordnet tema. 

• Punkt 16 - Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. Dette punktet 
foreslås inkludert i tema folkehelse. 

• Punkt 18 - Kriminalitetsforebygging. Dette temaet er mest aktuelt ved planlegging av 
sentrumsområder og andre byggeområder på reguleringsnivå. Det anses ikke som 
relevant på arealdelnivå. 

• Punkt 19 - En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. Dette 
temaet er også mest relevant for planlegging på reguleringsnivå. Arealdelen vil imidlertid 
inneholde generelle bestemmelser om estetikk, bygningsvolum, takform osv.   

• Punkt 20 - Påvirkning av konkurranseforholdene vurderes som ikke relevant for 
planarbeidet.  

 
Følgende punkter vil inngå i en ROS-analyse og vil derfor ikke være selvstendige 
utredningstemaer: 1 - Drikkevannskilder, 7 - Forurensning og støy, 8 – Vannmiljø, 13 - Beredskap 
og ulykkesrisiko, 14 - Mulige trusler som følge av klimaendringer. 

6.2.2 Planprogrammet for Hammerfest 

Planprogrammet for revisjon av kommuneplanens arealdel for Hammerfest lister opp følgende 
aktuelle utredningstemaer: 

• Friluftsliv og folkehelse 

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Landskap  

• Fiskeri og havbruk 

• Naturverdier og biologisk mangfold, herunder marint biologisk mangfold 

• Næringsliv og sysselsetting, herunder landbruk 

• Samfunnssikkerhet og beredskap (jf. egen ROS-analyse) 

• Samiske interesser, herunder reindrift 

• Teknisk infrastruktur (veg, g/s-veg, vann, avløp, energi, tele/data- kommunikasjon) 
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6.2.3 Valg av utredningstema 

På bakgrunn av begge planprogrammene er følgende temaer blitt valgt for konsekvensutredning 
av enkeltområder: 

• Friluftsliv og rekreasjon, herunder strandsone. Her inngår fritidsbebyggelse ved 
vurdering av akvakulturområder. 

• Naturmangfold (biologi - herunder marint biologisk mangfold, landskap og geologi). 

• Fiskeri (nasjonalt og regionalt viktige fiskefelt, låssettingsplasser, kystfiske/fiskeplasser). 

• Jordressurser (jordvern). 

• Mineralressurser 

• Kulturminner og kulturmiljø  

• Reindrift 

• Teknisk infrastruktur (veg, g/s-veg, vann, avløp, energi, tele/data- kommunikasjon, 
farled, hvit lyktesektor, ankringsplasser). 

• Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet (på bakgrunn av vurderingene i ROS-
analysen). 

 
I tillegg til vurderinger knyttet til enkeltområder i planforslaget, vil det bli vurdert samlede virkinger 
av planforslaget for hvert utredningstema. 
 
Ved vurdering av samlede virkinger for temaet reindrift vurderes samlede effektene av planer 
og tiltak innenfor det enkelte distrikt. Det synliggjøres inngrep som har skjedd de siste årene og 
hvilken innvirkning de har hatt på reindriften, og det vurderes hvilke konsekvenser foreslått 
arealdisponering vil få for reindriften framover. 
 
Flere temaer er viktige, men er av overordnet karakter. Det er derfor mer naturlig å vurdere disse 
temaene som en del av samlede virkinger av planforslaget, og ikke i tilknytning til enkeltområder: 

• Barn- og unges oppvekstvilkår, herunder trygg skoleveg.  

• Folkehelse, herunder tilgang til uteområder og gang- og sykkelvegnett. 

• Samisk natur- og kulturgrunnlag 

• Næringsliv og sysselsetting 

• Sosial infrastruktur 

• Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 

6.2.4 Datagrunnlag 

 

Utredningstema Datagrunnlag Kvalitet på 
datagrunnlaget 

Friluftsliv og rekreasjon  
Folkehelse 
Barn- og unges 
oppvekstvilkår 
(felles datagrunnlag) 

1. Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder (gjelder 
Hammerfest kommune). 

2. Vurderinger ifm. godkjenning av 
snøscooterløyper (gjelder 
Kvalsund og Hammerfest). 

3. Innspill fra Park og Idrett, 
kommunens miljøvernrådgiver og 
andre relevante fagpersoner i 
kommunen. 

4. Innspill fra 
bygdelag/lokalbefolkningen. 

5. Kommunens turkart. 
6. Rapport «Kartlegging av støy fra 

akvakulturanlegg i sjø» utarbeidet 
av Multiconsult og datert 
12.09.19. 

Godt 

Naturmangfold 
 

Biologi Tilfredsstillende/Godt 
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1. Innspill fra kommunens 
miljøvernrådgiver/relevante 
fagpersoner.  

2. Kartlegging av naturtyper – 
verdisetting av biologisk 
mangfold i Hammerfest 
kommune. Rapport utarbeidet i 
oktober 2012.  

3. Rapport ved Miljøfaglig Utredning 
AS om biologisk mangfold i 
Kvalsunddalen og 
Repparfjorddalen fra 2010. 

4. Naturforvalteren AS og Asplan 
Viaks fagrapport fra 2008 for 
virkninger på biologisk mangfold i 
samband med Statnetts 
konsesjonssøknad for ny 420 kV 
kraftledning Balsfjord–
Hammerfest. 

5. NINA Rapport 222 om 
viltkartlegging i Hammerfest 
kommune fra 2007. 

6. Søknadsdokumenter for 
akvakulturlokaliteter 

7. Innspill fra Mattilsynet. 
8. www.artsdatabanken.no 
9. www.naturbase.no 
10. www.kystinfo.no  
11. www.fiskeridir.no (Yggdrasil) 
12. www.vann-nett.no 
Geologi 
13. www.ngu.no 
Landskap 
14. Innspill fra kommunens 

miljøvernrådgiver/relevante 
fagpersoner. 

15. www.miljostatus.no 
16. www.naturbase.no  
17. www.kystinfo.no  
18. www.fiskeridir.no (Yggdrasil) 

Fiskeri 1. Dialog med Hammerfest 
Fiskarlag, Vest-Finnmark 
Kystfiskarlag, Fiskeridirektoratet 
og Havforskningsinstituttet 

2. www.fiskeridir.no (Yggdrasil) 

Godt 

Jordressurser 1. Innspill fra kommunens 
landbruksrådgiver 

2. www.nordatlas.no 
(arealressurskart, landbruk) 

Godt 

Mineralressurser  1. Dialog med direktoratet for 
Mineralforvaltning 

2. Innspill fra kommunens 
prosjektavdeling 

3. Innspill fra FeFo 
4. Befaring/vurdering av bergkvalitet 

på område ved Kråkeberget 

Godt 
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utført av Rambøll ifm. 
revisjonsarbeidet 

5. Rapport Massesituasjon i 
Hammerfest og aktuelle 
strategier utarbeidet av 
Scandiaconsult i 2001 

6. www.ngu.no 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 

1. Innspill fra FFK og Sametinget  
2. Askeladden (kartløsningen til 

Riksantikvaren) 
3. Kulturminneplan for Hammerfest 

(utkast) 

Tilfredsstillende/Godt 

Reindrift 1. Innspill fra reinbeitedistriktene 
2. Innspill fra Fylkesmannen, 

Sametinget og 
Landbruksdirektoratet 

3. Reindriftskart på Kilden 
(kartløsningen til NIBIO) 

Tilfredsstillende/Godt 

Teknisk infrastruktur 
Veg, g/s-veg, vann, avløp, 
energi, tele/data- 
kommunikasjon, farled, 
navigasjonsanlegg, 
ankringsplasser 

1. Innspill fra relevante 
tjenesteområder og fagpersoner i 
kommunen 

2. Dialog med Statens vegvesen og 
Kystverket 

3. Dialog med Hammerfest energi 
(nett og bredbånd) 

4. Dialog med Hammerfest Havn 
5. Dialog med Statnett (pågående 

utbygging av 420 kv Balsfjord-
Skaidi) 

6. Nasjonal vegdatabank 
7. www.kystinfo.no  

Godt 

Samfunnssikkerhet/ROS 
 

Det henvises til ROS-analyse som 
eget vedlegg. 

Godt 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag 
 
 

1. Innspill fra Sametinget 
2. Møte med sjøsamisk museum i 

Kokelv 
3. Innspill fra kulturkonsulenten i 

Kvalsund 
4. Relevant litteratur  
Kommentar: 
Sjøsamisk forening i Kvalsund ble 
kontaktet og invitert til å komme med 
innspill til planarbeidet, men var ikke 
aktiv for tiden. 
BIVDI ble kontaktet flere ganger på 
e-post og telefon, men kom ikke med 
innspill til planarbeidet. 

Usikkert 

Næringsliv og 
sysselsetting 

1. Innspill fra kommunens 
næringsavdeling og andre 
ressurspersoner i kommunen 

2. Innspill fra 
grunneiere/næringsaktører 

Godt 

Sosial infrastruktur 
Barnehage, skole, sfo, 
helse- og sosialtjenester 
mm 

1. Innspill fra relevante 
tjenesteområder og fagpersoner i 
kommunen 

Tilfredsstillende 

http://www.hammerfest.kommune.no/
http://www.ngu.no/
http://www.kystinfo.no/


Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2021-2033 
Bestemmelser og retningslinjer 

www.hammerfest.kommune.no  Side 67 av 112 

 

2. Relevante politiske vedtak 
(eksempelvis vedtak om ny skole 
i Kvalsund sentrum) 

Transportbehov, 
energiforbruk og 
energiløsninger 

1. Klima og energiplan for 
Hammerfest (utkast) 

2. Kommuneplanens samfunnsdel 
for Hammerfest og for Kvalsund 

3. Innspill byggesak, eiendom og 
andre fagpersoner i kommunen 

Godt 

 

6.3 Konsekvenser knyttet til det enkelte område  

6.3.1 Konsekvensutredning av planens enkeltområder 

Konsekvenser knyttet til det enkelte område utredes i vedlegg 8. Kravet om konsekvensutredning 
gjelder alle endringer ift. gjeldende arealdel, dvs. alle områder som defineres som fremtidig i 
planforslaget. Konsekvensutredningen omfatter derfor både utbyggingsområder og LNFR 
områder. 
 
Konsekvensutredningen gir en anbefaling for hvert område om det bør være med i planforslaget 
eller ikke, ev. på hvilke vilkår. Anbefalingen illustreres med farge etter fargeskala: 
 

 Anbefales 

 Anbefales med begrensninger/vilkår  

 Anbefales ikke 

 
Nedenfor angis anbefalingene for alle områdene vurdert i konsekvensutredningen. 
 
Bebyggelse og anlegg 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

BA201 Skaidisletta  

 
Boligbebyggelse 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

B201-203 Boligtomter i Kvalsunddalen  

 
Fritidsbebyggelse 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

BFR201 Solbakken  

BFR202 Solbakken–Enebakk, nedre  

BFR203 Solbakken–Enebakk, øvre  

BFR204 Enebakk–Skaidi  

BFR205 Hofsetbakken  

BFR206 Eidvågen  

BFR207 Solbakken vest  

BFR208 Enebakk øst  

 
 
Fritids- og turistformål 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

BFT201 Veslemoen  

BFT202 Ikarneset ved Stallogargo  
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BFT203 Russelv bru  

 
Råstoffutvinning 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

BRU201 Kvalfjorden  

BRU202 Kråkeberget  

BRU203 Elveneset  

 
Næringsbebyggelse 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

BN201 Porsa  

BN202 Fossvang  

BN203 Kvalsunddalen  

BN204 Fægfjord  

BN205 Kråkeberget–Birjavika  

 
Idrettsanlegg 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

BIA201 Andersvannet (ved Brennsvika)  

BIA202 Kaggelv  

BIA203 Skaidisletta  

 
Andre typer bebyggelse og anlegg 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

BAB201 Skaidi renseanlegg  

BAB202 Skaidi trafo  

 
Kombinert bebyggelse og anlegg 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

BKB201 Valle  

BKB202 Skaidi alpin  

BKB203 Solbakken  

 
Havn 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

SHA201 Låtret  

SHA202 Hellefjord  

SHA203 Ersvika  

Fiskerihavner SHA204-SHA208  

 
Kjørevei 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

SKV201 Adkomstvei Middagsfjellet  

 
Parkering 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

SPA201-SPA209  
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LNFR 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

L201-L232  

 
LNFR spredt 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

LS201 Storelv-Mebotn i Sandøybotn  

LS202 Fiskenes-Straumsundet i Sandøybotn  

LS203 Ramsslåtten  

LS204 Båtsfjordvannet  

LS205 Båtsfjord  

LS206 Låtret  

LS207 Langstrand  

LS208 Hellefjordbotn  

LS209 Hellefjord-Værosodden  

LS210 Skippernesklubben  

LS211 Ytre Akkarfjord  

LS212 Sæter i Skarvfjorden  

LS213 Skarvfjordhamn  

LS214 Slettnes  

LS215 Klemetbukta  

LS216 Kårhamn mot Klemetbuktvannet  

LS217 Storvannet  

LS218 Eidvågeidet  

LS219 Kvitneset  

LS220 Kvitneset sør  

LS221 Klubbukt  

LS222 Trekanten  

LS223 Komagnesbukta  

LS224 Husfjorden  

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

V201-V211  

 
Ankringsområder 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

VAO201 Kvalsundet  

VAO202 Turnes (Revsbotn alternativ 1)  

VAO203 Selkopp (Revsbotn alternativ 2)  

 
Akvakultur 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

VA201 Husfjorden  

VA202/VKA208 Hamnefjorden  

VA203/VKA201 Brommelnes-Jernneset   

VA204/VKA202 Båtsfjordneset-Elvaskjæret  

VA205/VKA 203 Sandøya  

VA206/VKA206 Kuvika  

VA207/VKA205 Skippernesfjorden  

VA208/VKA204 Borvika  
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VA209 og VKA209 Tindalandet  

VA210 Vegglandet  

VA211 Hønsebyfjorden  

VA212 Vinnalandet  

VA213 Lille Vinna  

VA214 Olderfjorden  

VA215/VKA210 Russelv–Jernelv  

VA216 og VKA211 Segelnes–Sørneset  

VA217 Toknebuktneset  

VA218 Enkenesbukta–Indre Brennsvik  

VA219/VKA212 Ytre Torskefjorden  

VA220/VKA213 Danielsvika  

VA221/VKA214–215 Turnes  

 
Kombinerte formål i sjø og vassdrag 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

VKA207 Slettnesfjorden  

VKA216 Kvalfjorden  

VKA217 Finnfjorden  

 
Bestemmelsesområder 
 

Områdenavn og benevnelse i plankartet Anbefaling i KU 

#1 Deponiområde i sjø ved Ersvikneset  

#3 Akvakultur ved Mollstrand (tidsavgrenset)  

#4 Akvakultur ved Stangnes (tidsavgrenset)  

 

6.3.2 Kommunens vurdering av anbefalinger i KU enkeltområder 

I dette kapittelet oppsummeres kommunens vurdering av arealavsetningene opp mot kartlagte 
konsekvenser og anbefalinger i vedlegg 8. 
 
Kommunen tar til følge anbefalinger fra konsekvensutredninger på de fleste områder.  
 
Kommunens vurderinger avviker fra anbefalingene i konsekvensutredninger på følgende 
områder: 
 
B201-203 Boligtomter i Dalvegen (Kvalsunddalen) 
Det fremkommer i konsekvensutredningen at tiltaket vil ha negative konsekvenser på 
friluftsliv/rekreasjon og reindrift mht. støy/aktivitet. Det er også noe usikkerhet mht. terrenget og 
teknisk infrastruktur. På bakgrunn av dette er tiltaket ikke anbefalt. 
 
Det er imidlertid en fordel av boligtomtene lokaliseres i tilknytning til veg og nært Kvalsund 
tettsted. Dette er i tråd med kommunens strategi mht. lokalisering av boligområder.  
 
Reiseliv er ett av satsingsområdene i tidligere Kvalsund kommune, der hundekjøring er en viktig 
aktivitet. Per i dag finnes det ikke boligtilbud tilrettelagt for de som driver med hundekjøring og 
ønsker å ha hundegård. Kommunen vurderer som viktig å få på plass et slikt tilbud til utvikling av 
reiselivsnæringen. 
 
Lokalisering av boligtomter for hundekjørere er generelt utfordrende mht. støy, og det finnes 
ingen alternative lokaliseringsforslag.   
 
På bakgrunn av disse vurderingene velger kommunen å beholde arealavsetningen. 
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BFT201 Veslemoen 
Det fremkommer i konsekvensutredningen at tiltaket kan ha negative konsekvenser for friluftsliv, 
rekreasjon og reindrift pga. støy fra hundegård på området. Det er også registrert flomfare i ROS-
analysen. På bakgrunn av dette er tiltaket ikke anbefalt. 
 
Reiseliv er ett av satsingsområdene i tidligere Kvalsund kommune, der hundekjøring er en viktig 
aktivitet. Det er en konkret aktør som ønsker å starte med reiselivstilbud basert på hundekjøring 
på det aktuelle området.  
 
Lokalisering av områder for hundegård er generelt utfordrende mht. støy, og det finnes ingen 
alternative lokaliseringsforslag. 
 
På bakgrunn av disse vurderingene velger kommunen å beholde arealavsetningen. 
 
SHA203 Ersvika  
Det fremkommer i konsekvensutredningen at tiltaket kan ha negative konsekvenser for flere av 
utredningstemaene. Dette gjelder friluftsliv, kulturminner (siktlinje fra Meridianstøtten) og reindrift.  
 
På bakgrunn av dette anbefales det å sette høydebegrensninger for å ivareta hensynet til 
siktlinjen fra Meridianstøtten. Det anbefales også at området på land/i strandsonen tas ut for å 
redusere negative konsekvenser for reindrift og friluftsliv. 
Det stilles krav i bestemmelsene om maks høyde innenfor området for å ivareta siktlinjen fra 
Meridianstøtten til Seilandstuva.  
 
Kommunen ønsker imidlertid å beholde arealet på land etter innspill fra Hammerfest Havn. 
Ersvika er en av de meget få «bynære» sjøarealer avsatt til tyngre maritime operasjoner.  Det er 
viktig at området har utviklingsmuligheter for å sikre fremtidige behov. Landarealene er 
nødvendig til støttefunksjoner ifm. tyngre maritime operasjoner i Ersvika. 
 
På bakgrunn av disse vurderingene velger kommunen å beholde arealavsetningen. 
 
Akvakulturområder i Sandøybotn og ved Lille Vinna 
Følgende områder er ikke anbefalt i konsekvensutredningen på grunn av store negative 
konsekvenser for biologisk mangfold og fiskeri: 

• VA203 og VKA201 Brommelnes-Jernneset  

• VA204 og VKA202 Båtsfjordneset-Elvaskjæret  

• VA205 og VKA 203 Sandøya 

• VA213 Lille Vinna 
 
Kommunen ønsker å øke produksjon innen akvakultur. For å ha gode vekstmuligheter er det 
nødvendig både å utvide eksisterende akvakulturanlegg/-områder og å avsette nye områder til 
akvakultur.  
 
Mange fysiske forutsetninger må være til stede for å sikre god drift og god miljøtilstand på 
akvakulturanlegg. Dette legger sterke begrensninger for hvor akvakulturanlegg kan lokaliseres.  
 
Alle de fire områdene vurderes som meget godt egnet for akvakultur. Akvakulturaktørene har 
konkrete utviklingsplaner på alle de fire områdene.  
 
På bakgrunn av disse vurderingene velger kommunen å beholde arealavsetningen. 
 

6.4 Samlede konsekvenser – vurdert etter utredningstema  

I dette kapittelet fremkommer en oppsummering og vurdering av utredningene av enkeltområder 
etter utredningstemaene i konsekvensutredningen (se pkt.6.2.3). Hensikten er å belyse samlet 
belastning av planforslaget for de enkelte miljø- og samfunnstema.  
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Vurderingene knyttes til fremtidige områder i planforslaget slik disse er vurdert i 
konsekvensutredningen av planens enkeltområder. Det tas i tillegg hensyn til kommunens 
vurderinger i pkt.6.3.2. Vurderingene omfatter også nåværende områder i planen, eksisterende 
arealbruk og eventuelt annen foreslått arealbruk av relevans for å fange opp total samlet 
belastning for de enkelte tema. 
 
Endringer i planforslaget som følge av konsekvensutredningen er oppsummert i pkt.6.7. 

6.4.1 Friluftsliv og rekreasjon 

Temaet omfatter turstier og annen tilrettelegging ifm. friluftsliv, tur- og sankingsområder, 
fiskeplasser og snøscooterløyper. Fritidsbebyggelse inngår også her når det er naturlig, 
eksempelvis ved vurdering av akvakulturområder.  
 
LS206 (Låtret) reduseres som følge av konsekvensutredningen for å unngå negative 
konsekvenser for friluftsliv. 
 
Følgende områder i planforslaget med status fremtidig ift. gjeldende arealdel kan ha negative 
konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon: 

• BA201 Skaidisletta – fiske i Skaidielva og snøscooterløype. Ivaretas i reguleringsplan. 

• B201-203 – støy fra hundegård, gjelder hovedsakelig fritidsboliger. 

• BFR 208 – fiske i Repparfjordelva. Ivaretas i reguleringsplan. 

• BFT201 – støy fra hundegård, gjelder både friluftsliv ifm. Repparfjordelva og fritidsboliger. 

• BFT203 – friluftsliv/fiske i Russelva, snøscooterløype. Ivaretas i reguleringsplan eller på 
tiltaksnivå.  

• SHA203 – utfartsområde for båtturer i Ersvika. 

• VA205 – fritidsbebyggelse nært akvakulturanlegg. 

• VA218 – fritidsbebyggelse nært akvakulturanlegg.  

• VA221 – fritidsbebyggelse nært akvakulturanlegg. 
  
Følgende endringer i planforslaget kan ha positive konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon: 

• BFT202 – tilrettelegging for fiske/friluftsliv. 

• SPA201-209 – parkeringsområder ifm. snøscooterløyper og turområder. 

• L201-234 – sikring mot inngrep og utbygging. L214 ved Ariselva/indre Repparfjord 
begrunnes spesielt med friluftsinteresser. 

• V201-211 – sikring mot etablering av akvakultur.  

• Hensynssoner for landskap, reindrift og naturmangfold  

6.4.2 Naturmangfold  

Temaet omfatter biologisk, geologisk og landskapsmessig mangfold. Ved utredning av 
akvakulturområder begrenses temaet til biologisk mangfold. 
 
Området BFR207 tas ut av planforslaget som følge av konsekvensutredning av hensyn til viktig 
naturtype. Området BN205 tas ut av planforslaget som følge av konsekvensutredning blant annet 
av hensyn til biologisk mangfold (uberørt område, oter).  
 
I området LS221 (Klubbukt) sikres naturmangfold i tilknytning til Innerbukta og Innerneset 
gjennom hensynssone for bevaring av naturmiljø (H560_6). 
 
Det vurderes at øvrige fremtidige utbyggingsområder på land ikke vil ha vesentlige negative 
konsekvenser for naturmangfold.  
 
Store negative konsekvenser for naturmangfold knyttes til fremtidige avsetninger av 
akvakulturområder i uberørte områder med viktige verdier innen naturmangfold. Dette gjelder 
områdene VA203-205 i Sandøyfjorden, VA213 ved Lille Vinna og VKA217 i Finnfjorden.   
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Det vurderes at øvrige fremtidige akvakulturområder ikke vil ha vesentlige negative konsekvenser 
for naturmangfold. 
 
I tillegg til avbøtende tiltak som følge av konsekvensutredning, ønsker kommunen å sikre viktige 
områder for biologisk og landskapsmessig mangfold i Hammerfest og Kvalsund i planforslaget. 
Dette gjøres gjennom innføring av hensynssoner. 
 
Hensynssone for bevaring av naturmiljø innføres i følgende områder: 

• Bondøya (H560_1) 

• Skipsholmen (H560_2) 

• Revsholmen (H560_3 og H560_4) 

• Repparfjorden (H560_6) 
For beskrivelse av områdene se pkt. 5.10. 
 
Hensynssone for landskap innføres i følgende områder: 

• Selkopp ved Russelva (H550_1) 

• Storsand på nordre Sørøya (H550_2) 

• Sandfjellet på nordre Sørøya (H550_3)  
For beskrivelse av områdene se pkt. 5.11 i planbeskrivelsen. 
 
Følgende områder som er vernet etter naturvernloven sikres i planforslaget gjennom 
hensynssone båndlegging etter naturmangfoldloven: 

• Seiland nasjonalpark (H720_1) 

• Eidvågen naturreservat på Seiland (H720_2) 

• Svartbotn naturreservat på Sørøya (H720_3) 

• Saksfjorden naturreservat på Sørøya (H720_4) 

• Lille Kamøya naturreservat (H720_5) 

• Repparfjord naturminne (H720_6) 

• Stabbursdalen nasjonalpark (H720_7). Hensynssonen reduseres ift. gjeldende arealdel 
og tilpasses gjeldende vernestatus.  

 
Flere utbyggingsområder i gjeldende arealdel blir ikke videreført i planforslaget og omdefineres til 
LNFR. Dette vil ha positive konsekvenser for naturmangfold. Dette gjelder totalt 34 områder med 
samlet areal på 11 851 daa.  

6.4.3 Fiskeri  

Områdene BN205, VAO203 og VA211 tas ut av planforslaget som følge av konsekvensutredning, 
blant annet av hensyn til fiskeri. 
 
Akvakulturområde VA219 (Ytre Torskefjorden) reduseres av hensyn til fiskeri etter anbefalingen i 
konsekvensutredningen. 
 
Området BN204 (industriområde i Fægfjord) kan ha negative konsekvenser for fiskeri ved 
etablering av kaianlegg og aktiviteter knytet til dette. Det forutsettes at fiskeriinteresser ivaretas i 
reguleringsplan. 
 
Meget store negative konsekvenser for fiskeri knyttes til fremtidige avsetninger av 
akvakulturområder i Sandøyfjorden (VA203-205) og ved Lille Vinna (VA213). Områdene er 
gyteområder for torsk, samt fiskeplasser for fiske med aktive og passive redskap.  
 
Det vurderes at øvrige fremtidige akvakulturområder ikke vil ha vesentlige negative konsekvenser 
for fiskeri. 
 
Siden det avsettes et nytt område ved Lille Vinna (VA213), anbefales det at nåværende 
akvakulturområde VA105 tas ut av planforslaget for å redusere totalbelastning for fiskeri i 
området Sørøysundet/Vinnasundet.  
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Planforslaget som helhet innebærer flere positive konsekvenser mht. fiskeri: 

• Det skilles mellom områder der akvakultur er tillatt og ikke, i motsetning til gjeldende 
arealdel. Dette vil skape forutsigbarhet både for fiskeri og akvakultur. 

• 2 områder (VKA 216 i Kvalfjord og VKA217 i Finnfjord) avsettes til kombinerte formål 
akvakultur og fiske etter innspill fra HMF Fiskarlag. Områdene tillates brukt til levende 
lagring og/eller fangstbasert akvakultur av marine fiskeslag. 

• Nåværende akvakulturområder i gjeldende arealdel som vurderes som lite aktuelle blir 
ikke videreført i planforslaget og omdefineres til flerbruk i sjø uten akvakultur. Dette 
gjelder totalt 12 områder med samlet areal på 8 072 daa. 

 
Se punkt 4.3 for nærmere vurderinger mht. fiskeri. 

6.4.4 Jordressurser  

Det er kun fremtidige områder for spredt bebyggelse som vurderes til å kunne ha negative 
konsekvenser for jordressurser i konsekvensutredningen. Dette gjelder områdene LS201, LS202, 
LS205, LS206, LS214 og LS221.  
 
Hensyn til jordressurser i LNFR områder sikres gjennom generell bestemmelse om at 
bebyggelsen/tiltaket skal lokaliseres utenfor arealer med fulldyrket jord, overflatedyrket jord og 
innmarksbeite, med mindre lokaliseringen er nødvendig for landbruk. 
 
De viktigste landbruksarealene i kommunen ligger i Neverfjord. Disse sikres i planforslaget 
gjennom hensynssone landbruk (H510). Se punkt 5.8 for nærmere vurderinger mht. landbruk. 
 
Flere utbyggingsområder i gjeldende arealdel blir ikke videreført i planforslaget og omdefineres til 
LNFR. Dette vil ha positive konsekvenser for jordressurser. Dette gjelder totalt 34 områder med 
samlet areal på 11 851 daa. 

6.4.5 Mineralressurser 

Ingen av områdene i konsekvensutredningen forutsetter nedbygging av viktige områder for 
mineralressurser.  
 
Planforslaget inneholder 2 nåværende og 3 fremtidige områder for råstoffutvinning ift. gjeldende 
arealdel.  
 
Område for råstoffutvinning i Kokelvdalen som ligger i gjeldende arealdel blir ikke videreført i 
planforslaget av hensyn til friluftsliv og reindrift og forutsettes avviklet. Områdene BRU101 i 
Neverfjord og BRU102 Kvalsunddalen er betydelig redusert til det som er nødvendig for å 
begrense negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og reindrift.  
 
Se punkt 5.6 for nærmere vurderinger mht. mineralressurser og råstoffutvinning. 

6.4.6 Kulturminner og kulturmiljø  

Området BN205 tas ut av planforslaget som følge av konsekvensutredning, blant annet av 
hensyn til kulturminner. 
 
Fremtidig område for havn SHA203 i Ersvika ligger i siktlinjen fra Meridianstøtten mot 
Seilandstuva. Dette hensynet sikres gjennom høydebegrensninger i området, samt hensynssone 
for bevaring av kulturmiljø langs siktlinjen (H570_7). 
 
Flere av områdene for spredt utbygging inneholder registrerte kulturminner. Dette gjelder 
områdene LS206, LS211, LS214, LS215, LS221 og LS224. Området LS206 (Låtret) reduseres 
som følge av konsekvensutredningen, slik at mulig konflikt med registrerte kulturminner unngås. 
Området LS221 (Klubbukt) reduseres noe for å redusere mulig konflikt med registrerte 
kulturminner. 
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Akvakulturområdet VA221 ved Turnes i Revsbotn ligger nært registrerte kulturminner på land. 
 
Det vurderes at øvrige fremtidige områder i planforslaget ikke vil ha negative konsekvenser for 
registrerte kulturminner.  
 
Hensynet til kulturminner (både registrerte og ikke kjente/registrerte) i LNFR områder sikres 
gjennom generell bestemmelse om at bebyggelsen/tiltaket ikke skal komme i konflikt med 
kulturminner og kulturmiljøer. Det forutsettes at befaringsbehovet vurderes på tiltaksnivå, ifm. 
byggesaksbehandling. 
 
I områder med plankrav forutsettes ev. befaringer og ev. avbøtende tiltak mht. kulturminner 
vurdert/gjennomført ifm. reguleringsplan.  
 
Det tas i tillegg med en retningslinje om aktsomhetsplikt mht. kulturminner.  
 
Kommunen ønsker å synliggjøre og sikre utvalgte kulturminner/kulturmiljøer i Hammerfest og 
Kvalsund i planforslaget. Dette gjøres gjennom innføring av hensynssone for bevaring av 
kulturmiljø i følgende områder: 

• H570_1 på Revsnes (krigsminner) 

• H570_2 på Skippernesodden (krigsminner) H570_3 i Fjordbotn i Repparfjorden 
(sjøsamisk kultur og historie) 

• H570_4 ved Sandøybotn (gravplass) 

• H570_5 på Batteriet ved Kvalsund (krigsminner) 

• H570_6 siktlinje fra Meridianstøtten mot Håja 

• H570_7 siktlinje fra Meridianstøtten mot Seilandstuva. 
 
Følgende områder som er vernet etter kulturminneloven synliggjøres/sikres i planforslaget 
gjennom hensynssone båndlegging etter kulturminneloven: 

• Stalloen (H730_1) 

• Kjerringa til Stalloen (H730_2) 

• Kirkegårdsbukta (H730_3) 

• Seilandstuva, målepunkt for Struves meridianbue (H730_4) 
 
For vurderinger mht. kulturminner se pkt. 5.9 i planbeskrivelsen. 
 
Flere utbyggingsområder i gjeldende arealdel blir ikke videreført i planforslaget og omdefineres til 
LNFR. Dette vil ha positive konsekvenser for kulturminner. Dette gjelder totalt 34 områder med 
samlet areal på 11 851 daa. 

6.4.7 Reindrift 

Generelt 
Nærings- og forretningsområder for reindrift (reindriftshytter) i gjeldende arealdel for Kvalsund blir 
ikke videreført i planforslaget i samråd med berørte distrikter.  
 
LNF områder for reindriftsnæring (oppsamlingsområder mm) i gjeldende arealdel for Kvalsund blir 
ikke videreført i planforslaget i samråd med berørte distrikter. 
 
Svømmeområder for rein over Vargsundet og Kvalsundet videreføres i planforslaget gjennom 
hensynssone H520. Svømmeområdet over Kvalsundet (H520_2) utvides på sørsiden etter 
innspill fra RBD20. 
 
Videre sammenfattes og vurderes konsekvenser for reindrift per reinbeitedistrikt for å synliggjøre 
samlede konsekvenser for hvert distrikt. I tillegg til vurderingene knyttet til fremtidige områder i 
planforslaget, tas det hensyn til nåværende områder i planen, eksisterende arealbruk og 
eventuelt planlagt arealbruk av relevans for å få frem kumulative konsekvenser for det aktuelle 
reinbeitedistriktet.  
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Distriktsgrensene registrert i Kilden (NIBIO) legges til grunn. Det har imidlertid kommet frem i 
planprosessen at distriktene ikke alltid er enige i grensene som er oppgitt i Kilden (NIBIO). De har 
også forskjellige oppfatninger av hvor grensen går. Dette gjelder spesielt grensen mellom RBD 
21 og 22.  
 
RBD16 Rávdol siida 
Området BN205 innenfor distriktet tas ut av planforslaget som følge av konsekvensvurdering. 
 
Planforslaget inneholder følgende fremtidige utbyggingsområder innenfor distriktet, som hadde 
status LNFR i gjeldende arealdel: 
 

Navn Areal i m2 

BRU202 73044 

SPA209 2402 

BFT203 19305 

Sum  94751 
 
Parkeringsareal SPA 209 ble foreslått av distriktet selv med forutsetningen om å stenge 
eksisterende veg til nedlagt masseuttak ved Rávdoljohka. Dette sikres i bestemmelsene.  
 
Områdene BRU202 og BFT203 ble avklart med distriktet og vurderes som lite problematisk mht. 
reindrift. 
 
Nåværende boligområde på Selkopp i gjeldende arealdel blir ikke videreført i planforslaget. 
Områdets areal på 1 073 879 m2 omdefineres til LNFR (L218). Området vurderes som viktig for 
reindrift. 
 
Tilført LNFR areal er 979 128 m2 større enn foreslått utbyggingsareal. 
 
Planforslaget tilrettelegger ellers for etablering av inntil 5 fritidsboliger, samt utvidelse av 
eksisterende bebyggelse, innenfor området BFR 108 i Russelvdalen. Ubebygd område for 
fritidsbebyggelse BFR109 videreføres fra gjeldende arealdel.  
 
RBD19 Sállan/Sørøy 
Planforslaget inneholder følgende fremtidige utbyggingsområder innenfor distriktet, som hadde 
status LNFR i gjeldende arealdel: 
 

Navn Areal i m2 Kommentar 

LS211 58700 Kun tidligere LNF 

SHA202 6600 Kun landareal 

LS208            3 448  
 

LS209          10 800  
 

LS207          45 878  
 

SHA201          11 800  Kun landareal 

LS206          10 286  
 

LS212          12 065  
 

LS213            9 179  
 

LS201        195 469  
 

LS202        294 369  
 

LS203            6 649  
 

LS204          15 877  
 

LS205        111 783  
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SPA201            1 661  
 

LS224        116 914  
 

Sum  911478 
 

 
Utbyggingstiltakene innebærer stort sett noe fortetting allerede utbygde områder, samt utvidelse 
av eksisterende bebyggelse. I tillegg tilrettelegges det for mindre infrastrukturtiltak – 2 kombikaier 
og 1 parkeringsområde med garasjer.  
 
Flere utbyggingsområder i gjeldende arealdel innenfor distriktet blir ikke videreført i planforslaget 
og omdefineres til LNFR: 
 

Navn Areal i m2 

L203 31029 

L202 222035 

L201          102 755  

L204       4 825 967  

Sum 5181786 

 
Tilført LNFR areal er 9 452 094 m2 større enn foreslått utbyggingsareal. L-områdene er ikke 
vurdert mht. betydning for reindrift, men reduksjon av utbyggingsareal vil generelt sett ha nøytrale 
eller positive konsekvenser for reindrift.  
 
Godkjente akvakulturanlegg i Kuvika (VA206) og Skippernesfjorden (VA207) ligger i samme 
område som seilingslinje ved pramming av rein. Det tas inn en bestemmelse om at det skal tas 
hensyn til seilingslinje ved pramming av rein i disse områdene ved ev. utvidelse/flytting av 
akvakulturanlegget. 
 
RBD20 Fála 
Planforslaget inneholder følgende fremtidige utbyggingsområder innenfor distriktet, som hadde 
status LNFR i gjeldende arealdel: 
 

Navn Areal i m2 Kommentar 

BRU201 48800 Kun tidligere LNF 

SPA208 1500 
 

BRU203 82586 
 

Sum 132886 
 

 
Områdene for råstoffutvinning BRU201 og BRU203 kan ha negative konsekvenser for reindrift i 
form av støy og tungtrafikk. Området BRU201 i Kvalfjorden ligger nært flytlei og trekklei. Det 
forutsettes at ev. avbøtende tiltak vurderes ifm. regulering. 
 
Parkeringsområde SPA208 etableres først og fremst i tilknytning til snøscooterløype, men kan 
også brukes om sommeren ifm. friluftsliv, noe som kan ha negative konsekvenser for reindrift.  
 
I tillegg tilrettelegges det for adkomstveg SKV201 (ny adkomstveg til senderanlegget ved 
Middagsfjellet). Dette vil være aktuelt kun hvis eksisterende adkomstveg må stenges som følge 
av opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs FV8124. Det tas inn en bestemmelse til SKV201 
om at det skal tas hensyn til reindrift i området ved organisering og utførelse av anleggsarbeid. 
 
Akvakulturområde VA219 i Ytre Torskefjorden kan ha negative konsekvenser for reindrift som har 
flyttlei og trekkveier i området. 
 
Det foreligger ellers flere større reguleringsplaner innenfor distriktet som ikke ennå er utbygd 
(blant andre Strømsnes og fremtidig flyplass på Grøtnes). Det planlegges også bygging av ny 
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420 KV kraftlinje til Hammerfest og opprustning av RV94. I tillegg vurderer Vår Energi en mulighet 
for LNG-anlegg i Kvalfjorden.  
 
Området langs veien til Forsøl (FV8124) er svært viktig for distriktet. Det er både vår-, sommer- 
og høstbeite, samt trekkleier og flyttelei. Nåværende område BIA101 (snøscootercrossbane ved 
veien til Forsøl) forutsettes derfor avviklet og tilbakeført så snart en ny helårs motocrossbane i 
Hammerfest område er tatt i bruk. Den nye helårsbanen på Fuglenesfjellet er under regulering. 
 
Hensynssone for reindrift H520_2 (svømmeområde over Kvalsundet) utvides på sørsiden etter 
innspill fra distriktet.  
 
Distriktet er totalt sett sterkt belastet som følge av vekst og utvikling i Hammerfest. Det foreslås å 
ta område BN102 – Stallogargo (107 219 m2) ut av planforslaget for å redusere totalbelastning for 
distriktet. BN102 ligger i oppsamlingsområde for rein. Området overføres til LNFR (L233). 
 
RBD21 Gearretnjárga 
Et næringsområde ved Klubbukt ble vurdert, men ikke tatt med i planforslaget av hensyn til blant 
annet reindrift, se pkt. 5.12.3. 
 
Området BFR207 tas ut av planforslaget som følge av konsekvensutredning blant annet av 
hensyn til reindrift. 
 
Planforslaget inneholder følgende fremtidige utbyggingsområder innenfor distriktet, som hadde 
status LNFR i gjeldende arealdel: 
 

Navn Areal i m2 

BIA201 41141 

BFR203 264233 

Sum  305374 

 
Området for skytebane ved Brennsvika (BIA201) vurderes som det mest problematiske for 
reindrift pga. støy. Det forutsettes at ev. avbøtende tiltak vurderes ifm. reguleringsplan. 
 
Flere utbyggingsområder i gjeldende arealdel innenfor distriktet blir ikke videreført i planforslaget 
og omdefineres til LNFR: 
 

Navn Areal i m2 Kommentar  

L213 351593 
 

L215 375312 
 

Bøttafjellet 1417900 Jf.reg.plan, se under 

L216 265734 
 

L217 23789 
 

L232 63462 
 

L234 47701 
 

Sum  2545491 
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Et område på Bøttafjellet på 1 417 900 m2 er 
regulert til skitrekk (fremtidig utvidelse av 
alpinanlegget) i gjeldende reguleringsplan for 
Skaidi Alpinanlegg fra 2003. Området vises 
med lysegrønn farge på bildet til høyre.  
 
Denne delen av reguleringsplanen vises 
imidlertid ikke i gjeldende kommuneplanens 
arealdel for Kvalsund. Området i arealdelen 
vises med mørkere grønn farge på bildet til 
høyre. 
 
RBD21 har kommet med innspill om at 
området Bøttafjellet er viktig for reindrift og at 
de ønsker at det blir omdefinert til LNFR.  
 

 
Figur 69. Forholdet mellom gjeldende reguleringsplan og 
gjeldende arealdel på området for Skaidi Alpinanlegg. 

Innspillet tas til følge gjennom oppheving av reguleringsplanen og avsetning av et mindre område 
til idrett i planforslaget (BIA102). Siden området feilaktig vistes som LNFR i gjeldende arealdel, 
får det ikke benevnelse L som de andre områdene som blir omdefinert fra utbyggingsformål til 
LNFR. 
 
Tilført LNFR areal er 2 240 117 m2 større enn foreslått utbyggingsareal. L-områdene med unntak 
av Bøttafjellet er ikke vurdert mht. betydning for reindrift, men reduksjon av utbyggingsareal vil 
generelt sett ha nøytrale eller positive konsekvenser for reindrift. 
 
RBD 22 Fiettar 
Dagens situasjon og vurderinger 
Distriktet har i flere år hatt utfordringer mht. hytteområdene i Repparfjorddalen og Hofsethøgda. 
Årsaken er nye tiltak i form av interne veier, gjerder, garasjer med mer. Distriktet stiller spørsmål 
ved lovligheten til flere av tiltakene. Situasjonen er lite oversiktlig og konfliktfylt. 
 
Distriktet peker på «trekanten»-området ved Skaidi som spesielt viktig. Det er også viktig å sikre 
overgangen fra enden av «trekanten» og videre opp i Hofsethøgda området.    
 
Det foreligger flere godkjente reguleringsplaner som ikke er gjennomført ennå. Distriktet opplever 
reguleringsplanene for Nussir og Markoppnes som problematiske. Det planlegges også bygging 
av ny 420 KV kraftlinje til Hammerfest og opprustning av RV94. 
 
Kommunen ønsker å avklare/løse dagens utfordringer mht. hytteområdene i Repparfjorddalen og 
Hofsethøgda. Kommunen har ambisjon om å kartlegge status på tiltakene i områdene og 
utarbeide nye reguleringsplaner for hyttefeltene for å rydde opp i situasjonen. Eldre planer i disse 
områdene foreslås opphevet parallelt med revisjonsprosessen, da disse danner dårlig grunnlag 
for byggesaksbehandling. Det tillates utvidelse av eksisterende bebyggelse i 
Repparfjorddalen/Hofsethøgda direkte på bakgrunn av arealdelen. Nye veier og nye enheter 
forutsetter utarbeidelse av reguleringsplan.   
 
«Trekanten»-området sørvest for Skaidi er viktig for reindrift. RBD22 ønsker ingen utbygging på 
vestsiden av E6 i dette området. Store deler av «trekanten»-området avsettes til LNFR (L220) og 
LNFR spredt (LS222), der det tillates kun utvidelse av eksisterende bebyggelse direkte på 
bakgrunn av arealdelen. Ingen nye enheter/veier tillates av hensyn til reindrift. En del av området 
på vestsiden av E6 avsettes til bebyggelse og anlegg (BA201) tiltenkt utvikling av Skaidi tettsted. 
Området har status idrett i gjeldende arealdel og preges av terrenginngrep som følge av tidligere 
masseuttak i området. Ifølge RBD22 kan utbygging av dette området ha negative konsekvenser 
for reindrift.  
 
Flere næringsområder ble vurdert innenfor distriktet, men ikke tatt med i planforslaget av hensyn 
til reindrift, se pkt. 5.12.1 og 15.12.2.  
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Nye tiltak i planforslaget 
Området for idrett BIA202 tiltenkt skytebane/motocrossbane tas ut av planforslaget som følge av 
konsekvensutredning av hensyn til reindrift. 
 
Det legges inn hensynssoner for reindrift i Hofsethhøgda området på Skaidi (H520_3 – H520_5) 
som følge av konsekvensutredning. 
 
Planforslaget inneholder følgende fremtidige utbyggingsområder innenfor distriktet, som hadde 
status LNFR i gjeldende arealdel: 
 

Navn Areal i m2 

BFT201 55818 

SPA205            2 400  

BN203          15 378  

B201            1 138  

B202            1 139  

B203            1 172  

Sum 77045 

 
Områdene BFT201 og B201-203 tilrettelegger for etablering av hundegårder og kan ha store 
negative konsekvenser for reindrift i form av støy og aktivitet i tilknytning til hundegårdene.  
 
Parkeringsområde SPA205 og næringsområde BN203 brukes allerede i dag til hhv. 
parkering/masselagring, slik at tiltakene ikke vil medføre vesentlige endringer ift. dagens 
situasjon.  
 
Flere utbyggingsområder i gjeldende arealdel innenfor distriktet omdefineres til LNFR: 
 

Navn Areal i m2 

L219 10412 

L220 236497 

L221 125366 

L222          28 084  

L223          47 104  

L224          70 313  

L225          39 131  

L226        375 742  

L227          97 392  

L228        429 788  

L229        143 478  

L230          88 345  

L231          81 243  

L214        129 378  

L211          51 470  

L212            2 032  

L207     1 264 407  

L210        938 336  

L208          34 428  

L209          89 640  

Sum  4282586 
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Tilført LNFR areal er 4 205 541m2 større enn foreslått utbyggingsareal. Områdene i 
Repparfjorddalen L220-L231 vurderes som viktig for reindrift. De andre L-områdene er ikke 
vurdert mht. betydning for reindrift, men reduksjon av utbyggingsareal vil generelt sett ha nøytrale 
eller positive konsekvenser for reindrift. 
 
RBD23B Girenjárga 
Planforslaget inneholder ingen endringer innenfor RBD23B Girenjárga. 
 
RBD24A Seiland vest 
Akvakulturområde VA209 Tindalandet (i Jøfjorden) reduseres i sør som følge av 
konsekvensutredning, av hensyn til reindrift. Eksisterende akvakulturanlegg innenfor VA209 
ligger i samme område som seilingslinje ved pramming av rein. Det tas inn en bestemmelse om 
at det skal tas hensyn til seilingslinje ved pramming av rein ved ev. utvidelse/flytting av 
akvakulturanlegget innenfor området. 
 
Planforslaget inneholder kun ett fremtidige utbyggingsområde innenfor distriktet, som hadde 
status LNFR i gjeldende arealdel. Det er område LS215 i Klemmetbukta på 44 172 m2. Det 
tillates å etablere 2 fritidsboliger innenfor området i planperioden.  
 
En del av område avsatt til tettsted (Kårhamn) i gjeldende arealdel blir ikke videreført i 
planforslaget på grunn av stor fare for skred. Området omdefineres til LNFR (L205) og har areal 
på 64 025 m2. 
 
Tilført LNFR areal er 19 853 m2 større enn foreslått utbyggingsareal. Området L205 er ikke 
vurdert mht. betydning for reindrift, men reduksjon av utbyggingsareal vil generelt sett ha nøytrale 
eller positive konsekvenser for reindrift. 
 
RBD24B Seiland Øst 
Akvakulturområde VA210 Vegglandet (i Jøfjorden) reduseres i sør som følge av 
konsekvensutredning, av hensyn til reindrift. 
 
Akvakulturområde VA211 i Hønsebyfjorden tas ut av planforslaget som følge av 
konsekvensutredning, blant annet av hensyn til reindrift. 
 
Planforslaget inneholder følgende fremtidige utbyggingsområder innenfor distriktet, som hadde 
status LNFR i gjeldende arealdel: 
 

Navn Areal i m2 Kommentar 

LS223 15311  

SHA203 586700 Kun landareal 

Sum 602011  

 
Havneområdet SHA203 ligger inntil trekklei og kan ha negative konsekvenser for reindrift.  
 
Området LS223 er svært begrenset. Det tillates kun etablering av 1 naust og utvidelse av 
eksisterende fritidsbolig. 
 
Annen byggeområde på Eidvågeidet i gjeldende arealdel reduseres og omdefineres til LNFR 
spredt. Redusert areal på 13 479 m2 omdefineres til LNFR (L206). Området L206 er ikke vurdert 
mht. betydning for reindrift, men reduksjon av utbyggingsareal vil generelt sett ha nøytrale eller 
positive konsekvenser for reindrift. 
 
Foreslått utbyggingsareal er 58 8532 m2 større enn tilført LNFR areal. 
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6.4.8 Teknisk infrastruktur  

Veg 
Riksveg 94 har gjennomgått omfattende planlegging og opprustning i løpet av de siste årene, slik 
at det ikke er behov for endringer i planen mht. denne.  
 
Det foreslås ingen nye vegtraseer i planforslaget med unntak av ny adkomstveg til 
senderanlegget ved Middagsfjellet, SKV201. Denne forutsettes etablert hvis eksisterende 
adkomstveg til senderanlegget må stenges som følge av opparbeidelse av gang- og sykkelveg 
langs FV8124. 
 
Plankartet viser hovedveger (riksveger/fylkesveger) og samleveger (kommunale veger). I tillegg 
videreføres private veger som inngår i gjeldende arealdel for Kvalsund.  
 
Parkering 
Planforslaget inneholder 2 nåværende og 9 nye områder for parkering ift. gjeldende arealdel. 
Flere av de fremtidige områdene brukes allerede til parkering, men må utvides for å dekke faktisk 
behov. Parkeringsområdene er tiltenkt allmenn bruk ifm. snøscooterløyper og friluftsliv. Eierform 
må avklares ifm. opparbeidelse av områdene.  
 
Vannforsyning 
Det er kun område BA201 Skaidisletta som forutsetter utbygging av kommunalt VA anlegg.  
 
Det bør vurderes om kommunalt VA nett kan forlenges fra Nyggenen boligfelt til boligtomtene i 
Kvalsunddalen B201-203, eller om det bør etableres private VA anlegg for boligtomtene. 
 
I områder der det finnes kommunalt VA nett kan nye tiltak knytte seg på ved ledig kapasitet på 
nettet. 
 
Strømforsyning 
Av nye tiltak er det kun ev. utvikling av næringsområde innenfor SHA203 i Ersvika som vil kreve 
forsterkning av strømnettet til området. Dette forutsettes avklart ifm. regulering av området. 
 
Planprosessen har imidlertid avdekket at utvikling av allerede avsatte/regulerte industriområder 
på Markoppnes og Strømsnes forutsetter betydelig oppgradering av strømnettet. Det vil være 
behov for nye trafo og nye 132 KV linjer til områdene. Disse tiltakene krever ny konsesjon. 
Prosessen må settes i gang så fort som mulig for å unngå forsinkelser ift. utbygging av 
områdene.  

6.4.9 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 

ROS-analysen (se vedlegg 9) for i alt 101 nye utbyggingsområder eller områder med endret 
arealbruk i kommuneplanens arealdel for Hammerfest kommune har vurdert konsekvenser av 12 
risikoforhold eller uønskete hendelser.  
 
Den tilgjengelige kunnskapen om ROS-forhold i kommunen er stort sett basert på grove 
datamodeller som nødvendigvis gir stor usikkerhet om faren er reell eller ikke og for hvilke 
arealer. Der det hersker usikkerhet om faren er reell og uten detaljkunnskap om framtidige tiltak, 
er fargekategorien gul benyttet i analysen. Altså at risiko er sannsynliggjort, men ikke på et nivå 
der man kan si om risikoen er uakseptabel eller ikke. Risikoen trenger heller ikke fordele seg likt 
over hele området geografisk. 
 
ROS-analysen har til formål å synliggjøre eventuelle alternativer og avbøtende tiltak som kan 
bringe risikoen ned på et akseptabelt nivå. Det er derfor redegjort for i analysens kapittel 2 og 3 
hvordan ROS-kategoriene må forstås i konteksten Hammerfest kommune, og hvordan potensiell 
fare ev. må avklares nærmere eller kan avbøtes eller unngås. 
 
Tabellen under oppsummerer avslutningsvis hvordan risikoforholdene i planforslaget er håndtert 
for fulgt opp konkret i plankart, bestemmelser og retningslinjer. 
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Uønsket hendelse eller 
risikoforhold 

Oppfølgning i planforslaget 

1. Flom i vassdrag, samt 
elveerosjon 

Det er tatt med en bestemmelse (pkt. 1.8.3) om at 
bebyggelse skal lokaliseres utenfor fareområder. I 
tillegg fins retningslinje vedrørende saksbehandling. 

2. Skred, ras og steinsprang Det er tatt med en bestemmelse (pkt. 1.8.2) om at 
bebyggelse skal lokaliseres utenfor fareområder samt 
at sikringstiltak skal være etablert før tiltaket 
igangsettes. I tillegg fins retningslinje vedrørende 
saksbehandling. 

3. Kvikkleire Det er tatt med en bestemmelse (pkt. 1.8.4) om at 
grunnforholdene skal vurderes ifb. søknad om tiltak 
lokalisert under marin grense. I tillegg fins 
retningslinje vedrørende saksbehandling. 

4. Radon Ivaretas av krav til radonsperre jf. Byggteknisk 
forskrift (TEK17). 

5. Stormflo og havnivåstigning Det er tatt med en bestemmelse (pkt. 1.8.1) om 
minste gulvhøyde for tiltaksklasse 2 og 3 på k +3,5 
(NN2000) med mindre det gjennomføres sikringstiltak 
mot vanninntrenging. Nye utfyllingsområder uten kai 
skal ha minimumshøyde k +3,3 (NN2000) på 
toppdekket. 

6. Forurensning og farlige stoffer Det er tatt med en bestemmelse (pkt. 1.8.5) om at 
dokumentasjon på sikkerhet mot forurensning i grunn 
skal foreligge før tillatelse til tiltak kan gis. I tillegg fins 
retningslinje vedrørende saksbehandling. Tilsvarende 
bestemmelse (pkt. 1.8.6) og retningslinje fins også for 
forurensning i bunnsedimenter. 

7. Støy Rød (H210) og gul (H220) støysone for ny lufthavn 
på Grøtnes er avmerket i plankartet med tilhørende 
bestemmelser (pkt. 6.1.3–6.1.4) og felles 
retningslinjer. 
Det er tatt med en bestemmelse (pkt. 1.8.8) om det i 
byggesaker skal det dokumenteres at krav til 
innendørs og utendørs støy blir ivaretatt, både for 
tiltaket selv, og for ev. influensområde. Støynivået 
skal ikke overstige anbefalte støygrenser angitt i 
veileder T-1442/2016. Dette gjelder både permanente 
tiltak og støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Egen 
støyfaglig utredning kreves der støyømfintlig 
bebyggelse ønskes etablert i rød eller gul støysone. I 
tillegg fins retningslinje vedrørende definisjoner mm. 

8. Elektromagnetisk stråling Nettanlegg over 22 kV (regional og sentralnettet) 
avmerket i plankartet med båndleggingssone etter 
energiloven (H740). Buffer benyttet fra ytterlinje 25 m. 
Øvrige høyspentledninger er angitt på plankartet som 
senterlinjer. Det er tatt med en bestemmelse (pkt. 
1.8.7) om sikring av tilstrekkelig avstand til 
høyspentledninger og anlegg som trafoer. I tillegg fins 
retningslinje der anbefalte grenseverdier jf. Statens 
strålevern legges til grunn. 

9. Ulykker Sikringssone H130 er avmerket i plankartet med 
tilhørende bestemmelse (pkt. 6.1.2), samt at det er 
tatt med en generell bestemmelse (pkt. 1.8.9) som 
begge tilsvarer bestemmelser i restriksjonsplan for 
Hammerfest lufthavn (Fuglenesdalen og Grøtnes) 
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vedr. maks. byggehøyde over eksisterende terreng 
mv. I tillegg fins retningslinjer om 
turbulensvurderinger, radiotekniske vurderinger og 
saksbehandling mv. 

10. Sikring av vannforsyning Sikringssone H110 er avmerket i plankartet med 
tilhørende bestemmelse (pkt. 6.1.1) om beskyttelse 
av drikkevannskilde med nedbørfelt mot forurensning. 

11. Svikt i kritiske 
samfunnsfunksjoner eller 
infrastruktur 

Oppfølgning må vurderes i hver enkelt sak, ved 
regulering eller søknad om tiltak. Problemstillingen er 
behandlet i den helhetlige kommune-ROS. 

12. Ekstremvær Det er tatt med en bestemmelse (pkt. 1.8.10) med 
krav om ivaretakelse av lokalklimatiske hensyn for 
nye tiltak. Utforming, plassering og organisering av 
bebyggelse og anlegg skal bidra til å optimalisere 
lokalklima og hindre skader/ulemper ved ekstremvær. 

 
Med henvisning plankartets hensynssoner og planens bestemmelser og retningslinjer, er det vår 
konklusjon at hensynet til risiko- og sårbarhetsforhold i nye utbyggingsområder er tilfredsstillende 
ivaretatt i planforslaget. Det understrekes at det forutsettes at mer detaljerte ROS-analyser 
gjennomføres i reguleringsplanarbeidet for områder med plankrav. Ved tiltak utenfor 
reguleringsplan med ROS-analyse, forutsettes det at vurderinger knyttet til viktige risiko- og 
sårbarhetsforhold foretas i søknad og behandling av byggesaken, jf. også plan- og bygningsloven 
§ 28-1. 

6.4.10 Barn- og unges oppvekst vilkår  

Barn- og unges oppvekst vilkår knytter seg i stor grad til nye boligområder, og hvordan disse 
lokaliseres og planlegges.  
 
Planforslaget inneholder kun ett nytt boligområde som er tiltenkt personer/familier som driver med 
hundekjøring. Området inneholder kun 3 tomter til bolig/hundegård, og er derfor svært lite i 
omfang. Boligområdet ligger i Kvalsunddalen, i forlengelsen av Nyggenen boligfelt. Det er ca. 200 
m til nærmeste regulert lekeplass. Avstand til fremtidig skole i Kvalsund sentrum er i dag ca.2 km. 
Da følger man vegen gjennom boligområdene og Kvalsund sentrum. Det planlegges imidlertid å 
bygge en bruforbindelse over Kvalsundelva ifm. med pågående opparbeidelse av Nyggenen 
boligfelt. Dette vil forbedre tilgjengelighet til skolen og idrettsaktivitetene for alle boligområdene 
som ligger på østsiden av Kvalsundelva.  
 
 
Det tilrettelegges i tillegg for ett nytt område der spredt boligbygging er tillatt – ved Bismarvikveien 
i Akkarfjord (LS211). Dette området ligger imidlertid inntil tettstedet og har avstand på maks 1 km 
til skolen og fotballbanen. 
 
Iht. planens strategi konsentreres boligbygging innenfor og inntil tettstedene, mens etablering av 
nye boliger innenfor LNFR spredt områder begrenses betydelig sammenliknet med gjeldende 
arealdel. Dette vil sikre bedre muligheter for trygg skoleveg og tilgang til aktivitetstilbud og 
lekeplasser.  
 
Det tilrettelegges for nye arealer til idrett i Kvalsund (skytebane ved Brennsvika, aktivitetsområde 
ved Skaidilia), samt videre utvikling av alpinanlegget. Dette vil kunne skape nye aktivitetstilbud for 
barn- og unge.  

6.4.11 Folkehelse 

Fysisk aktivitet er en av de viktigste forutsetningene for god folkehelse.  
 
Planforslaget inneholder flere tiltak som vil kunne bidra til økt fysisk aktivitet: 

• Tilrettelegging for parkeringsplasser ifm. snøskooterløyper og turoppstart. 
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• Reduksjon/fjerning av områder for råstoffutvinning i viktige friluftsområder (ved Neverfjord, i 
Kvalsunddalen og Kokelvdalen). Nye områder for råstoffutvinning legges utenom viktige 
områder for friluftsliv. 

• Tilrettelegging for opparbeidelse/utbedring av fiskeplassen ved Kvalsundbrua.  

• Tilrettelegging for nye arealer til idrett i Kvalsund (skytebane ved Brennsvika, 
aktivitetsområde ved Skaidilia), samt videre utvikling av alpinanlegget. 

 
Aktivitetstilbud bidrar også til sosialisering og har positiv virkning på psykisk helse.  

6.4.12 Samisk natur- og kulturgrunnlag 

Samisk kultur og historie har vært et viktig tema i planarbeidet. Vurderinger og tiltak ift. dette er 
nærmere beskrevet i punkt 5.9.4.  
 
Det er ikke registrert/kjent at nye utbyggingsområder på land er i konflikt med samisk natur- og 
kulturgrunnlag. 
 
Ifm. planlegging av sjøarealer ble BIVDI kontaktet flere ganger, men de kom dessverre ikke med 
innspill til planarbeidet. Sjøsamiske interesser i sjø ivaretas i planforslaget på følgende måte: 

• Vurdering av konflikter med lakseplasser som er registrert i databasen til Fiskeridirektoratet. 

• Vurdering av innspillene fra Vest Finnmark Kystfiskarlag. Det legges her til grunn at interesser 
til Kystfiskarlaget i stor grad sammenfaller med sjøsamiske interesser i sjø.  

• Fjord og kystfiske med passive redskaper inkluderes i definisjonen av stedbundet næring i 
retningslinjene for å sikre sjøsamiske interesser i LNFR områder. 

6.4.13 Næringsliv og sysselsetting 

Planforslaget tilrettelegger for utvikling av næringsområder/havneområder, områder for 
råstoffutvinning/masselagring og områder for reiseliv. Det settes av nye områder for akvakultur og 
for levende lagring/fangstbasert akvakultur.  
 
Planen utpeker også viktige områder for landbruk og reindrift. 
 
Bred og balansert satsing på flere næringer i planforslaget vil kunne ha positiv innvirkning på 
sysselsetting i kommunen.  

6.4.14 Sosial infrastruktur 

Iht. planens strategi konsentreres boligbygging innenfor og inntil tettstedene, mens etablering av 
nye boliger innenfor LNFR spredt områder begrenses betydelig sammenliknet med gjeldende 
arealdel. Kommunens forskrift om skolekretser legges til grunn ved vurdering av fremtidig 
utvikling av tettstedene. Nye tiltak knyttes opp mot eksisterende sosial infrastruktur. 

6.4.15 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 

Planens strategi om å konsentrere boligbygging innenfor og inntil tettstedene bidrar til at det 
daglige transportbehovet reduseres til et minimum.  
 
Det tas inn en bestemmelse om at energiøkonomisering og bruk av fornybare energikilder til eget 
bruk, eksempelvis bioenergi, solcellepanel, vindmølle, mindre vannkraftverk e.l., skal vurderes og 
vektlegges ved planlegging og iverksetting av nye tiltak. 
 
Det tas også inn en bestemmelse om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg. Fortetting av 
eksisterende tettsteder vil kunne styrke grunnlaget for etablering av nye fjernvarmeanlegg. 
 

6.5 Samlede konsekvenser vurdert etter arealformål 

I dette kapittelet fremkommer en oppsummering og vurdering av utredningene av enkeltområder 
etter arealformål. Hensikten er å belyse hvordan de enkelte arealformål påvirker sentrale 
utredningstema.  
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Vurderingene knyttes til fremtidige områder i planforslaget slik disse er vurdert i 
konsekvensutredningen av planens enkeltområder. Det tas hensyn til kommunens vurderinger i 
pkt.6.3.2. Vurderingene omfatter også nåværende områder i planen, eksisterende arealbruk og 
eventuelt annen foreslått arealbruk av relevans for å fange opp total samlet belastning i det 
aktuelle området. 
 
Endringer i planforslaget som følge av konsekvensutredningen er oppsummert i pkt.6.7. 

6.5.1 Bebyggelse og anlegg 

Planforslaget inneholder 7 nåværende områder for bebyggelse og anlegg og ett fremtidig område 
(BA201 – Skaidisletta) ift. gjeldende arealdel. 
 
Områdene for bebyggelse og anlegg omfatter kommunens tettsteder, der flere typer bebyggelse 
inngår.  
 
Planforslaget legger hovedsakelig opp til fortetting av nåværende områder for bebyggelse og 
anlegg for å begrense behovet for etablering av sosial og teknisk infrastruktur, begrense 
klimagassutslipp, samt begrense negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og reindrift. 
 
Et nytt område BA201 (Skaidisletta) foreslås for å styrke Skaidi som destinasjon for reiseliv og 
rekreasjon. Arealavsetningen kan ha negative konsekvenser for friluftsliv ifm. Skaidielva og 
reindrift (på deler av området). Det forutsettes også betydelige investeringer i kommunal 
infrastruktur (VA anlegg). Arealet er i gjeldende kommuneplanens arealdel for Kvalsund avsatt til 
fritidsbebyggelse/idrett og er delvis utbygd. Det stilles plankrav for større tiltak innenfor området.  

6.5.2 Boligbebyggelse 

Planforslaget legger hovedsakelig opp til fortetting av nåværende områder der boligbebyggelse 
inngår for å begrense behovet for etablering av sosial og teknisk infrastruktur, begrense 
klimagassutslipp, samt begrense negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og reindrift.  
 
Et stort boligområde på Selkopp ved Kokelv som ligger i gjeldende arealdel blir ikke videreført i 
planforslaget av ovennevnte grunner. Boligområder mellom Repparfjorden og Skaidi som ligger i 
gjeldende arealdel blir omdefinert til fritidsbebyggelse for å begrense spredning av 
boligbebyggelse.  
 
Planforslaget inneholder kun 2 mindre boligområder: 1 nåværende (B101) og 1 fremtidig (3 
boligtomter, B201-203) ift. gjeldende arealdel. Resten av boligbebyggelsen inngår i områdene for 
bebyggelse og anlegg og gjeldende reguleringsplaner/kommunedelplan for Hammerfest og 
Rypefjord.  
 
Det nye boligområdet B201-203 avsettes med tanke på boliger med hundegård for 
personer/familier som driver med hundekjøring. Området ligger i tidligere LNFR område. Området 
kan ha negative konsekvenser for fritidsbebyggelse og reindrift i form av støy fra hundegård og 
aktiviteter knyttet til hundekjøring.  

6.5.3 Fritidsbebyggelse 

Fritidsbebyggelse er ett av satsingsområdene for revisjonen av arealdelen. 
 
Planforslaget legger hovedsakelig opp til fortetting av allerede utbygde områder for å begrense 
negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og reindrift. 
 
Deler av formålet fritidsbebyggelse i gjeldende arealdel for Kvalsund er omgjort til LNFR av 
hensyn til reindrift. Dette gjelder spesielt Repparfjorddalen. 
 
Planforslaget inneholder 25 nåværende og 7 fremtidige områder for fritidsbebyggelse ift. 
gjeldende arealdel. De aller fleste av disse ligger i tidligere Kvalsund kommune.  
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Område BFR207 Solbakken vest tas ut av planforslaget pga. store negative konsekvenser for 
viktig naturtype, samt negative konsekvenser for reindrift.  
 
Kun ett av de fremtidige områdene, BFR203 som ligger mellom Alpinanlegget og Skaidi inntil 
kraftlinjen, ligger i et ubebygd område som har status LNFR i gjeldende arealdel. Det vurderes at 
utbygging av dette området ikke har vesentlige negative konsekvenser for utredningstemaene. 
 
De fleste andre områdene er delvis utbygd og har status boligbebyggelse i gjeldende arealdel, ett 
av områdene har status LNFR spredt. Fortetting i disse områdene kan ha negative konsekvenser 
mht. ROS (4 områder), reindrift (2 områder) og friluftsliv (1 område). Det vurderes at disse 
forholdene er tilfredsstillende sikret i planforslaget gjennom bestemmelser, hensynssoner for 
reindrift, samt plankrav for større tiltak innenfor områdene.  

6.5.4 Fritids- og turistformål 

Det avsettes 3 områder til fritids- og turistformål i planforslaget. Alle har status fremtidig ift. 
gjeldende arealdel. 
 
To av disse, BFT201 Veslemoen og BFT203 Russelva, har status LNFR i gjeldende arealdel. 
Områdene er ubebygd, men preges av terrenginngrep og brukes per i dag til parkering.  
 
Utvikling av disse områdene til fritids- og turistformål kan ha negative konsekvenser for friluftsliv 
(to områder), reindrift (to områder) og ROS (alle områder). Disse forholdene er sikret i 
planforslaget i stor grad gjennom bestemmelser og plankrav for større tiltak innenfor områdene.  
 
Området BFT201 Veslemoen kan ha negative konsekvenser for friluftsliv og reindrift i form av 
støy fra hundegård og aktiviteter knyttet til hundekjøring. 

6.5.5 Råstoffutvinning  

Planforslaget inneholder 2 nåværende og 3 fremtidige områder for råstoffutvinning ift. gjeldende 
arealdel. Alle områdene har status LNFR i gjeldende arealdel, med unntak av nedre del av 
området BRU201 ved Kvalfjorden. 
 
Råstoffutvinning i fremtidige områder kan ha negative konsekvenser for reindrift (to områder), og 
ROS (alle områder). Det stilles plankrav for alle tiltak innenfor områdene. Negative konsekvenser 
for reindrift vurderes som utfordrende mht. avbøtende tiltak. 
 
Område for råstoffutvinning i Kokelvdalen som ligger i gjeldende arealdel blir ikke videreført i 
planforslaget av hensyn til friluftsliv og reindrift og forutsettes avviklet. Områdene BRU101 i 
Neverfjord og BRU102 Kvalsunddalen er betydelig redusert til det som er nødvendig for å 
begrense negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og reindrift. 

6.5.6 Næringsbebyggelse 

Et stort område på Slettnes på Sørøya som har status annet byggeområde i gjeldende arealdel 
blir ikke videreført i planforslaget. Området var tiltenkt hovedsakelig næringsbebyggelse ifm. 
petroleumsvirksomhet i Hammerfest kommune.  
 
Et næringsområde ved Stallogargo som ligger i gjeldende arealdel blir ikke videreført i 
planforslaget på bakgrunn av samlede konsekvenser for reindrift (se pkt.6.6.7). 
 
Planforslaget inneholder 3 nåværende og 4 fremtidige områder for næringsbebyggelse ift. 
gjeldende arealdel. 
 
Kun ett av de fremtidige områdene, BN203 i Kvalsunddalen, har status LNFR i gjeldende 
arealdel. Området brukes imidlertid til lagring av masser og preges av terrenginngrep. De andre 
områdene har status råstoffutvinning eller LNFR spredt i gjeldende arealdel.  
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Utvikling av fremtidige områder til næringsformål kan ha negative konsekvenser for reindrift (to 
områder) og ROS (alle områder). Disse forholdene er sikret i planforslaget i noen grad gjennom 
bestemmelser og plankrav for større tiltak på noen av områdene. Negative konsekvenser for 
reindrift i Kvalsunddalen vurderes som utfordrende mht. avbøtende tiltak. 

6.5.7 Idrettsanlegg 

Område BIA202 vis-a-vis Kaggelv tas ut av planforslaget pga. meget store negative 
konsekvenser for reindrift.  
 
Planforslaget inneholder 2 nåværende og 2 fremtidige områder for idrettsanlegg ift. gjeldende 
arealdel. 
 
Nåværende område BIA101 (scootercrossbane ved fylkesvegen til Forsøl) forutsettes avviklet når 
ny motocrossbane på Fuglenesfjellet, som er under regulering, tas i bruk. Dette foreslås av 
hensyn til reindrift. Nåværende område BIA102 (Skaidi Alpinanlegg) er betydelig redusert av 
hensyn til reindrift. ift. reguleringsplanen som forutsettes opphevet. 
 
Ett av de fremtidige områdene, BIA201 ved Brennsvika, har status LNFR i gjeldende arealdel. 
Det andre området BIA203 i Skaidilia har status fritidsbebyggelse i gjeldende arealdel.  
 
Utvikling av fremtidige områder til idrettsanlegg kan ha negative konsekvenser for reindrift (begge 
områder) og ROS (BIA201). ROS forhold er tilfredsstillende sikret gjennom plankrav for BIA201 
og generelle bestemmelser. Negative konsekvenser for reindrift vurderes som utfordrende mht. 
avbøtende tiltak. 

6.5.8 Andre typer bebyggelse 

Planforslaget inneholder 2 fremtidige områder ift. gjeldende arealdel: BAB201 som omfatter 
kommunalt renseanlegg på Enebakk og BAB202 som omfatter trafostasjonen på Skaidi. Begge 
områder skal sikre allerede eksisterende infrastruktur som er avklart gjennom 
reguleringsplan/konsesjonsprosess. Disse områdene vurderes derfor ikke nærmere her. 

6.5.9 Kombinerte bebyggelse og anleggsformål 

Planforslaget inneholder 3 fremtidige områder for kombinerte bebyggelse og anlegg ift. gjeldende 
arealdel. Områdene er hovedsakelig tiltenkt fritids- og turistformål og fritidsbebyggelse.  
 
To av områdene har status boligbebyggelse i gjeldende arealdel, mens ett område har status 
idrett i gjeldende arealdel. Alle områdene er delvis utbygd eller preges av terrenginngrep.  
 
Utvikling av områdene kan ha negative konsekvenser for ROS (alle områdene) reindrift 
(BKB203). Det vurderes at ROS forhold er tilfredsstillende sikret gjennom plankrav og generelle 
bestemmelser. Negative konsekvenser for reindrift vurderes som utfordrende mht. avbøtende 
tiltak.  

6.5.10 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Dette hovedformålet inneholder havn (8 områder), parkering (9 områder) og adkomstveg (1 
område), men velges å vurderes samlet. Alle områdene har status fremtidig ift. gjeldende 
arealdel.  
 
ROS er det utredningstemaet som er mest berørt innenfor samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur. Samtlige havneområder (SHA201-208) har negative konsekvenser mht. ROS, 
hovedsakelig pga. beliggenhet under marin grense og derfor fare for ustabile grunnforhold. 
Adkomstveg SKV201 har negative konsekvenser mht. ROS blant annet pga. stor sannsynlighet 
for ekstremvær og høyspentlinje. Parkeringsområder SPA201, SPA206 og SPA207 har negative 
konsekvenser mht. ROS pga. beliggenhet under marin grense og fare for snøskred. Det vurderes 
at ROS forhold er tilfredsstillende sikret gjennom generelle bestemmelser. 
 

http://www.hammerfest.kommune.no/


Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2021-2033 
Bestemmelser og retningslinjer 

www.hammerfest.kommune.no  Side 89 av 112 

 

Innen havneformål er det kun området SHA203 i Ersvika som vurderes til å ha negative 
konsekvenser for andre utredningstemaer en ROS. Landdelen av området har status LNFR i 
gjeldende arealdel. Negative konsekvenser gjelder friluftsliv, kulturminner (siktlinje fra 
Meridianstøtten), reindrift og teknisk infrastruktur. Hensynet til kulturminner vurderes som varetatt 
gjennom høydebegrensninger i bestemmelsene. Det stilles også plankrav for større tiltak på 
landdelen av området. Konsekvenser for friluftsliv og reindrift vurderes som utfordrende mht. 
avbøtende tiltak. 
 
Innen parkeringsformål er det to områder som kan ha negative konsekvenser for reindrift, 
SPA205 Áisaroaivi og SPA208 Årresjåelva. Parkeringsområdene er knyttet til snøscooterløypene 
og har positive konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon. Tiltakene er også positive mht. 
trafikksikkerhet. Områdene har status LNFR i gjeldende arealdel, men brukes allerede til 
parkering i dag og preges av terrenginngrep.  
 
Adkomstveg SKV201 kan ha negative konsekvenser for reindrift i anleggsfasen. Dette sikres 
gjennom bestemmelser.  

6.5.11 LNFR 

32 områder på totalt 11762 daa omgjøres fra bygge- og anleggsformål i gjeldende arealdel til 
LNFR i planforslaget. Dette har positive eller nøytrale konsekvenser for samtlige 
utredningstemaer.  

6.5.12 LNFR spredt 

Planforslaget inneholder 44 nåværende og 24 fremtidige områder for LNFR spredt ift. gjeldende 
arealdel. 
 
14 av de fremtidige områdene har status LNFR i gjeldende arealdel, men de fleste av disse er 
delvis utbygd. Resterende 10 områder har status annet byggeområde, tettsted eller 
fritidsbebyggelse i gjeldende arealdel.  
 
I 6 av områdene tillates kun naust, samt utvidelse av eksisterende bebyggelse. I 2 av områdene 
tillates kun utvidelse av eksisterende bebyggelse. 
 
LS206 (Låtret) reduseres som følge av konsekvensutredningen for å unngå negative 
konsekvenser for friluftsliv og kulturminner. LS221 (Klubbukt) reduseres som følge av 
konsekvensutredningen for å redusere negative konsekvenser for kulturminner. 
 
Alle områdene med unntak av LS211 og LS222 har negative konsekvenser mht. ROS. Årsaken 
er sammensatt og varierer fra området til området. Lav responstid ved ulykker er medvirkende 
årsak til utslagene innenfor ROS. Områdene LS205 (Båtsfjord) og LS206 (Låtret) peker seg 
spesielt ut med uakseptabel risiko på ROS. Dette sikres med egne bestemmelser til disse 
områdene om at skal det foreligge dokumentasjon på sikkerhet mot snøskred, sørpeskred, 
steinsprang, flomskred og usikre grunnforhold før tillatelse til tiltak kan gis. Det vurderes at ROS 
forhold på de andre områdene er tilfredsstillende sikret gjennom generelle bestemmelser. 
 
Utbygging av områdene kan ellers ha negative konsekvenser for jordressurser (gjelder 6 
områder), kulturminner (gjelder 5 områder) og biologisk mangfold (gjelder 1 område). Disse 
konsekvensene vurderes som ivaretatt gjennom: 

• bestemmelse om at bebyggelsen ikke skal komme i konflikt med kulturminner og 
kulturmiljøer  

• bestemmelse om at bebyggelse skal lokaliseres utenfor arealer med fulldyrket jord, 
overflatedyrket jord og innmarksbeite 

• hensynssone naturmiljø i det aktuelle området (LS221 Klubbukt) 
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6.5.13 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

13 områder på totalt 8072 daa omgjøres fra akvakulturformål i gjeldende arealdel til flerbruk i sjø 
uten akvakultur i planforslaget. Dette har positive eller nøytrale konsekvenser for samtlige 
utredningstemaer. 

6.5.14 Ankringsområder 

Planforslaget inneholder 9 nåværende og 2 fremtidige ankringsområder ift. gjeldende arealdel. 
 
Ankringsområde VAO203 ved Kokelv tas ut av planforslaget til fordel for ankringsområde 
VAO202. 
 
Det vurderes at fremtidige ankringsområder ikke vil ha vesentlige negative konsekvenser for 
utredningstemaene. 

6.5.15 Akvakultur og kombinerte formål i sjø og vassdrag 

Områder for akvakultur og kombinerte formål i sjø og vassdrag (for det meste fortøyningssoner 
ifm. akvakulturområder) hører sammen, og vurderes derfor samlet.  
 
Fremtidig akvakulturområde VA211 og nåværende akvakulturområde VA105, begge i 
Hønsebyfjorden, tas ut av planforslaget på grunn av negative konsekvenser for friluftsliv og 
rekreasjon, fiskeri og reindrift. 
 
Planforslaget inneholder 15 nåværende og 21 fremtidige akvakulturområder ift. gjeldende 
arealdel. Tilhørende fortøyningssoner (kombinerte formål i sjø og vassdrag) er i 
konsekvensutredningen vurdert sammen med de aktuelle akvakulturområdene. 
 
11 av de fremtidige områdene tilrettelegger for utvidelse av nåværende akvakulturområder ift. 
gjeldende arealdel. 3 av områdene sikrer allerede eksisterende anlegg eller tillatelser innenfor 
flerbruksområde i sjø der akvakultur var tillatt i gjeldende arealdel. 6 av områdene er ny.   
 
De fremtidige akvakulturområdene kan ha negative konsekvenser for fiskeri (gjelder 5 områder), 
naturmangfold (gjelder 1 områder), reindrift (gjelder 5 områder), friluftsliv og rekreasjon (gjelder 2 
områder) og kulturminner (gjelder 1 område). Hensynet til reindrift er ivaretatt med unntak av ett 
område (VA219 i Ytre Torskefjorden) gjennom reduksjon av akvakulturområder og krav i 
bestemmelsene.  
 
4 av fremtidige akvakulturområder vurderes til å ha meget store negative konsekvenser for fiskeri 
og store negative konsekvenser for biologisk mangfold.  
 
2 områder i planforslaget avsettes til akvakultur og fiske. Områdene tillates brukt til levende 
lagring og/eller fangstbasert akvakultur av marine fiskeslag. Området VKA217 i Finnfjorden kan 
ha negative konsekvenser for biologisk mangfold, spesielt ved bruk av område til fangstbasert 
akvakultur.  

6.5.16 Bestemmelsesområder 

Planforslaget inneholder 4 bestemmelsesområder. 
 
Bestemmelsesområdene 3 og 4 kan ha negative konsekvenser mht. ROS. Dette knyttes 
imidlertid til sikkerhetskrav mht. fremtidig flyplass på Grøtnes. Tiltak mht. ROS er ikke nødvendig 
så lenge akvakultur avvikles før ny flyplass på Grøtnes tas i bruk. 
 
Det vurderes at bestemmelsesområdene ikke vil ha vesentlige negative konsekvenser for de 
andre utredningstemaene. 
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6.6 Samlede konsekvenser av planens strategi for fremtidig arealbruk 

Kommunens strategi for fremtidig arealbruk fremkommer i pkt.3. Det vurderes at strategien har 
blitt fulgt i stor grad ved vurdering og avsetting av nye tiltak i planforslaget.  
 
Nedenfor oppsummeres konsekvensene av arealstrategien: 

• Energibruk og klimagassutslipp 
Fortetting innenfor og inntil eksisterende tettsteder innebærer en mer effektiv areal- og 
transportbruk i kommunen. Dette vil kunne bidra til reduserte klimagassutslipp fra 
transport. Dette vil også gi bedre grunnlag for etablering av nye fjernvarmeanlegg og 
miljøvennlig energibruk i bygg. 

• LNFR 
Fortetting av eksisterende tettsteder og samlokalisering av områder for industri og 
råstoffutvinning reduserer inngrep i viktige områder for landbruk, naturmangfold, friluftsliv 
og reindrift.   

• Fiskeri  
Avsetning av enbruksområder for akvakultur sikrer forutsigbarhet for fiskerinæringen. 

 

6.7 Endringer i planforslaget som følge av konsekvensutredning 

 

Områdenavn 
Kommentar 

Plankartet under KU Plankartet etter KU 

BFR204 
Enebakk–
Skaidi 
Det legges inn 
hensynssone 
for reindrift for å 
sikre reindrifts-
interesser i 
området 
(H520_3 og 
H520_4). 

  

BFR207 
Solbakken 
vest 
Området tas ut 
av planforslaget 
og omdefineres 
til LNFR av 
hensyn til 
naturmangfold 
og reindrift 
(inngår i L216). 
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BN205 
Kråkeberget–
Birjavika 
Området tas ut 
av planforslaget 
av hensyn til 
naturmangfold, 
fiskeri og 
kulturminner. 
Status LNFR og 
flerbruk i sjø i 
gjeldende 
arealdel 
videreføres.   
BIA202 
Kaggelv 
Området tas ut 
av planforslaget 
av hensyn til 
reindrift. Status 
LNFR i 
gjeldende 
arealdel 
videreføres. 

  
LS206 Låtret 
Delen av 
området som 
ligger på 
oversiden av 
veien tas ut av 
planforslaget av 
hensyn til 
firluftsliv og 
kulturminner.  

  
LS221 
Klubbukt 
Området 
reduseres i vest 
av hensyn til 
kulturminner 
(L233). Det 
legges inn 
hensynssone 
for naturmiljø 
for å sikre 
naturmangfold i 
området 
(H560_6).   
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VAO203 
Selkopp, 
alternativ 2. 
Området tas ut 
av planforslaget 
av hensyn til 
fiskeri og 
friluftsliv. 
VAO202 
vurderes som et 
bedre alternativ. 
 

  
VA209 og 
VKA209 
Tindalandet 
Områdene 
reduseres i sør 
av hensyn til 
reindrift.  

  
VA210 
Vegglandet 
Området 
reduseres i sør 
av hensyn til 
reindrift. 

  
VA211 
Hønseby-
fjorden 
Området tas ut 
av planforslaget 
av hensyn til 
friluftsliv, fiskeri 
og reindrift. 
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VA219 og 
VKA212 Ytre 
Torskefjorden 
Området 
reduseres i øst 
av hensyn til 
fiskeri.  

  
BN102 
Området tas ut 
av planforslaget 
av hensyn til 
reindrift på 
bakgrunn av 
samlede 
konsekvenser 
(se pkt.6.6.7). 
Området 
omdefineres til 
LNFR (L232). 

  

VA105 
Området tas ut 
av planforslaget 
av hensyn til 
fiskeri på 
bakgrunn av 
samlede 
konsekvenser 
(se pkt.6.6.3). 
Området 
omdefineres til 
flerbruk i sjø 
u/akvakultur 
(V202). 

  

 
 

7. Oppsummering 

7.1 Forholdet til nasjonale og regionale mål og retningslinjer 

Det vurderes at planforslaget er i tråd med aktuelle nasjonale og regionale føringer. Følgende 
grep/tiltak i planforslaget kan trekkes frem spesielt: 

• Fortetting fremfor spredning bidrar til å unngå økning i klimagassutslipp og tap av viktige 
områder for naturmangfold, reindrift og friluftsliv 

• Tilrettelegging for råstoffutvinning nært behovsområdene gir korte transportavstander og 
reduserte klimagassutslip 

• Tydelig og forutsigbar forvalting av sjøarealene  

• Aktiv forvaltning av natur-, landskaps- og kulturminneverdier gjennom hensynssoner 

• Sikring av naturgunnlaget for landbruk og reindrift gjennom hensynssoner 
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7.2 Vurdering etter naturmangfoldloven kap. II 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven skal sikre at naturmangfold blir vurdert ved 
myndighetsutøvelse som berører natur. Prinsippene skal vise hvordan hensynet til naturmangfold 
er vurdert og vektlagt, og gjelder uavhengig av om myndighetsutøvelse skjer i medhold av 
naturmangfoldloven eller andre lover og regler (som f.eks. plan- og bygningsloven). 
 
Det betyr at i alle saker som berører natur så skal følgende miljørettslige prinsipper vurderes: 

• kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 

• ivaretakelse av føre-var-prinsippet (§ 9) 

• økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) 

• tiltakshaver som kostnadsbærende ved miljøforringelse (§ 11) 

• miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) 
 
I tillegg har alle og enhver en generell aktsomhetsplikt (§ 6) til å gjøre det som er rimelig for å 
unngå skade på naturmangfoldet. 
 
Vurderingene etter §§ 8 til 12 skal gjøres på alle plannivåer. Omfanget av vurderingene vil 
imidlertid variere avhengig av plannivå og hvor sterke føringer planen gir for fremtidig 
arealdisponering som har konsekvenser for naturmangfold.  
 
Under følger en vurdering av forslaget til kommuneplanens arealdel for Hammerfest opp mot de 
miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven, som med dette vurderes for oppfylte i saken. 

7.2.1 Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8) 

Kunnskapen om naturmangfold i Hammerfest kommune har til dette planarbeidet bestått av 
eksisterende kunnskap om arts- og naturtypemangfold samt geologisk og landskapsmessig 
naturmangfold basert på følgende informasjon og kilder: 

• Registreringer i Naturbase og Miljøstatus (verneområder, forslag til marin verneplan for 
Lopphavet, arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper, naturtyper etter 
DN-håndbok 13 og verdifulle kulturlandskap). 

• Registreringer i Artskart (truede arter), herunder kunnskap om tilstanden til det biologiske 
mangfoldet. 

• Registreringer i Yggdrasil og Kystinfo (gyteområder, arter, naturtyper i sjø). 

• Registreringer i Vann-Nett (vannforekomster). 

• Registreringer hos NGU (geologisk mangfold). 

• Rapport ved Miljøfaglig Utredning AS om biologisk mangfold i Kvalsunddalen og 
Repparfjorddalen fra 2010. 

• Kartlegging av naturtyper – verdisetting av biologisk mangfold i Hammerfest kommune. 
Rapport utarbeidet i oktober 2012. 

• Naturforvalteren AS og Asplan Viaks fagrapport fra 2008 for virkninger på biologisk 
mangfold i samband med Statnetts konsesjonssøknad for ny 420 kV kraftledning 
Balsfjord–Hammerfest. 

• NINA Rapport 222 om viltkartlegging i Hammerfest kommune fra 2007. 

• Søknadsdokumenter for akvakulturlokaliteter. 

• Lokalkunnskap hos kommunens miljøvernrådgiver og andre fagpersoner i kommunen. 
 
Det vurderes at det foreliggende kunnskapsgrunnlaget gir et tilstrekkelig grunnlag for beslutning 
om framtidig arealbruk på plannivået til kommuneplanens arealdel. Ved oppstart av 
reguleringsplanprosesser må kommunen på lavere plannivå ta stilling til om de planlagte tiltakene 
og mulig virkning på naturmangfoldet krever innhenting av ny kunnskap, f.eks. kartlegging i felt. 
 
Generelt er arealendringer den faktoren som påvirker flest arter. Dette gjelder særlig fysiske 
inngrep som bygging av boliger, næringsbebyggelse og veier, men også arealendringer knyttet til 
skogdrift samt gjengroing som følge av opphør av beite/slått, er viktige påvirkningsfaktorer.  
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Effekten av forslag til arealbruksendringer i planforslaget for naturmangfoldet er vurdert i 
konsekvensutredningen per delområde (vedlegg 8). I tillegg inneholder planbeskrivelsen en 
vurdering av planforslagets samlede virkninger på naturmangfoldet (pkt.6.4.2). Det vises til disse 
stedene for redegjørelse om planforslagets effekt på naturmangfoldet. 

7.2.2 Økosystemtilnærming og samlet belastning (nml. § 10) 

Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning skal sikre at de ulike 
påvirkningsfaktorene ses i sammenheng og at den totale belastningen på arter, naturtyper og 
økosystemer ikke overstiger tålegrensen i nml. §§ 4 og 5. Formålet med § 10 er se påvirkningene 
identifisert etter § 8 i sammenheng med andre effekter på det samme naturmangfoldet. Da får 
man den samlede belastningen på naturmangfoldet. 
 
Det vurderes at planforslaget kan få virkning på naturmangfoldet utover planområdet. Dette 
gjelder konkret planforslagets nye og utvidede avsettinger til akvakultur. Akvakulturanlegg i 
Vargsundet og Revsbotn vil kunne ha påvirkning på naturmangfoldet i sjø utover planområdet 
gjennom forurensning (utslipp av organisk materiale som spres avhengig av strømforhold mm.). 
Akvakultur vurderes dessuten bidra til størst påvirkning utover planområdet ved at rømt 
oppdrettslaks fra anlegg i Hammerfest kan påvirke villaks og laksevassdrag negativt i 
tilgrensende fjordsystemer. Kunnskapen om samlede virkninger av akvakultur, herunder 
rømming, er imidlertid ikke ansett som fullgod, og bidrar med noe usikkerhet om negative 
virkninger. 
 
Det vurderes for øvrig at naturmangfoldet i planområdet ikke påvirkes vesentlig av andre forhold 
enn de som er identifisert etter § 8 eller av forhold utenfor planområdet. 

7.2.3 Føre-var-prinsippet (nml. § 9) 

Det vurderes i samband med kommuneplanens arealdel at det foreligger tilstrekkelig kunnskap 
om naturmangfoldet og virkninger på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet får dermed ikke 
anvendelse, jf. nml. § 9. 

7.2.4 Tiltakshaver som kostnadsbærende ved miljøforringelse (nml. § 11) og 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (nml. § 12). 

Det vurderes at prinsippene ikke har relevans for plannivået kommuneplanens arealdel utover 
planforslagets generelle bestemmelser om ivaretakelse av naturmangfold mv. Prinsippene 
forutsettes vurdert der det er aktuelt på reguleringsplannivå eller ved søknad om tiltak. 
 

7.3 Måloppnåelse 

I dette kapittelet redegjøres det for hvordan planforslaget har oppnådd kommunens mål og 
ønsker for planarbeidet fastsatt i kapittel 1.4. 
 
Endringene i planforslaget innen tidligere Hammerfest kommune ble mer omfattende enn det som 
var forutsatt ved oppstart av planarbeidet pga. innspill fra grunneiere og bygdelag, samt 
kommunens egne vurderinger.  
 
Det er blitt gjort grundige vurderinger av kommunens sjøarealer og nødvendige avklaringer mht. 
behovene for akvakultur og fiskeriinteresser. Planforslaget tilrettelegger for både nye områder for 
akvakultur og utvidelse av eksisterende. Det skilles tydelig mellom områder for akvakultur og 
fiskeri. 
 
Behovet for nye havneområder er vurdert, og det avsettes nytt havneområde i Ersvika. 
 
Flere viktige områder mht. naturmangfold, landskap, kulturminner, landbruk og reindrift sikres 
gjennom hensynssoner.  
 
Drikkevannskilder vises med eget arealformål i plankartet og sikres gjennom hensynssoner.  
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Boligpotensialet er vurdert som tilstrekkelig, det legges opp til fortetting innenfor/inntil 
eksisterende tettsteder.  
 
Det legges opp til nye hyttefelt mellom Skaidi Alpin og Skaidi sentrum, samt fortetting av 
eksisterende områder for fritidsbebyggelse/LNFR spredt.  
 
Det tilrettelegges for utvikling av reiseliv i/inntil Skaidi sentrum, rundt Skaidi Alpin, ved Russelva 
og ved Veslemoen (hundekjøring).  
 
Det tilrettelegges for nødvendig areal for næringsutvikling og områder for råstoffutvinning og 
masselagriing.  
 
Det avsettes arealer for idrett.  
 
Viktige områder for friluftsliv sikres mot nedbygging, det tilrettelegges for parkeringsområder ved 
snøscooterløyper/turområder.  
 
Risiko- og sårbarhet har blitt grundig vurdert. Flomsoner langs Kvalsundelva og Repparfjordelva 
har blitt kartlagt parallelt med planarbeidet.  
 
Planen er oppdatert iht. gjeldende lovverk. Alle gjeldende reguleringsplaner er vurdert, og mange 
eldre planer forelås opphevet for å effektivisere saksbehandling og sikre forutsigbarhet.  
 
Planarbeidet har vært grundig og omfattende, med bred medvirkning gjennom hele 
planprosessen. Det vurderes at kommunens mål og forventninger til revisjonen er oppfylt. 
 

7.4 Planer som oppheves 

I vedlegg 1 til bestemmelsene framkommer det hvilke planer som skal fortsette å gjelde etter at 
planen er vedtatt, og hvilke planer som oppheves. 
 

7.5 Reguleringsbehov fremover 

Reguleringsbehovene som ble avdekket i revisjonsarbeidet er forsøkt sortert i prioritert 
rekkefølge. Dette kan imidlertid endre seg over tid og må vurderes fortløpende. Flere 
planoppgaver kan foregå parallelt, hvis ressurssituasjonen i kommunen tillater det.  
 

• Områderegulering for Kvalsund sentrum (stedsutvikling, sikre areal til sentrums- og 
boligformål, fjerne industriformål) 

• Områderegulering for Skaidi sentrum og Skaidisletta (destinasjonsutvikling). Kan 
reguleres samlet eller som 2 separate planer. 

• Detaljregulering for eksisterende hytteområder i Repparfjorddalen og Hofsethøgda 
(avklaringer av veg/parkering og ev. potensial for nye fritidsboliger) 

• Områderegulering for Akkarfjord (avklaringer ift. skredfare, stedsutvikling) 
• Endring av reguleringsplan for Neverfjordsletten Vest hyttefelt. Det anbefales å integrere 

nedslagsfeltet rundt Finnvannet i reguleringsplanen. Plassering av hyttene må 
kvalitetssikres. 

• Endring av reguleringsplanene i Kokelv (tilrettelegge for flere boliger, tydelig skille mellom 
boliger og fritidsboliger) 

• Ny områderegulering for Hønseby (flere boligtomter, tilrettelegging ifm. Seiland 
nasjonalpark) 

• Detaljreguleringer for nye masseuttak 
• Detaljregulering for nye hyttefelt mellom alpinanlegget og Skaidi  
• Endring av reguleringsplanen for Neverfjord, Sørnes-Botnelv (hvis det er ønskelig med 

flere hytter og mindre boliger, endringer av skoletomta med mer). 
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8. Offentlig ettersyn 
Forslaget til kommuneplanens arealdel ble behandlet i Hovedutvalget for næring, miljø og 
utvikling 15.06.20 og i Hammerfest kommunestyre 16.06.20. Det ble vedtatt at planforslaget skal 
legges ut på høring og offentlig ettersyn. 
  
Planforslaget ble lagt ut på kommunens hjemmeside. Berørte myndigheter og organisasjoner ble 
tilskrevet. Høringen ble annonsert i lokalavisen 26.06.20. 
 
Planforslaget lå ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 24. juni 2020 til 1. oktober 2020. 
  

8.1 Innspill  

Det ble mottatt totalt 64 innspill til planarbeidet, både ifm. og i etterkant av offentlig ettersyn av 
planforslaget. Kommunen valgte å motta og behandle innspill også i etterkant av høringsperioden 
for å sikre best mulig medvirkning.  
 
Samtlige innspill er referert og kommentert i Vedlegg 10.  
 

8.2 Innsigelser 

Kommunen mottok innsigelser til planforslaget fra følgende myndigheter: 

• Statsforvalteren (fylkesmannen på innsigelsestidspunktet) 

• Kystverket 

• Sametinget 

• Statens vegvesen 

• Fylkeskommunen 
 
Innsigelsene bestod av totalt 34 punkter og omhandlet både plankartet og bestemmelsene. Noen 
av innsigelsene omhandlet de samme områdene.  
 
Kommunen har hatt dialogmøter med innsigelsesmyndighetene for å avklare bakgrunn for 
innsigelsene og diskutere mulige løsninger.  
 
Innsigelsene gjengis og behandles nedenfor.  

8.2.1 Statsforvalteren 

1. BFR201 Solbakken 

Innsigelse:  

Området BFR201 Solbakken må tas ut av planen og arealet avsettes som LNFR. 

Begrunnelse – landbruk. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas ikke til følge. 

 

Begrunnelse: 

Området nord for Repparfjordelva er avsatt til bolig i gjeldende arealdel for Kvalsund. I 

planforslaget reduseres området totalt sett, mens det aktuelle området endres til formålet 

fritidsbebyggelse.  

 

Landbruk har vært ett av teamene i planprosessen, og vi har i samråd med kommunens 

landbrukskonsulent utpekt de viktigste landbruksområdene i kommunen. Neverfjord har størst 

potensial og sikres med hensynssone for landbruk. Områdene ved Repparfjordelva vurderes 

som mindre viktige mht. landbruk. Området BFR201 er stort sett skogsbekledd og inneholder 

lite dyrket jord. Det er mange områder i kommunen som er bedre egnet og som har vært 
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brukt til landbruk tidligere, men som ikke brukes i dag. Planforslaget sikrer at disse ikke 

bygges ned, slik landbruk kan gjenopptas. Per i dag er det utfordrende å opprettholde 

landbruk på allerede opparbeidete områder. Det vurderes derfor ikke som nødvendig å sikre 

nye områder til landbruk. 

 

Området rundt Skaidi og i Repparfjorddalen er det viktigste rekreasjonsområdet i kommunen, 

og her er det reell etterspørsel etter hyttetomter. Det legges imidlertid restriksjoner fremover 

pga. uavklarte utfordringer mht. reindrift både i Reppafjorddalen og i Hofsethøgda området 

ovenfor Skaidi. I praksis tillates det ingen nye fritidsboliger i disse områdene, med unntak av 

5 nye enheter som inngår i nylig vedtatt reguleringsplan for Øvre Skaidilia.  

 

Kommunen ønsker å utvikle Skaidi som et senter for reiseliv og rekreasjon. Som en del av 

denne strategien vurderes det som viktig å knytte sammen Skaidi Alpin og Skaidi ved å 

tilrettelegge for fritidsbebyggelse mellom disse destinasjonene. Dette vil styrke grunnlaget for 

alpinanlegget og skape mer aktivitet i Skaidi området.  

 

Med bakgrunn i vurderingene over, ønsker kommunen å tilrettelegge for bygging av 

fritidsboliger i området mellom Skaidi Alpin og Skaidi, på begge sider av riksvegen.  

 

Området BFR201 vurderes som et godt egnet område for dette formålet. Det er tilgjengelig, 

har få begrensninger og kan realiseres relativt raskt.  

 

2. BFR206 Eidvåg 

Innsigelse: 

Området BFR206 Eidvåg må tas ut av planen og arealet avsettes som LNFR. Begrunnelse – 

reindrift. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. BFR206 utgår, planstatus i gjeldende plan videreføres (LNFR 

spredt). 

 

3. B201, B202 og B203 Kvalsunddalen 

Innsigelse: 

Områdene B201, B202 og B203 (Boligtomtene i Kvalsunddalen) må tas ut av planen og 

arealet avsettes som LNFR. Begrunnelse – reindrift. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. B201, B202 og B203 utgår, planstatus i gjeldende plan videreføres 

(LNFR). 

 

4. BFR 203 Solbakken-Enebakk 

Innsigelse: 

BFR 203 Solbakken-Enebakk øvre må tas ut av planen og arealet avsettes som LNFR. 

Begrunnelse – reindrift. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas ikke til følge. 

 

Begrunnelse: 

Området rundt Skaidi og i Repparfjorddalen er det viktigste rekreasjonsområdet i kommunen, 

og her er det reell etterspørsel etter hyttetomter. Det legges imidlertid restriksjoner fremover 

pga. uavklarte utfordringer mht. reindrift både i Reppafjorddalen og i Hofsethøgda området 
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ovenfor Skaidi. I praksis tillates det ingen nye fritidsboliger i disse områdene, med unntak av 

5 nye enheter som inngår i nylig vedtatt reguleringsplan for Øvre Skaidilia.  

 

Kommunen ønsker å utvikle Skaidi som et senter for reiseliv og rekreasjon. Som en del av 

denne strategien vurderes det som viktig å knytte sammen Skaidi Alpin og Skaidi ved å 

tilrettelegge for fritidsbebyggelse mellom disse destinasjonene. Dette vil styrke grunnlaget for 

alpinanlegget og skape mer aktivitet i Skaidi området.  

 

Med bakgrunn i vurderingene over, ønsker kommunen å tilrettelegge for bygging av 

fritidsboliger i området mellom Skaidi Alpin og Skaidi, på begge sider av riksvegen.  

 

Området BFR202 som videreføres fra gjeldende arealdel, men endrer formål fra bolig til 

fritidsbolig, utgjør ikke en reell potensial for hyttebygging. Området er relativt smalt, med 

bredde på 150-200 meter fra riksvegen, og ligger i skrått terreng. Dette sammen med 

byggegrense fra riksvegen og restriksjoner mht. nye avkjørsler legger sterke begrensninger 

på utvikling av området til hyttefelt. Det nye området BFR203 vurderes som nødvendig for å 

sikre reelle muligheter for hyttebygging mellom alpinanlegget og Skaidi.  

 

Selv om statsforvalteren vurderer reindriftsinteresser på selvstendig grunnlag, mener vi det er 

vesentlig at det berørte reinbeitedistriktet 21 bekreftet i møte med kommunen at de ikke har 

motforestillinger mot hyttebygging sør for kraftlinjen. Det er også relevant at vi har redusert 

utbyggingsområder betydelig ift. gjeldende arealdel/reguleringsplan innenfor distriktets 

beiteareal. Dette er nærmere beskrevet i punkt 6.4.7 i planbeskrivelsen, under RBD21 

Gearretnjárga. 

 

5. BFT201 Veslemoen 

Innsigelse: 

BFT201 Veslemoen må tas ut av planen og arealet avsettes som LNFR. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. BFT201 utgår, planstatus i gjeldende plan videreføres (LNFR). 

 

6. VKA217 Finnfjorden 

Innsigelse: 

VKA217 Finnfjorden må tas ut av planen. Begrunnelse: Marin verneplan for Lopphavet. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. VKA217 utgår, planstatus i gjeldende plan videreføres (flerbruk i sjø 

uten akvakultur). 

 

7. VA203 og VKA 201, Brommelnes-Jernneset 

Innsigelse: 

VA203 og VKA 201, Brommelnes-Jernneset i Sandøyfjorden må tas ut av planen. 

Begrunnelse: Marin verneplan for Lopphavet. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. VA203 og VKA 201 utgår, planstatus i gjeldende plan videreføres 

(flerbruk i sjø uten akvakultur). 

 

8. VA205 og VKA203 ved Sandøya 

Innsigelse: 

VA205 og VKA203 ved Sandøya i Sandøyfjorden må tas ut av planen. 

Begrunnelse: Marin verneplan for Lopphavet. 
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Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas delvis til følge. Arealer til kommersiell akvakultur (VA205 og VKA203) utgår, 

men erstattes av område for tjenesteyting BOP201. Området avsettes til 

forskning/undervisning på akvakultur etter innspill fra Marin Verdiskaping Hammerfest på 

vegne av Nofima og på bakgrunn av ønske om mer kunnskap fra fiskerinæringen. 

 

9. VA204 og VKA202 Båtsfjordneset-Elvaskjæret 

Innsigelse: 

VA204 og VKA202 Båtsfjordneset-Elvaskjæret i Sandøyfjorden må tas ut av planen. 

Begrunnelse: Marin verneplan for Lopphavet. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. VA204 og VKA202 utgår, planstatus i gjeldende plan videreføres 

(flerbruk i sjø uten akvakultur). 

 

10. Bestemmelser til BFT202 ved Kvalsundbrua, punkt 2.4.3 

Innsigelse: 

Fylkesmannen reiser innsigelse til punkt b).  Det må lages en reguleringsplan for området før 

tiltak etter a) kan iverksettes.  Alternativet er at det angis spesifikke utbyggingsvilkår i 

medhold av pbl § 11-10. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. Bestemmelsene for området BFR202 revideres for å oppklare 

kommunens intensjon ved bruk av pbl § 11-10.  

 

11. Bestemmelser til BFT203 ved Russelva, punkt 2.4.4 

Innsigelse: 

Fylkesmannen stiller krav om reguleringsplan før en utbygging kan skje i medhold av punkt 

b), c), d) og e). 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. Bestemmelsene for området BFR203 revideres. 

 

12. Bestemmelser til BN204 Fægfjord, punkt 2.6.8 

Innsigelse: 

Fylkesmannen erfarer at det kan være vanskelig å kombinere næringsbebyggelse med 

boligformål ut fra støykrav.  Dersom det skal åpnes for en utvidelse av eksisterende 

boligbebyggelse i dette området, jfr. Pkt. b) 2), må det også avklares om virksomheten lar seg 

kombinere med gode bovilkår ut fra krav til støynivå fra virksomheten.  Dette vilkåret må også 

innarbeides som et vilkår i punkt b).   Alternativet er å lage en reguleringsplan for området, 

avhengig av hvilke interesser som må kombineres i dette området. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas ikke til følge. 

 

Begrunnelse: 

Hele området BN har samme eier og avsettes til næringsformål etter ønske fra grunneieren. 

Det tillates mindre tiltak/utvidelser på eksisterende bygningsmasse, både på bolig- og 

næringsdelen uten plankrav. Dette gjøres for å unngå ev. dispensasjoner ved mindre tiltak, 

eksempelvis bygging av veranda, garasje osv. Det tillates imidlertid ikke nye boliger, siden 

området er avsatt til næring. Hvis området skal utvikles til næring i stor skala som 
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grunneieren ønsker, vil det være naturlig å vurdere forholdet mellom bolig og næring og ev. 

endringer som følge av dette.    

 

13. Bestemmelser til BIA101 mellom Hammerfest og Forsøl, punkt 2.7.2  

Innsigelse: 

Etableringer av snøscootercrossbaner er krevende, og det må lages en reguleringsplan for 

tiltaket så raskt som mulig. Fylkesmannen kan ikke akseptere vilkårene i punktene b) til h) og 

reiser innsigelse til disse. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas ikke til følge. 

 

Begrunnelse: 

Avsatt område inngår i dag i en reguleringsplan for skutercrossbane vedtatt 12.02.2004 og 

har vært i bruk siden planvedtaket. Området er svært viktig for reindrifta, og planen åpner kun 

for vinterbruk av banen til snøskuterkjøring. Selv med disse begrensningene har bruk av 

området vært en utfordring for reindrifta pga. en del terrenginngrep og noe ulovlig kjøring i 

sommerhalvåret. Hammerfest Racing Club som bruker området har høy aktivitet og ønsker et 

helårsområde for motocross. Dette danner bakgrunnen for at kommunen ønsker å finne et 

nytt område til helårs motocrossbane og da legge ned banen innenfor BIA101 og tilbakeføre 

området til naturlig stand. Utarbeidelse av reguleringsplan for Fuglenesfjellet nord er ment 

som en løsning på dette. For å gi et tydelig signal om kommunens ønsker valgte vi å oppheve 

gjeldende reguleringsplan for skutercrossbane innenfor BIA101 og stille krav om avvikling av 

eksisterende aktivitet og tilbakeføring av området så snart et alternativt motocross anlegg er 

tatt i bruk.  

 

Bestemmelsene a) – e) er videreført fra reguleringsplanen og er ment for videre bruk av 

området frem til ev. avvikling. Dette presiseres i retningslinjene.  

 

14. Bestemmelser til BIA102 Skaidi Alpin, punkt 2.7.3 

Innsigelse: 

Etableringer av alpinanlegg er krevende, og det må lages en reguleringsplan for tiltaket så 

raskt som mulig.  Fylkesmannen kan ikke akseptere vilkårene i punktene a) og b) som unntak 

for ikke å lage en reguleringsplan og reiser innsigelse til disse. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas ikke til følge. 

 

Begrunnelse: 

Avsatt område inngår i dag i en reguleringsplan for Skaidi Alpinanlegg vedtatt 09.04.2003. 

anlegget er opparbeidet og har vært i drift i mange år. Anlegget har skiftet flere eiere og det er 

utfordrende å oppnå lønnsom drift. Nåværende eiere ønsker derfor en mulighet for å 

videreutvikle området for reiseliv/hytteutleie for å få bedre driftsgrunnlag. I dialog med 

reinbeitedistrikt 21 kom det frem at område lengst øst i reguleringsplanen som sikrer 

utvidelsesmulighet for anlegget, er viktig for reindrift. De ønsket at dette området tilbakeføres 

til LNFR. Dette er nærmere beskrevet i punkt 6.4.7 i planbeskrivelsen, under RBD21 

Gearretnjárga. Ønsker fra Skaidi Alpin og reinbeitedistriktet danner bakgrunnen for at 

kommunen opphever reguleringsplanen og avsetter området til BIA201 og BKB202.   

 

Området BIA102 inneholder skitrekk/skiløyper. Bestemmelsene a) og b) er videreført fra 

reguleringsplanen og er ment for videre bruk av eksisterende anlegg i området. Nye tiltak vil 

utløse kravet om reguleringsplan. Dette presiseres i retningslinjene. 
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15. Bestemmelser til BIA203 Skaidilia, punkt 2.7.5  

Innsigelse: 

Etableringer av alpinanlegg er krevende, og det må lages en reguleringsplan for tiltaket så 

raskt som mulig.  Fylkesmannen kan ikke akseptere vilkårene i punktene b) og c) og reiser 

innsigelse til disse. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas ikke til følge. 

 

Begrunnelse: 

Området BIA203 avsettes på bakgrunn av forespørsel fra Hammerfest sykkelklubb. Klubben 

er svært aktiv og arrangerer blant annet sykkelrittet SKAIDI XTREME. De bruker Skaidilia 

område mye i sine aktiviteter og ønsker å utvikle området BIA203 til et nærmiljøanlegg, der 

det blant annet kan arrangeres sykkelarrangementer for barn.  

 

Området ligger mellom bebyggelse i et hytteområde og egner seg godt til ønsket formål. For 

større tiltak må det utarbeides reguleringsplan. Kommunen mener imidlertid at det kan tillates 

mindre tiltak uten reguleringsplan, så lenge de ikke innebærer større endringer av terrenget 

eller landskapet. Vi mener at bestemmelsene til BIA203 med hjemmel i pbl. § 11-9, pkt. 5 og 

§ 11-10, pkt. 1 danner et godt og forutsigbart grunnlag for utvikling av området. 

 

16. Manglende lokaliseringskriterier for spredt bebyggelse. 

Innsigelse: 

Kommunen har gitt generelle bestemmelser om lokalisering i § 4.1.1 som ikke oppfyller alle 

nødvendige vilkår.  Kommunen har ikke tatt inn lokaliseringskriterier som sikrer at nasjonale 

og vesentlige regionale interesser på miljøområdet blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. 

Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse mot planforslaget.  

 

Innsigelsen til miljøkriteriene kan imøtekommes ved at følgende lokaliseringskriterier tas inn 

under punkt 4.3 i bestemmelsene: 

 

Ny bebyggelse skal lokaliseres utenfor:  

• Foreslåtte verneområder hvor det er meldt oppstart av verneprosess, jf. 

naturmangfoldloven §42. (Høring av forslag til Verneplan for myr og våtmark i 

Finnmark ble satt i bero i 2010 Men det er sagt at dette verneformålet skal dekkes i 

den pågående prosessen med supplerende vern (Naturbasen). 

• Utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven § 52 med mindre det foreligger rettslig 

bindende plan etter plan- og bygningsloven som avklarerer arealbruken for en 

forekomst av en utvalgt naturtype og som er vedtatt etter at naturtypen ble utvalgt, jf. 

naturmangfoldloven § 53 fjerde ledd. kalksjø, slåttemark, slåttemyr A og B-verdi, 

lauveng også c-verdi. 

• Truede naturtyper (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) i henhold til 

nasjonal rødliste for naturtyper. 

• Nær truede naturtyper dersom det vurderes som sannsynlig at planforslaget vil 

medføre risiko for at naturtypen blir truet. 

• A-lokaliteter av naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 og A- og B-lokaliteter kartlagt 

etter DN-håndbok 19 som ikke fanges opp av punktene over. 

• Øvrige lokaliteter av naturtyper som vurderes å være av nasjonal eller vesentlig 

regional verdi, jf. veileder for verdsetting av naturtyper kartlagt etter NIN (Naturtyper i 

Norge, under utarbeidelse). 

• UKL Utvalgte kulturlandskap  
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• Verdifulle kulturlandskap (Naturbasen) 

• Truede arter (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) og deres leveområder, 

jf. gjeldende Norsk rødliste for arter. 

• Prioriterte arter etter naturmangfoldloven § 23 med eventuelle økologiske 

funksjonsområder 

• Arter som er særskilt fredet etter forskrift. 

• Spesielle økologiske former av arter, jf. arter med nasjonal forvaltningsinteresse i 

naturbase. 

• Andre arter som er spesielt hensynskrevende, jf. arter med nasjonal 

forvaltningsinteresse i Miljødirektoratets Naturbase. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas ikke til følge. 

 

Begrunnelse: 

Naturverdiene angitt ovenfor har blitt vurdert i konsekvensutredningen av enkeltområder i 

planforslaget. Det har også blitt gjort nødvendige tiltak/tilpasninger, eksempelvis innføring av 

hensynssone Bevaring naturmiljø H560_6 i Klubbukt. Kommunen mener derfor at nasjonale 

og vesentlige regionale interesser mht. natrmangfold er blitt ivaretatt gjennom 

konsekvensutredningen og at lokaliseringskriterier for spredt bebyggelse mht. naturmangfold 

ikke er nødvendig. 

 

Mange av punktene ovenfor finnes for øvrig ikke som menyvalg i Naturbasen. Det ville derfor 

ikke vært gjennomførbart å bruke slike bestemmelser som grunnlag for 

byggesaksbehandling. 

 

17. Bestemmelse 5.1.1.e) (kalking i sjø og utsetting av kunstige rev). 

Innsigelse: 

Fylkesmannen fremmer innsigelse mot planforslaget til pkt, 5.1.1. e) og bestemmelsen må tas 

ut av planen. Områdene er ikke avsatt med arealformål på plankartet. Dette innebærer at det 

åpnes for «kalking av sjø og utsetting av kunstig rev på sjøbunnen» i hele kommunens 

sjøområde. Dette kan medføre negative konsekvenser for marint naturmangfold. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. Bestemmelsen 5.1.1. e) utgår. 

 

18. Vurdering av det enkelte utbyggingsområde etter nml. §§ 8 til 12. 

Innsigelse: 

Kommunen har ikke vurdert de miljørettslige prinsippene for det enkelte utbyggingsområde i 

forslag til kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen fremmer med bakgrunn i dette innsigelse 

mot planforslaget. For å imøtekomme innsigelsen må Hammerfest kommune vurdere de 

miljørettslige prinsippene i nml i §§ 8 til 12 for nye utbyggingsområder og innarbeide dette i 

KU-en og ev. også i Planbeskrivelsen. 

 

Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. Kommunen gjør vurderingene etter nml. i §§ 8 til 12 for 

utbyggingsområder som kan ha vesentlige negative konsekvenser for naturmangfold, slik det 

fremkommer av Veileder for naturmangfoldloven kap II. 
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8.2.2 Kystverket 

1. 5.3.1 Felles bestemmelser – Akvakultur (AK) 
Belysning ifm. Akvakulturanlegg skal utformes slik at man unngår blending og lysforurensning 
mht. nærliggende bebyggelse 
Bakgrunn: Planbestemmelsen, slik den er formulert, går i konflikt med forskrift om 
farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, vedlegg 2 – Merking av akvakulturanlegg. 
Løsningsforslag: Planbestemmelsen tas ut. 

 
Kommunens konklusjon: 
Innsigelsen tas delvis til følge. Bestemmelsen beholdes, men omformuleres for å 
imøtekomme innsigelsen. 

 
2. VA203 Akvakultur, i sammenheng med VKA201 (Sandøyfjorden) 

Bakgrunn: VA203 har potensial til å sperre av ferdselen mellom to fjorder. Dette er ikke i tråd 
med formålet til havne- og farvannslovens gitt § 1, da loven skal legge til rette for effektivitet, 
sikkerhet og tilgjengelighet i farvannet. 
Løsningsforslag: Kystverket Troms og Finnmark ser at det er absolutt mulig å få til en 
arealavsetting her som både tar hensyn til ferdselen i området, samt akvakulturformål. Dette 
ved å endre på formen til VA203, samt endre noe på VA205. Det vil være mulig å endre 
lyktesektoren på lykta til nord. 

 
Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. VA203 og VKA 201 utgår, planstatus i gjeldende plan videreføres 

(flerbruk i sjø uten akvakultur). 

 
3. VKA217 Kombinert formål akvakultur og fiske (Finnfjorden) 

Bakgrunn: Hele bredden til Finnfjorden er avsatt til levendelagring av fisk, samt fangstbasert 
levendelagring (akvakultur). Begge formålene vil gi merdeanlegg i sjø. 
Formålet slik det er satt sikrer ikke godt nok allmenn ferdsel i Finnfjorden, som igjen påvirker 
ankringsområdet innerst i fjorden. 
Løsningsforslag: Kystverket ønsker at formålet Ferdsel inkluderes i formålet. 
 
Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. VKA217 utgår, planstatus i gjeldende plan videreføres (flerbruk i sjø 

uten akvakultur). 

 
4. Innsigelse 4 - VA209 og VA210 – Akvakultur (Jøfjorden) 

Bakgrunn: Vi går til innsigelse mot begge akvakulturformålene/utvidelsene sammen, da 
disse må sees i sammenheng med tanke på ferdsel. Arealavsettingen slik den er satt gjør at 
sikkerheten mellom akvakulturformålene ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Både seilingsbredden 
og lengden på korridoren gir større risiko for uønskede hendelser, både for oppdretter og 
sjøfarende. 
Løsningsforslag: 
Redusere VA209 og VKA210 og samtidig øke arealet VKA209. Ev. inkludere en 
bestemmelse/retningslinje hvor det kreves dialog med Kystverket i forkant av en søknad. 
 
Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. VA209 og VA210 revideres for å imøtekomme innsigelsen.  
 
5. Innsigelse 5 – VA217 og VA218 (Sammelsundet) 

Bakgrunn: Vi går til innsigelse mot begge akvakulturformålene/utvidelsene sammen, da disse 
må sees i sammenheng med tanke på ferdsel. Kystverket skal i henhold til farledsnormalen 
benytte 1000 meter bredde som et utgangspunkt for breddebehovet for sjøtrafikken i farleder, 
hvor en samtidig må vurdere de lokale forholdene. I dette tilfellet er det 400 meter mellom 
akvakulturformålene, samtidig som trafikken ved oppdrettsanleggene generere 
kryssingstrafikk i leden Arealavsettingen sikrer på bakgrunn av overnevnte ikke sikkerheten i 
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farleden og er i konflikt med havne- og farvannslovens § 1 om sikker og effektiv ferdsel 
(grundig begrunnet med bilder, info om ferdsel mm). 
Løsningsforslag: Arealet for akvakultur innskrenkes og legge til rette til fortøyninger gjennom 
kombinert formål. Merk, Kystverket ønsker ikke at kombinert formål skal gå lengre ut i fjorden 
enn det som er avsatt til VA217 og VA218. Det kunne vært en mulighet å se på å flytte 
området VA217/112 litt sørover mot Toknesbukta og VA218/113 nordover i Brennsvika. På 
denne måten kunne en hatt større rom for endringer i forhold til farleden. 
 
Kommunens konklusjon: 
Innsigelsen tas til følge. VA218 utgår, VA217 deles opp i akvakultur og fortøyningsområde. 
 

8.2.3 Sametinget 

1. B201-203 Boligtomter i Dalveien. 
Bakgrunn: reindrift 
 
Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. B201, B202 og B203 utgår, planstatus i gjeldende plan videreføres 

(LNFR). 

 
2. BFT 201 Veslemoen 

Bakgrunn: reindrift. 
 
Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. BFT201 utgår, planstatus i gjeldende plan videreføres (LNFR). 

 
3. BRU201 Kvalfjorden 

Bakgrunn: reindrift. 
 
Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas ikke til følge.  
 
Begrunnelse: 
Direktoratet for mineralforvaltning anmoder kommunen til å sikre mineralressurser og avsette 
områder til masseuttak. Kommunen har behov for masseuttak nært Hammerfest for å dekke 
utbyggingsbehov. BRU 201 i Kvalfjord videreføres i planforslaget. Det må vurderes mulighet 
for avbøtende tiltak mht. reindrift ifm. regulering. 

 
4. BRU 203 Elveneset 

Bakgrunn: reindrift. 
 
Kommunens konklusjon: 
Innsigelsen tas til følge. BRU203 utgår, planstatus i gjeldende plan videreføres (LNFR). 

 
5. VA202 Hamnefjord 

Bakgrunn: naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse – bruk av sjø. 
 
Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas ikke til følge.  
 
Begrunnelse: 
Bakgrunnen for innsigelsen skal være avklart gjennom behandling av konsesjonssøknaden 
etter akvakulturloven. 
 

6. VA 203 Brommelnes-Jernneset 
VA 204 Båtsfjordneset-Elvaskjæret 
VA 205 Sandøya 
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Bakgrunn: naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse – bruk av sjø. 
 
Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas til følge. Arealer til kommersiell akvakultur VA203, VA204 og VA205 utgår.  

Det avsettes imidlertid et område for tjenesteyting BOP201. Området avsettes til 

forskning/undervisning på akvakultur etter innspill fra Marin Verdiskaping Hammerfest på 

vegne av Nofima og på bakgrunn av ønske om mer kunnskap fra fiskerinæringen. 

 
7. VA 213 Lille Vinna 

Bakgrunn: naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse – bruk av sjø. 
 
Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas ikke til følge.  
 
Begrunnelse: 
Registrert fiskeriaktivitet rundt Lille Vinna iht. data fra fiskeridirektoratet er relativt lav. 
Oversiktsbilde under viser fiskeriaktivitet i området rundt Lille Vinna.   
 

 
 
Data på bildet viser: 

• Posisjonsdata sendt via satellitt 

• Norske fiskefartøy (ikke fartøy som benyttes i turistfiske) 

• Signaler fra fartøy som holder under 3 knop  

• Relativt antall AIS-signaler, dvs. bildet viser ikke hvor mange fartøy, men om det er færre 
eller flere. Rød og gul viser mer aktivitet enn grønn og blå.  

 
Det må merkes at fartøy under 15 meter ikke er pålagt satellittsporing. Selv om bildet gir 
begrenset informasjon, er det allikevel tydelig at området rundt Lille Vinna har relativt lite 
fiskeriaktivitet. Det er imidlertid mye høyere fiskeriaktivitet på sørsiden av Store Vinna til tross 
for etablert akvakulturanlegg.  
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Det er behov for nye områder til akvakultur. Per nå er Lille Vinna det eneste nye området i 
planen. Området videreføres i planforslaget.  

 
8. VA219 Ytre Torskefjord 

Bakgrunn: Begrunnelse: naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse – bruk av sjø. 
Det nevnes også negative konsekvenser for reindrift og lakseplasser. 
 
Kommunens konklusjon: 

Innsigelsen tas ikke til følge.  
 
Begrunnelse: 
VA219 og VKA212 i Ytre Torskefjord videreføres for å kunne flytte eksisterende 
akvakulturanlegg fra Kvalfjorden til fordel for levende lagring/fangstbasert akvakultur. Dette er 
et viktig grep for å sikre fiskeriinteresser i kommunen.  
 
Kommunen har forsøk å finne alternativ lokalisering til Ytre Torskefjord, men har ikke lyktes 
med dette.  
 
Vest-Finnmark Kystfiskarlag har i sin uttalelse signalisert mulighet for tilpasninger for å ivareta 
fiskeriinteresser. 
 

8.2.4 Statens vegvesen 

1. Byggegrense fra riksveg 
I planbestemmelsene punkt 1.4.4 er det satt en byggegrense til riksveger på 15 meter i hele 
planområdet. Dette kan Statens vegvesen ikke akseptere. I veglova er byggegrensa til riks- 
og europaveger 50 meter. Denne kreves opprettholdt. 

 
Kommunens konklusjon: 
Innsigelsen tas til følge. Bestemmelsen 1.4.4 revideres iht. innsigelsen.  

 

8.2.5 Troms og Finnmark Fylkeskommune 

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. 

Kommunens konklusjon: 
Innsigelsen tas til følge, men pga. tidspress foreligger ikke konsekvensutredningen for 

verdensarven Struves meridianbue før 2.gangs offentlig ettersyn. Konsekvensutredningen 

pågår og forventes å være ferdig i løpet av sommeren 2021. Ev. endringer i planforslaget 

som følge av KU gjøres før planen vedtas. Prosessen gjennomføres i samarbeid med TFFK. 

 

2. Byggegrense fra fylkesveg 

Foreslått bestemmelse om byggegrense langs fylkesveg 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. 

Kommunens konklusjon: 
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Innsigelsen tas delvis til følge. Generell bestemmelse om byggegrense langs fylkesveg på 15 

m utgår. Det foreslås konkrete strekninger med byggegrense på 15 m, ellers vil 50 m gjelde. 

 

8.3 Endringer i planforslaget som følge av offentlig ettersyn 

Nedenfor oppsummeres endringer i plankartet som følge av innsigelser og innspill ifm./i etterkant 
av høring/offentlig ettersyn av planforslaget. Kartendringene følges opp med tilsvarende 
endringer i bestemmelsene.  
 
1. BFR206 Eidvåg endres til gjeldende planstatus (LNFR spredt) 

Bakgrunn: innsigelse fra Statsforvalteren. 
 
2. B201, B202 og B203 (Boligtomtene i Kvalsunddalen) tas ut, området omdefineres til 

gjeldende planstatus (LNFR) 
Bakgrunn: innsigelser fra Statsforvalteren og Sametinget. 

 
3. BFT201 Veslemoen tas ut, området omdefineres til gjeldende planstatus (LNFR). 

Bakgrunn: innsigelser fra Statsforvalteren og Sametinget. 
 
4. VKA217 Finnfjorden tas ut, området omdefineres til gjeldende planstatus (flerbruksområde i 

sjø uten akvakultur) 
Bakgrunn: innsigelser fra Statsforvalteren og Kystverket. 

 
5. Alle akvakulturområder og fortøyningsområder i Sandøybotn tas ut (VA203-205 og VKA201-

203). Arealet omdefineres til gjeldende planstatus (flerbruksområde i sjø uten akvakultur). 
Bakgrunn: innsigelser fra Statsforvalteren, Sametinget og Kystverket. 
 

6. Det legges inn et nytt område for tjenesteyting på østsiden av Sandøya (BOP201).  
Bakgrunn: innspill fra Marin Verdiskaping Hammerfest på vegne av Nofima. 

 
7. Kvalfjorden – det legges inn bestemmelsesområde rundt eksisterende akvakultur anlegg (#5). 

Bakgrunn: området avsettes for å knytte et rekkefølgekrav til området VA219.  
 

8. Akvakulturformål VA113 og VA218 fjernes. Formålet omdefineres til flerbruksområde i sjø 
uten akvakultur.  
Bakgrunn: kommunen ønsker å samle all akvakultur på Kvaløysiden av Sammeusundet som 
følge av innsigelse fra Kystverket og andre innspill ifm. offentlig ettersyn. 
 

9. Det legges inn bestemmelsesområde rundt eksisterende akvakultur anlegg (#6).  
Bakgrunn: området avsettes for å knytte et rekkefølgekrav til området VA222. 
 

10. Det legges inn nytt akvakulturområde på Kvaløysiden nord for VA217 (VA222). Områdene 
deles opp i akvakulturformål og fortøyningsområdet VKA218. 
Bakgrunn: kommunen ønsker å samle all akvakultur på Kvaløysiden av Sammeusundet som 
følge av innsigelse fra Kystverket og andre innspill ifm. offentlig ettersyn. 
 

11. Jøfjorden - akvakulturområdene VA209/VA210 reduseres, mens fortøyningsområdene økes. 
Bakgrunn: innsigelse fra Kystverket.  

 
12. Nytt bestemmelsesområde #7 - deponiområde i sjø ved Forsøl. 

Bakgrunn: innspill fra Kystverket. 
 
13. BRU 203 Elveneset tas ut, området omdefineres til gjeldende planstatus (LNFR). 

Bakgrunn: innsigelse fra Sametinget. 
 

14. Ny hensynssone for bevaring av naturmiljø H560_7 legges inn – foreslått vernet 
våtmarksområde på Sennalandet.   
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Bakgrunn: kommunen ønsker å iverksette konkrete tiltak for å ivareta myr- og 
våtmarksområder.  
 

15. Eiendom 5/52 på Låtret omdefineres til LNFR spredt (LS206).  
Bakgrunn: innspill fra grunneieren. 

 
16. Nytt boligområde B204-207 - boligtomter for hundekjørere i Kokelvdalen. 

Bakgrunn: kommunen har behov for boligområder med mulighet for hundegård pga. stor 
interesse fra hundekjøringsmiljøet.  

 
17. Avgrensning på LNFR spredt område i Hellefjord endres (nytt område LS225). 

Bakgrunn: innspill fra Hellefjord bygdelag/hytteeiere i Hellefjord. 
 

18. Endring av akvakulturområde VA215 v/Jernelv - akvakulturområdet reduseres, mens 
fortøyningsområdet økes.  
Bakgrunn: merknad fra Kystverket. 

 
19. En del av eiendommen 117/22 mellom Klubbukt og Brennsvik avsettes til spredt 

næringsbebyggelse (LS226). 
Bakgrunn: innspill fra grunneier. 

 
20. Næringsområde rundt fiskerihavna i Klubbukt videreføres fra gjeldende plan (BN105). 

Bakgrunn: innspill fra Vest-Finnmark Kysfiskarlag, fylkeskommunen og Klubben sameie. 
 

21. Det avsettes et nytt område til spredt næringsbebyggelse (LS227). 
Bakgrunn: innspill fra grunneier/Klubben sameie og Seafood of Norway. 
 

22. Området med spredt bebyggelse LS221 utvides noe i nordvest, innenfor utbyggingsformål i 
gjeldende plan. 
Bakgrunn: innspill fra Klubben sameie. 

 
23. Det avsettes 2 områder i Hamnefjord på Sørøya til spredt bebyggelse (LS230-LS231). 

Bakgrunn: innspill fra grunneiere i Hamnefjorden. 
 

24. Reguleringsplanen for Skaidi fjellstue hyttefelt oppheves. Hensynssone for gjeldende plan 
fjernes, området omdefineres til fritidsbebyggelse.  
Bakgrunn: innspill fra hytteeiere innenfor reguleringsplanen.  

 
25. Ankringsplassen VA202 fjernes.  

Bakgrunn: merknader fra Fiskeridirektoratet og Kystverket.  
 

26. Det gjøres mindre justeringer på ankringsplassene VAO105 og VAO102. 
Bakgrunn: innspill fra Hellefjord bygdelag/hytteeiere i Hellefjord. 

 
27. Det legges inn nytt bestemmelsesområde #8 - tunnel mellom Nussir forekomsten og 

Markoppnes. 
Bakgrunn: innspill fra Nussir ASA. 

 
28. Det legges hensynssone H570 til kulturminnelokalitetene i følgende områder: Slettnes, 

Båtsfjord, Klemmetbukta, Klubbukt og Husfjorden.  
Bakgrunn: innspill fra fylkeskommunen. 

 
29. Kulturmiljø på nordøstsiden av Kvaløya (Mellom-Risvåg) båndlegges med hensynssoner 

H730.  
Bakgrunn: innspill fra fylkeskommunen. 

 
30. Det angis plan ID på hensynssonene for gjeldende reguleringsplaner (H910). 
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Bakgrunn: innspill fra fylkeskommunen. 
 

31. Det legges inn et nytt LNFR spredt område ved Gjeveluftvannet (LS233). 
Bakgrunn: innspill fra hytteeier i området.  

 
32. Det legges inn et nytt område til akvakultur VA223 i Eidvågen (forbeholdt krabbeoppdrett). 

Bakgrunn: innspill fra Seiland King Crab. 
 

33. Området BA101 i Forsøl reduseres i nordenden.  
Bakgrunn: innspill fra reinbeitedistrikt 20. 

 
34. Skuterløyper legges inn i plankartet som informasjon.  

Bakgrunn: skuterløypene skal ligge i kommuneplanens arealdel. Nå er løypetraséene avklart 
og forskriften om skuterløyper legges ut på høring samtidig med 2. gangs offentlig ettersyn av 
arealdelen. 

 
Det gjøres i tillegg noen endringer i bestemmelsene på bakgrunn av innsigelser og innspill. Dette 
fremkommer av kommentarer til innspillene i vedlegg 10.  
 

8.4 Virkninger av planendringene 

Det er gjennomført konsekvensutredning og ROS-analyse for nye områder som følge av offentlig 
ettersyn. Vedlegg 8 - Konsekvensutredning av enkeltområder og vedlegg 9 - ROS-analyse- er 
oppdatert med ny informasjon. 
 
Følgende områder ble vurdert på bakgrunn av innspill fra grunneiere, men utgår pga. 
vurderingene ROS/KU: 

• LS228 Hammarnakkan, Hamnefjord 

• LS229 Melkarvannelva, Hamnefjord 

• LS232 Skarvfjordhamn sør 
 
Vurderinger etter naturmangfoldlovens §§8-12 er gjort i konsekvensutredningen på de områdene 
som kan ha negative virkninger på naturmangfold og som videreføres i planforslaget. Områdene 
som tas ut av planforslaget vurderes ikke. 
 
Flere områder utgår/justeres som følge av innsigelser, mens noen nye områder legges inn. Det 
vurderes at samlede konsekvenser av planforslaget ikke påvirkes av endringene som følge av 
offentlig ettersyn i nevneverdig grad.  
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9. Vedlegg 
1. Vedlegg 1 - Innspill ifm. oppstart Kvalsund 
2. Vedlegg 2 - Referat fra folkemøter i Kvalsund 
3. Vedlegg 3 - Innspill ifm. oppstart Hammerfest 
4. Vedlegg 4 - Innspill ifm. overgang til felles plan 
5. Vedlegg 5 - Innspill under planarbeidet 
6. Vedlegg 6 - Kartlegging av sjøarealer 
7. Vedlegg 7 - Innspill fra akvakulturnæringen totaloversikt 
8. Vedlegg 8 - Konsekvensutredning av enkeltområder 
9. Vedlegg 9 - ROS-analyse 
10. Vedlegg 10 - Innspill ifm. offentlig ettersyn 
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