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KONSEKVENSUTREDNING
Selve konsekvensutredningen er bygget opp med en gjennomgang av de enkelte
utredningstema. Videre er det listet opp de tema hvor det er planlagt utarbeiding av egne
temakart. Det presiseres at kravet er at det er nye foreslåtte utbyggingsområder samt utvidelse
av eksisterende utbyggingsområder som må utredes iht. forskriften. Videre presiseres det at
konsekvensutredningen skal baseres på tilgjengelig/kjent informasjon.
I de påfølgende underkapitler er det redegjort for hvilke tema som er vurdert nærmere i
konsekvensutredningen.

Landskap og kulturlandskap
Av planprogrammet framkommer det at følgende skal beskrives når det gjelder fagtema
landskap og kulturlandskap:
Det vil bli utarbeidet eget temakart om landskap og kulturlandskap. Videre skal
konsekvensene for landskap og kulturlandskap utredes i tilfeller der det foreslås avsatt
utbyggingsområder som kan påvirke landskapsbildet og kulturlandskapet. Dette blir en del av
verdi- og konsekvensvurderingen.
Arbeidsgruppa for miljø- og verneinteresser har utarbeidet en omfattende rapport under
navnet ”Natur, friluftsliv og kulturminner”. Rapporten kommer også inn på landskap og
kulturlandskap, og er å finne som eget vedlegg. Videre er det utarbeidet temakart tilknyttet
spesielt verdifulle kulturlandskap. Også denne er å finne som eget vedlegg.
Hensyn til landskap og kulturlandskap er vektlagt i prosessen mht. hvilke områder som i
arealdelen foreslås som utbyggingsområder.

Landbruk
Hammerfest kan i dag ikke regnes som noen viktig landbrukskommune, når man ser bort fra
reindrift som utredes som eget tema. Hammerfest har felles landbrukskontor med Kvalsund,
Hasvik og Måsøy kommuner. Landbruksmyndighetene har vært trukket inn i arbeidet til
arbeidsgruppa som spesielt så på naturbaserte næringer.
Av planprogrammet framkommer det at følgende skal beskrives når det gjelder fagtema
landbruk:
Det vil bli utarbeidet eget temakart om for landbruk. Konsekvenser for landbruk er også en
viktig del av verdi- og konsekvensvurderingen.
Hensyn til landbruket er vektlagt i prosessen mht. hvilke områder som i arealdelen foreslås
som utbyggingsområder. Videre kreves det i bestemmelsene at tiltak skal underordne seg

3
10.06.2009

Kommuneplanens arealdel 2010 – 2022, Konsekvensutredning
landskapet på en slik måte at det ikke bryter horisontallinjer (åsprofiler, bakkekanter) eller
kommer i konflikt med andre markerte landskapstrekk.

Temakart tilknyttet landbruk er lagt ved som vedlegg til utredningen. For øvrig vises det til
verdi- og konsekvensvurderingene for de områder som planlegges utbygd.

Naturverdier og biologisk mangfold – inngrepsfrie naturområder
Hammerfest kommune har fra før et godt grunnlag for å vurdere naturverdier og biologisk
mangfold. Kommunen har viltkart, NINA-rapport om viltkartlegging samt egen rapport om
kartlegging av vegetasjon, reinbeiter og erosjon. Det er også utarbeidet et kart over
inngrepsfrie naturområder i Hammerfest med status for 1988 og 1994.
Av planprogrammet framkommer det at følgende skal beskrives når det gjelder fagtema
naturverdier og biologisk mangfold – inngrepsfrie naturområder:
Det vil bli utarbeidet eget temakart om naturverdier og biologisk mangfold. Det vil også bli
utarbeidet temakart om inngrepsfrie naturområder.
Konsekvensutredningen skal fokusere spesielt på kartlegging av brakkvannsområdene på
Sørøya (Straumen / Veststraumen), da disse aldri har vært undersøkt før. Kartlegging av
biologisk mangfold blir mest sentralt i denne delen av konsekvensutredningen.
Konsekvenser for naturverdier og biologisk mangfold er en viktig del av verdi- og
konsekvensvurderingen.
Arbeidsgruppa for miljø- og verneinteresser har utarbeidet en omfattende rapport under
navnet ”Natur, friluftsliv og kulturminner”. Denne er å finne som eget vedlegg.
Videre er det utarbeidet følgende temakart tilknyttet temaet:
• Viktige natur- og friluftsområder
• Viltkart
Temakartene er å finne som vedlegg til rapporten. Hensyn til naturverdier og biologisk
mangfold er vektlagt i prosessen mht. hvilke områder som i arealdelen foreslås som
utbyggingsområder. Videre kreves det i bestemmelsene at det ved planlegging i
utbyggingsområder skal det tas hensyn til følgende forhold:
• Viktige, allmenne friluftsinteresser.
• Eksisterende vegetasjon og terreng.
• Viktige leveområder for viltet.

Friluftsliv og rekreasjon
Friluftsliv og rekreasjon er viktig for Hammerfest kommune. I arealbasen finnes et godt faglig
grunnlag, og kommunen har vært involvert i flere prosjekter som på en god måte
dokumenterer slike verdier samt beskriver et opplegg for å ivareta dette i framtiden
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Av planprogrammet framkommer det at følgende skal beskrives når det gjelder fagtema
Friluftsliv og rekreasjon:
Det vil bli utarbeidet eget temakart tilknyttet friluftsliv og rekreasjon. Videre ser
arbeidsgruppa for miljø- og verneinteresser også på de utfordringer kommunen har tilknyttet
friluftsliv og rekreasjon. Dette blir en del av verdi- og konsekvensvurderingen.
Arbeidsgruppa for miljø- og verneinteresser har utarbeidet en omfattende rapport under
navnet ”Natur, friluftsliv og kulturminner”. Denne er å finne som eget vedlegg. Videre er det
utarbeidet følgende temakart tilknyttet temaet:
• Viktige natur- og friluftsområder
• Turløyper
• Snøscooterløyper
Temakartene er å finne som vedlegg til rapporten. Hensyn til friluftsliv og rekreasjon er
vektlagt i prosessen mht. hvilke områder som i arealdelen foreslås som utbyggingsområder.

Kulturminner og kulturmiljø
Forhistorisk tid i Hammerfest er svært godt kartlagt. Grunnen til at vi kjenner forhistorisk tid
særlig godt i Hammerfest er de store arkeologiske utgravingene som har vært på Slettnes og
på Melkøya. Begge disse utgravingene er blant de største som har vært gjort på nasjonal basis.
Av planprogrammet framkommer det at følgende skal beskrives når det gjelder fagtema
Kulturminner og kulturmiljø:
Det skal utarbeides et eget temakart tilknyttet kulturminner og kulturmiljø. Dette inkluderer
også samiske kulturminner. Det vil bli spesiell fokus på de nordlige delene av Seiland samt på
områder som foreslås avsatt til utbyggingsformål i konsekvensutredningen. Det skal foretas
en sammenstilling av kjente kulturminner i områdene. Det skal også foretas en vurdering av
kulturminnenes verdi, og konsekvensene for kulturminnene skal beskrives. Potensialet for
ukjente kulturminner skal angis. For områder som foreslås avsatt til utbyggingsformål skal
tema om kulturminne og kulturmiljø utredes mot følgende forhold:
- Forholdet til automatisk fredete kulturminner, kjente og ukjente
- Forholdet til nyere tids kulturminner, kjente og ukjente
- Forholdet til vedtaksfredete kulturminner
- Forholdet til verneverdig bebyggelse og bygningsmiljø
- Forholdet til kulturmiljø og landskap, kjente og ukjente
- Forslag til avbøtende tiltak i forhold til kjente og uregistrerte kulturminner
- Potensialet for uregistrerte kulturminner
Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø er en del av verdi- og konsekvensvurderingen.
Arbeidsgruppa for miljø- og verneinteresser har utarbeidet en omfattende rapport under
navnet ”Natur, friluftsliv og kulturminner”. Denne rapporten er å finne som eget vedlegg.
Videre er det utarbeidet temakart tilknyttet kulturminner som er å finne som vedlegg til
rapporten.
5
10.06.2009

Kommuneplanens arealdel 2010 – 2022, Konsekvensutredning

Reindrift
Hammerfest kommune er en reindriftskommune. Nordre Sørøy har en driftsenhet som driver
helårlig med rein på den nordlige delen av Sørøya. Med unntak av denne driftsenheten er
Hammerfest kommune et sommerbeiteområde.
Av planprogrammet framkommer det at følgende skal beskrives når det gjelder fagtema
reindrift:
Det skal utarbeides et egne temakart for reindrift. Dette kartet skal kvalitetssikres opp mot
reindriftsforvaltningens eget prosjekt som omhandler arealklassifisering av ulike
reindriftsområder. Videre blir konsekvenser for reindrift en del av verdi- og
konsekvensvurderingen.
Det er utarbeidet følgende temakart tilknyttet temaet:
• Rein – vårbeite
• Rein – sommerbeite
• Rein – vinterbeite
• Rein – distriktsgrense
• Rein – drivingslei
• Reindriftsanlegg
Temakartene er å finne som vedlegg til rapporten. For øvrig har forholdet til reindrifta vært
vektlagt i verdi- og konsekvensvurderingene tilknyttet foreslåtte, nye utbyggingsområder.
Kommunen har også forsøkt å ta hensyn til reindriftsinteressene i prosessen mht. hvilke
områder som i arealdelen foreslås som utbyggingsområder.

Barn og unges interesser
Barn og unge er framtidas voksne. Det er en felles oppgave å skape oppvekstvilkår preget av
både trygghet og utfoldelsesmuligheter. Det presiseres at det i denne prosessen er distriktene
som prioriteres i og med at delplanområdene ikke er en del av rulleringen. Etablering av
lekeplasser, ballplasser etc. vil være langt mer relevant innenfor delplanområdene. Unntaket
her er større tettbebyggelser i distriktet, i praksis Akkarfjord på Sørøya, Kårhamn, Seiland og
Forsøl.
Av planprogrammet framkommer det at følgende skal beskrives når det gjelder fagtema barn
og unges interesser:
Det skal utarbeides et eget temakart som viser eksisterende lekeområder for barn og unge i
tettstedene utenom delplanområdene. Dette skal igjen brukes som et viktig dokument både i
tilknytning til overordnet og detaljplanlegging. I tilknytning til arealdelen vil temakartet være
sentralt når framtidig arealbruk i de små sentrene skal vurderes. Dette blir en del av verdi- og
konsekvensvurderingen.
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Barn- og unges interesser er, når det er relevant, trukket inn som en del av verdi- og
konsekvensvurderingen i utredningen av nye områder som planlagges utbygd. Dette vurderes
ikke som relevant mht. næringsarealer og fritidsbebyggelse.
For øvrig er det ikke laget eget temakart all den tid kommunen allerede har kartlagt
eksisterende lekeområder. Kart og oversikt er å finne på kommunens hjemmeside
http://www.hammerfest.kommune.no under tjenesten miljø og park.
Hensynet til barn og unge er vektlagt i planbestemmelsene.

Forurensing og støy
Av planprogrammet framkommer det at følgende skal beskrives når det gjelder fagtema
forurensing og støy:
Det skal utarbeides et eget temakart om støy og forurensing. Videre blir dette et viktig tema i
verdi- og konsekvensvurderingen. I den forbindelse vil det bli tatt kontakt med Statens
vegvesen for å få lagt inn støysoner langs de viktige veiene. Videre vil støysoner tilknyttet
flyplassen bli inkludert i temakartet. Andre forurensingstema vil bli vurdert ut fra et faglig
skjønn.
Per i dag er støy i forbindelse med veiene i Hammerfest kommune ikke kartlagt. Statens
vegvesen planlegger å kartlegge støy i forbindelse med de viktigste veiene i nær fremtid.
Kommunen har bedt om nærmere tilbakemelding på dette. Når resultater av denne
kartleggingen foreligger, vil det bli laget eget temakart for veistøy. Støysoner tilknyttet
flyplassen er lagt inn i selve plankartet.
Det er tidligere utarbeidet en statusrapport tilknyttet nedlagte avfallsfyllinger i
Hammerfestregionen, og denne har vært trukket inn i de vurderinger som foreligger.
Det er utarbeidet følgende temakart tilknyttet temaet:
• Nedlagte avfallsdeponi
• Marin oljevernberedskap
Temakartene er å finne som vedlegg til rapporten.

Samfunnssikkerhet
Av planprogrammet framkommer det at følgende skal beskrives når det gjelder fagtema
samfunnssikkerhet:
Det vil bli utarbeidet et eget temakart tilknyttet samfunnssikkerhet. Videre blir
samfunnssikkerhet et viktig tema i verdi- og konsekvensvurderingen.
Det er utarbeidet et temakart tilknyttet faresoner for snø- og steinskred som er å finne som
vedlegg til rapporten. For øvrig har samfunnssikkerhet vært i fokus i forhold til hva slags
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områder som foreslås utbygd. Spesielt rasfare har vært helt sentral i de vurderinger som er
gjort. For øvrig vises det her til eget punkt Samfunnssikkerhet i planbeskrivelsen.

Infrastruktur
Av planprogrammet framkommer det at følgende skal beskrives når det gjelder fagtema
infrastruktur:
Infrastruktur og kommunale tjenester er et viktig tema i verdi- og konsekvensvurderingen.
Infrastruktur vært i fokus i forhold til hva slags områder som foreslås utbygd. Det er lagt vekt
på at nye utbyggingsområder skal være knyttet opp mot eksisterende infrastruktur, dvs. at det
er tilgang enten fra veg eller fra sjøsiden. Dette er en forutsetning for foreslåtte
utbyggingsområder.
Det har videre vært jobbet mye med å kvalitetssikre nedslagsfelt for vannverk, og alle
nedslagsfelt er vist på plankartet. Det er også laget et temakart som viser både nedslagsfelt for
vannverk og kjente private grunnvannsbrønner.
Også de viktigste farleder til sjøs er lagt inn på plankartet.
For øvrig er det utarbeidet følgende temakart knyttet opp mot infrastruktur:
• Veger
• Sjøkabler
• Planlagt sjøkabel, Eni

Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder på Sørøya
Skippernesfjorden og Skippernesodden
Området ligger i den nordlige delen av Sørøya, på nordsiden av Skippernesfjorden.
Skippernes er kun tilgjengelig med båt. På Skippersnesodden er det oppført ny kai med
båtforbindelse på signal. Det går en scooterløype fra kaia langs nordsiden av
Skippernesfjorden som binder Skippernes med resten av Sørøya vinterstid.
Bebyggelsen består av et terminalbygg, 1 bolig, ca.10 fritidshus og flere landbruksbygg.
Området er i utvikling og husene er godt vedlikeholdt. Det er ikke vei i Skippernes, men
brukere av området ønsker å bygge vei fra ekspedisjonskaia og innover i fjorden.
Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra1993.
Foreslått arealbruk
Området er avsatt til fritidsbebyggelse med krev til utarbeidelse av reguleringsplan. Videre er
Skippernesodden avsatt til erverv med plankrav. Området er noe utbygd fra før. Endring av
status innebærer i praksis fortetting av eksisterende bebyggelse.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det finnes ingen verdifulle kulturlandskap i området ifølge sluttrapport DN 1994 ”Nasjonal
registrering av verdifulle kulturlandskap
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Rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø og verneinteresser
viser heller ikke til spesielt verdifulle kulturlandskap i området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Det er ingen spesielle landbruksinteresser i området ifølge temakartet for Landbruk.
Det har vært småskala sauedrift i området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Natur og biologisk mangfold
Det er ingen spesielle verdier innen natur og biologisk mangfold i området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Det er ingen spesielle verdier innen friluftsliv og rekreasjon i området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i området
Skippernes. Kommunen kjenner til at det finnes enkeltstående kulturminner i området, men
disse er ikke kartlagt. Dette bør avklares gjennom befaringer.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Skippernes er sommerbeite for rein. I henhold til temakartet for Reindriftsanlegg foregår det
båttransport for rein fra Skippernes. Men utfra de opplysninger kommunen har, foregår det
ikke lengre slik transport i dette området. Reindrifta har ikke påpekt noen spesielle verdier i
området i møtene 02.07.08 og 18.11.08. I utgangspunktet stiller reindrifta seg positiv til
utbygging av områder langs sjøen, til hytter etc., men ønsker i prinsippet ingen hyttebygging i
høyereliggende områder
Verdivurdering: Liten verdi.
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
Skippernes har størst verdi i forhold til reindrift og muligens kulturminner (mangler kjent
informasjon).
Størrelsen på området som er avsatt til fritidsbebyggelse med plankrav er på 844 024 m2 (844
daa.), mens størrelsen på området som er avsatt til erverv med plankrav er på 218 110 m² (218
daa.) Bruken av området vil fortsatt være begrenset. Dette på grunn av den vanskelige
adkomsten, noe som medfører at den totale bruken i området normalt kun vil skje gjennom
hytteeierne. En evt. utvidelse av antall hytter på Skippernes ble drøftet med reindrifta, og de
hadde ingen foreløpige merknader til utbygging i området så lenge det settes en konkret
begrensning på antall nye hytter.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Skippernesfjorden og

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser
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Skippernesodden
Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak.

Finnelv
Området ligger på sørsiden av Akkarfjorden på Sørøya. Finnelv har veiforbindelse med,
Finnvik og Akkarfjord. Det er en både fylkesveg, kommunale veger og private veger i
området. Selve Akkarfjord har båtruteforbindelse med Hammerfest og de andre tettstedene.
Kommunen ønsker gjennom kommuneplanens arealdel å tilrettelegge for vekst og utvikling i
Akkarfjordområdet.
Foreslått arealbruk
Området foreslås avsatt til annet byggeområde med krav til utarbeidelse av reguleringsplan.
Intensjonen med en avsetting til annet byggeområde er å legge noe fleksibilitet inn mht.
framtidig utnyttelse. Området tenkes tilrettelagt til framtidig turismerelatert virksomhet som
rorbuanlegg, utleiehytter etc. Videre aksepteres vanlig fritidsbebyggelse. En av grunneierne i
området har kommet med innspill om å tilrettelegge deler av sine eiendommer til
hyttebygging og turisme. Videre ønsker oppdretterne at det avsettes areal på land for kai evt.
lager i tilknytning til oppdrettslokalitetene. En reguleringsplanprosess vil synliggjøre eksakt
framtidig arealbruk. I selve arealdelen ønskes en viss fleksibilitet.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke vurdert å være spesielt verdifulle landskap eller kulturlandskap i
området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Eidet mellom Akkarfjord og Finnvika er et viktig landbruksområde. Det er ingen gårdsbruk i
dette området, men det brukes som beiteområde. Beiteområdet strekker seg jf. temakart
landbruk også mot det planlagte utbyggingsområdet i Finnelv.
Verdivurdering: Liten/middels verdi.
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det aktuelle området er ikke nevnt spesielt i denne rapporten, og det er ikke
lagt fram dokumentasjon på at det aktuelle området bør sikres mht. å ivareta spesielle
naturinteresser eller biologisk mangfold. Området ligger dog i nærheten
Fiskebuktholmen/Fiskebukta som er et viktig hekke- og leveområde for bl.a. sjøfugl, ender og
vadefugl.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Det er ingen registrert spesielle verdier innen friluftsliv og rekreasjon i området. Men under
scootersesongen er det god kommunikasjon med de andre stedene på Sørøya. Samtidig er det
godt utbygd turløypenett i området, dog ikke fra selve Finnelv. God tilgang til vakker natur,
samt jakt og fiskemulighetene gjør at området vurderes som attraktivt både mht. hyttebygging
og naturbasert turisme.
Verdivurdering: Middels/stor verdi.
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Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i området.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Finnelv er sommerbeite for rein. Reindrifta har imidlertid ikke påpekt noen spesielle verdier i
det aktuelle området. På Sørøya stiller reindrifta seg i utgangspunktet positiv til utbygging av
områder langs sjøen samtidig som de ikke ønsker utbygging i høyereliggende områder
Verdivurdering: Liten verdi.
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
Det aktuelle utbyggingsområdet er på 332 060 m² (332 daa.). Forholdet til friluftsliv og
rekreasjon vurderes til å bli relativt lite berørt av den aktuelle arealbruken. Befolkningen på
Sørøya ønsker aktivitet på øya velkommen, og nærområdene til Akkarfjord peker seg ut mht.
tilgang til veg.
Det aktuelle området vurderes til å ha størst konsekvens mht. landbruk. Det er noe beite inntil
det planlagte utbyggingsområdet. Det er likevel ikke noe aktivt gårdsbruk i nærområdet –
nærmeste gardsbruk er i Gamvik på nordvestsiden av Sørøya.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Finnelv

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak.

Hellefjord
Bygda Hellefjord ligger på østsiden av Hellefjorden, hvor det er en lang lav slette langs sjøen.
Husene i bygda holdes ved like og bygda brukes av mange til rekreasjon. Det er 2 fastboende
i Hellefjord. Hellefjord har kai og knyttes med Hammerfest og resten av kommunen gjennom
båtforbindelsen – ”bygderuta”. Det går kommunal veg fra Hellefjord til Skarvfjordhavn og
Sæter. I dag brukes Hellefjord av mange til rekreasjon.
Området er i gjeldende arealplan fra 1993 avsatt til LNF A.
Foreslått arealbruk
Området foreslås avsatt til LNF-område med bestemmelser om spredt fritidsbebyggelse. Det
foreslås videre et omfang på 5 nye fritidsboliger i planperioden. Det vurderes å være noe
potensial for fortetting i dette området.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke vurdert å være spesielt verdifulle landskap eller kulturlandskap i
området.
Verdivurdering: Liten verdi.
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Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser innenfor det foreslåtte utbyggingsområdet, men det er
landbruksarealer i nærområdet. Landbruk har historisk vært hovednæringen i Hellefjord, og
det er dyrkbare arealer i området.
Verdivurdering: Liten/middels verdi.
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det aktuelle området er ikke nevnt spesielt i denne rapporten, og det er ikke
lagt fram dokumentasjon på at det aktuelle området bør sikres mht. å ivareta spesielle
naturinteresser eller biologisk mangfold.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Hellefjord har båtruteforbindelse med Hammerfest og de andre tettstedene. Det er god tilgang
til flotte turområder fra det aktuelle området. Videre er det god tilgang til sjøen med de
rekreasjonskvaliteter det gir. Det planlegges en turløype fra Hellefjord og opp mot fjellet, men
denne er ikke opparbeidet.
Verdivurdering: Middels verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser til kjente registreringer i området, og
det er gjort flere utgravinger i området. Kjente kulturminner må tas hensyn til ved fremtidige
utbygginger. Sannsynligheten for at det kan være flere kulturminner i området bør avklares
gjennom befaringer.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Det aktuelle området er delvis en del av sommerbeiteområdet til reindrifta. Reindrifta har ikke
påpekt noen spesielle verdier i området i møtene 02.07.08 og 18.11.08. I utgangspunktet
stiller reindrifta seg positiv til utbygging av områder langs sjøen på Sørøya.
Verdivurdering: Liten verdi
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
Det aktuelle utbyggingsområdet er på 212 516 m² (213 daa.). Forholdet til friluftsliv og
rekreasjon vurderes til å bli relativt lite berørt av den aktuelle arealbruken. Befolkningen på
Sørøya ønsker aktivitet på øya velkommen, og Hellefjord peker seg ut mht. eksisterende
infrastruktur.
Forholdet til eksisterende og evt. nye kulturminner må avklares med kulturminnemyndighetene før det tillates nye hytter i området.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Hellefjord

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser
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Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. Det poengteres likevel at
kulturminnemyndighetene bør befare området før utbygging tillates.

Hønsebyvika
Det aktuelle utbyggingsområdet ligger rundt Hønsebyvika, mellom Hellefjord og
Skarvfjordhamn på Sørøya. Det går kommunal vei gjennom området som binder Hellefjord
med Sæter. Det går en kraftlinje på oversiden av veien, og en sjøkabel tvers over vika. Det er
3 fritidsboliger med tilhørende anlegg i området. Området har planstatus LNF A i
kommuneplanens arealdel fra1993.
Foreslått arealbruk
Området foreslås avsatt til LNF-område med bestemmelser om spredt fritidsbebyggelse. Det
foreslås videre et omfang på 5 nye fritidsboliger i planperioden.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke vurdert å være spesielt verdifulle landskap eller kulturlandskap i
området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser i nærheten av det foreslåtte utbyggingsområdet.
Verdivurdering: Ingen verdi
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det aktuelle området er ikke nevnt spesielt i denne rapporten, og det er ikke
lagt fram dokumentasjon på at det aktuelle området bør sikres mht. å ivareta spesielle
naturinteresser eller biologisk mangfold.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området nås i dag bare fra sjøsiden, og da enklest med ”Bygderuta” til Hellefjord og videre
etter den kommunale vegen. Det går en scooterløype fra Hønsebyvika til Skarvfjorden. Videre
er det god tilgang til sjøen med de rekreasjonskvaliteter det gir.
Verdivurdering: Liten/middels verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i området
Store Fagervik. Det er imidlertid en funnet steinaldertufter i området, og det er mulig at det
kan være kulturminner i området. Dette bør avklares gjennom befaringer.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Det aktuelle området er en del av sommerbeiteområdet til reindrifta. Reindrifta har ikke
påpekt noen spesielle verdier i området i møtene 02.07.08 og 18.11.08, og stilte seg positiv til
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spredt hyttebygging i området. Reinbeitedistriktet ønsker dog at all fremtidig utbygging i
Hønsebyvika begrenses til området nedenfor veien.
Verdivurdering: Liten/middels verdi
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
Det aktuelle utbyggingsområdet er på 617 724 m² (618 daa.). Forholdet til friluftsliv og
rekreasjon vurderes til å bli relativt lite berørt av den aktuelle arealbruken. Befolkningen på
Sørøya ønsker aktivitet på øya velkommen, og Hønsebyvika peker seg ut mht. eksisterende
infrastruktur.
Reindrifta ønsker ikke at det avsettes for store arealer til utbygging i det aktuelle området, og
ønsker at all fremtidig utbygging i Hønsebyvika begrenses til området nedenfor veien.
Kommunen har likevel foreslått et begrenset areal ovenfor vegen, nærmere bestemt opp mot
en kraftlinje som går gjennom området. Områdets omfang er fortsatt begrenset, og aktiviteten
er knyttet opp mot eksisterende inngrep og eksisterende infrastruktur.
Forholdet til eksisterende og evt. nye kulturminner bør avklares med kulturminnemyndighetene før det tillates nye hytter i området.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Hønsebyvika

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. Det poengteres likevel at
kulturminnemyndighetene bør befare området før utbygging tillates.

Skarvfjordhamn
Skarvfjordhamn ligger på sørsiden av Skarvfjorden på Sørøya. Det er kommunal veg fra
Hellefjord til Skarfjordhamn. Vegen er vinterstengt. Det er ca.10 boliger/fritidsboliger i
Skarvfjordhamn. Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993.
Foreslått arealbruk
Området foreslås avsatt til LNF-område med bestemmelser om spredt fritids/ervervsbebyggelse. Spredt erverv er her tatt med i tilknytning til et nedlagt fiskebruk hvor det
er snakk om tilrettelegging for turisme med rorbucamping. Det foreslås videre et omfang på 2
nye fritidsboliger samt 3 enheter tilknyttet erverv i planperioden.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke vurdert å være spesielt verdifulle landskap eller kulturlandskap i
området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
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Det er i dag ingen landbruksinteresser i nærheten av det foreslåtte utbyggingsområdet. Men
det er en stor landbrukseiendom i bygda. Driften av denne eiendommen ble nedlagt i 2004.
Verdivurdering: Liten verdi
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det aktuelle området er ikke nevnt spesielt i denne rapporten, og det er ikke
lagt fram dokumentasjon på at det aktuelle området bør sikres mht. å ivareta spesielle
naturinteresser eller biologisk mangfold.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området nås i dag bare fra sjøsiden, og da enklest med ”Bygderuta” til Hellefjord og videre
etter den kommunale vegen. Evt. kan man komme med båt helt til Skarvfjorden, noe som
medfører en nokså tøff båttur med mindre båter. Det går en scooterløype fra Skarvfjorden til
Hønsebyvika. Videre er det god tilgang til sjøen med de rekreasjonskvaliteter det gir.
Verdivurdering: Middels verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i området.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Utfra temakartene er det ikke reinbeite innenfor det aktuelle området, men det ligger i
nærheten av sommerbeite. Reindrifta ønsker ikke at det avsettes for store arealer til utbygging
i det aktuelle området.
Verdivurdering: Liten verdi
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
Det aktuelle utbyggingsområdet er på 371 101 m² (371 daa.). Forholdet til friluftsliv og
rekreasjon vurderes til å bli relativt lite berørt av den aktuelle arealbruken. Også
Skarvfjordhamn er et område som peker seg ut til videre utbygging mht. eksisterende
infrastruktur.
Planlagte utbygging er begrenset til områder som ikke er merket av som sommerbeite i
temakartet. Det presiseres her at temakartet er kvalitetssikret av reindriftsadministrasjonen
selv, og at det er i samsvar med deres egne kart.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Skarvfjordhamn

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. Det poengteres likevel at
kulturminnemyndighetene bør befare området før utbygging tillates.
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Sæter
Sæter ligger på nordsiden av Skarvfjorden. Det går også en scooterløype fra Skarvfjorden til
Hønsebyvika. Det er 4 fritidshus med tilhørende anlegg i området. Sæterelva renner ned fra
Sæterdalen og kommer ned i det bebygde området. Området har planstatus LNF A i
kommuneplanens arealdel fra 1993.
Foreslått arealbruk
Området foreslås avsatt til LNF område med bestemmelser om spredt fritidsbebyggelse. Det
foreslås videre et omfang på 5 nye fritidsboliger i planperioden.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Se beskrivelse tilknyttet Skarvfjordhamn.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Det er i dag ingen landbruksinteresser i nærheten av det foreslåtte utbyggingsområdet.
Verdivurdering: Ingen verdi
Natur og biologisk mangfold
Se beskrivelse tilknyttet Skarvfjordhamn.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Se beskrivelse tilknyttet Skarvfjordhamn. I tillegg går det en tursti fra Sæter til Saksfjorden
naturreservat.
Verdivurdering: Middels verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Se beskrivelse tilknyttet Skarvfjordhamn.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Se beskrivelse tilknyttet Skarvfjordhamn.
Verdivurdering: Liten verdi
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
Det aktuelle utbyggingsområdet er på 246 027 m² (246 daa.). Forholdet til friluftsliv og
rekreasjon vurderes til å bli relativt lite berørt av den aktuelle arealbruken. Som
Skarvfjordhamn er også Sæter et område som peker seg ut til videre utbygging mht.
eksisterende infrastruktur.
Planlagte utbygging er begrenset til områder som ikke er merket av som sommerbeite i
temakartet. Det presiseres her at temakartet er kvalitetssikret av reindriftsadministrasjonen
selv, og at det er i samsvar med deres egne kart.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
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Område
Sæter

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. Det poengteres likevel at
kulturminnemyndighetene bør befare området før utbygging tillates.

Langstrand
Langstrand ligger på nordsiden av Langstrandfjorden. I Langstrand er det ekspedisjonsskai
med lager- og venterom. Det er en nedlagt skole som benyttes som utleielokaler i forbindelse
med arrangement og turisme. Det er ca.25 fritidsboliger og 3 boliger i området. Bebyggelsen
ligger langs veien som går til Låtre og fortsetter videre til Sandøybotn. Veien mellom
Langstrand og Låtre er vinterstengt. Denne veistrekningen er ras- og skredfarlig. Det går en
scooterløype innerst i Langstrandfjorden som binder Langstrand med resten av Sørøya
vinterstid.
I kommuneplanens arealdel fra 1993 er deler av området avsatt til hytteområde, mens resten
av Langstrand har planstatus LNF A. Grunnet rasfare og dårlig interesse for utbygging
grunnet myrområder foreslås det at reguleringsplanen for hytteområdet på Langstrand vedtatt
25.09.95 oppheves.
Foreslått arealbruk
Et avgrenset område på Langstrand foreslås avsatt til LNF-område med bestemmelser om
spredt fritidsbebyggelse. Det foreslås videre et omfang på 4 nye fritidsboliger i planperioden.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke vurdert å være spesielt verdifulle landskap eller kulturlandskap i
området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Det er i dag ingen landbruksinteresser i nærheten av det foreslåtte utbyggingsområdet.
Verdivurdering: Ingen verdi
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det aktuelle området er ikke nevnt spesielt i denne rapporten, og det er ikke
lagt fram dokumentasjon på at det aktuelle området bør sikres mht. å ivareta spesielle
naturinteresser eller biologisk mangfold.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området nås fra sjøsiden, og da enklest med ”Bygderuta” til Langstrand. Videre går det
kommunal veg gjennom Langstrand og videre til Låtre og Sandøybotn. Denne vegen er
vinterstengt. Videre er vegstrekningen på vestsiden av Langstrandfjord er rasfarlig. Det går en
scooterløype innerst i Langstrandfjorden som binder Langstrand med resten av Sørøya
vinterstid. Videre er det god tilgang til sjøen med de rekreasjonskvaliteter det gir.
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Verdivurdering: Middels verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser til kjente registreringer i området, og
det er gjort flere funn i området. Kjente kulturminner må tas hensyn til ved fremtidige
utbygginger. Sannsynligheten for at det kan være flere kulturminner i området bør avklares
gjennom befaringer.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Langstrand er på temakartene merket av som sommerbeite for rein. Reindrifta i møtene
02.07.08 og 18.11.08 påpekt at Langstrand-området med fordel kan bygges ut da det er
lokalisert midt mellom beiteområdene til de forskjellige flokkene på Sørøya.
Verdivurdering: Liten verdi.
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
Det aktuelle utbyggingsområdet er på 128 663 m² (129 daa.). Forholdet til friluftsliv og
rekreasjon vurderes til å bli relativt lite berørt av den aktuelle arealbruken. Også Langstrand er
et område som peker seg ut til videre utbygging mht. eksisterende infrastruktur.
Noen nye hytter i området vurderes som helt uproblematisk for reindrifta utfra signaler de
selv har gitt. Forholdet til eksisterende og evt. nye kulturminner må avklares med
kulturminne-myndighetene før det tillates nye hytter i området.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Langstrand

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. Det poengteres likevel at
kulturminnemyndighetene bør befare området før utbygging tillates.

Husfjorden
Husfjorden ligger på sørøstsiden av den delen av Sørøya som ligger i Hammerfest kommune.
Nærmeste boligbebyggelse er Kårhamn på Seiland.
Det er i dag 1 oppdrettslokalitet i Husfjorden. Det er ingen vegforbindelse eller kai i området,
og fjorden er veldig lite utbygd. Det er 3 fritidsboliger i hele området.
I gjeldende kystsoneplan har de arealer som her berøres planstatus allmenn flerbruk si sjø.
Dette er også tilfelle for gjeldende oppdrettslokalitet. Indre deler av fjorden er delvis avsatt til
allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. Videre er et mindre område avsatt til fiskeområde.
Foreslått arealbruk
To områder på totalt 3 011 503 m² (3011 daa.) foreslås avsatt til framtidig akvakulturområde.
For øvrig innstrammes gjeldende kystsoneplans intensjoner inn da øvrige arealer i Husfjorden
foreslås avsatt til allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. Dermed styres ønsket plassering av
anlegg i større grad enn i dagens plan.
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Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke spesielt verdifulle kulturlandskap i tilgrensende landområder.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser i området.
Verdivurdering: Ingen verdi
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området er vanskelig tilgjengelig og nås i dag bare fra sjøsiden. Tilstøtende landområder er
lite brukt, men Husfjorden har gode fiskeplasser. Det er allerede 1 oppdrettslokalitet i
området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i
tilgrensende landområder.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Tilgrensende landområder er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reindrifta. Det er et
sperregjerde helt innerst i fjorden.
Verdivurdering: Liten/middels verdi
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
Det aktuelle akvakulturområdet foreslås for å sikre arealbruken til en allerede godkjent
lokalitet på vestsiden av fjorden, dvs. at ansvarlige myndigheter tidligere har kjørt en prosess
mht. egnethet og evt. konsekvenser. Ingen lakseplasser berøres av forslaget.
Det er ikke aktuelle sjøkabler i området. Det at det her foreslås to områder kan medføre at det
blir søkt om en ny lokalitet i Husfjorden. For øvrig medfører foreslåtte arealbruk at det legges
til rette for større fleksibilitet mht. utnyttelse av sjøarealer for den eksisterende
oppdrettslokaliteten. Dette gjør det enklere for næringen å flytte merder, fortøyninger etc.
innenfor lokaliteten uten at dette strider med arealdelen.
Foreslåtte arealbruk vurderes til å ha svært liten betydning i forhold til reindrifta.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område

Verdivurdering

Konsekvensvurdering
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Husfjorden

Liten verdi

Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak.

Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder på Seiland
Store Fagervik
Store Fagervika ligger helt på nordsiden av Seiland. Det er ikke kai eller vegforbindelse, men
relativt gode havneforhold. Det er allerede oppført 5 fritidsboliger i Store Fagervika. Det er
registrert 3 lakseplasser i området.
Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993.
Foreslått arealbruk
Området foreslås avsatt til LNF område med bestemmelser om spredt fritidsbebyggelse. Det
foreslås videre et omfang på 3 nye fritidsboliger i planperioden.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke spesielt verdifulle kulturlandskap i området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser i området.
Verdivurdering: Ingen verdi
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Store Fagervik er ikke nevnt spesielt i denne rapporten. Derimot er
Fagervikvatnet (52 m.o.h.) framtrukket som et vann hvor det hekker en rekke fuglearter.
Fagervikvatnet ligger på fjellet bak Store Fagervik, og er avsatt til LNF-område uten
bestemmelser om spredt utbygging. Det er ikke lagt fram dokumentasjon på at Store Fagervik
bør sikres mht. å ivareta spesielle naturinteresser eller biologisk mangfold. Men området
ligger innenfor et område som av miljøgruppa trekkes fram som et viktig natur/friluftsområde.
Verdivurdering: Middels verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området er vanskelig tilgjengelig og nås i dag bare fra sjøsiden, med mindre man går over
lange avstander. Det går i dag en hellelagt sti fra Store til Lille Fagervik. Videre foreligger det
et forslag om på sikt å etablere en merket fotrute fra Kjærringholmen til Grunnvågklubben
helt nord på Seiland. Denne fotruta planlegges å passere Store Fagervik. 3 nye hytter vil ikke
være til hinder for en slik fotrute.
Verdivurdering: Liten verdi.
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Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i området
Store Fagervik. Det er imidlertid en god del tufter i Lille Fagervik, og det er sannsynlig at det
kan være kulturminner også i Store Fagervik. Dette bør avklares gjennom befaringer.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Store Fagervik er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt 24 B – Seiland
Øst. I møte med distriktet den 18.11.2008 orienterte distriktet om at nordre del av Seiland er
kalvingsområde, og derfor sentral i deres drift. Det er i dag store uberørte områder på den
nordre delen av Seiland.
Verdivurdering: Middels verdi
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
Store Fagervik vurderes til å ha størst verdi for reindrifta. Videre bør forholdet til evt.
kulturminner dokumenteres gjennom befaringer før det tillates nye hytter i området.
Store Fagervik er et begrenset område, og området som er avsatt til LNF-område med spredt
fritidsbebyggelse er på 262 414 m² 262 daa). Bruken av området vil fortsatt være begrenset,
selv om potensialet mht. utbygging oppfylles i planperioden. Dette på grunn av den
vanskelige adkomsten, noe som medfører at den totale bruken i området normalt kun vil skje
gjennom hytteeierne. En evt. utvidelse av antall hytter i Store Fagervik ble drøftet med
distriktet, og en slik fortetting ble akseptert. Dette indikerer at heller ikke reindrifta vurderer
de negative konsekvensene av 3 nye hytter i Store Fagervik som store.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Store Fagervik

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. Det poengteres likevel at
kulturminnemyndighetene bør befare området før utbygging tillates.

Survik
Lille og Store Survik ligger innerst i Survika på vestsiden av Nordre Seiland. Det er kai i
Store Survik, og det er fast båtforbindelse med Sennabukta. Kaia er i dårlig stand. Det går
privat vei fra Store Survik til Lille Survik. I Store Survik er det 2 hus med tilhørende anlegg
og fjøs. Det er 1 fastboende som driver med sau, men holder på å avvikle dette. I Lille Survik
er det 2 hus med tilhørende anlegg. Det ene huset brukes som bolig, mens det andre brukes
som fritidsbolig. Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993.
Foreslått arealbruk
Området ytterst mot sjøen i Lille Survik foreslås avsatt til LNF-område med bestemmelser om
spredt fritidsbebyggelse. Det foreslås videre et omfang på 2 nye fritidsboliger i planperioden.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
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Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. I rapporten henvises det til et svært viktig kulturlandskap i Ytre Survik. Pga.
dette kulturlandskapet ligger området innenfor et område som av miljøgruppa trekkes fram
som et viktig område. Det presiseres likevel at det aktuelle utbyggingsområdet ytterst mot
sjøen i Lille Survik ikke ligger i eller i umiddelbar nærhet til det aktuelle kulturlandskapet.
Verdivurdering: Stor verdi.
Landbruk
Det er en fastboende som har sau i Survik i dag. Driften er imidlertid svært begrenset, og
aktøren hevdet selv at han planlegger å legge ned sin virksomhet. Dette ble meddelt
kommunen under en befaring sommeren 2008.
Verdivurdering: Middels verdi
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Survik er ikke nevnt spesielt i denne rapporten. Det er ikke lagt fram
dokumentasjon på at Survik bør sikres mht. å ivareta spesielle naturinteresser eller det
biologiske mangfoldet. Men området ligger innenfor et område som av miljøgruppa trekkes
fram som et viktig område. Årsaken til dette er dog knyttet opp mot verdier for landskap og
kulturlandskap – ikke natur og biologisk mangfold.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området er om sommeren kun tilgjengelig fra sjøsiden. Det er både kaianlegg og gode
havneforhold i Survik. Videre har fjorden noen av de beste lakseplassene i Hammerfest
kommune. Vinterstid er det snøscooterløype i området med forbindelse til Kjerringholmen og
Eidvågeid. Det er ikke merkede turløyper i området.
Verdivurdering: Middels verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i området.
Det henvises likevel til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for
Miljø- og verneinteresser. Her framkommer det at det er en del kjente kulturminner i Store
Survik, dog ikke i det området som her foreslås til LNF-område med bestemmelser om spredt
fritidsbebyggelse.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Survik er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt 24 B – Seiland Øst. I
møte med distriktet den 18.11.2008 orienterte distriktet om at nordre del av Seiland er
kalvingsområde, og derfor sentral i deres drift. Det er i dag store uberørte områder på den
nordre delen av Seiland.
Verdivurdering: Middels verdi
Samlet verdivurdering: Middels verdi.
Vurdering av konsekvens
Survik vurderes til å ha størst verdi mht. kulturlandskap og kulturminner, men det er ikke
dokumentert slike interesser på det neset som her foreslås åpnet for spredt fritidsbebyggelse.
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Survik er et svært begrenset område, og området som er avsatt til LNF-område med spredt
fritidsbebyggelse er på 16 504 m² (17 daa.). Det tillates inntil 2 nye fritidsboliger i
planperioden. Bruken av området vil fortsatt være begrenset, selv om potensialet mht.
utbygging oppfylles i planperioden. Det er et ønske fra grunneiere og fastboende at det åpnes
for utbygging i Survik.
En evt. utvidelse av antall hytter i Survik er drøftet med reinbeitedistriktet, og en slik
fortetting er akseptert. Dette indikerer at reindrifta ikke vurderer de negative konsekvensene
av 2 nye fritidsboliger i Survik som store.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Survik

Verdivurdering
Middels verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. Det poengteres likevel at
kulturminnemyndighetene bør befare området før utbygging tillates.

Støvelhavna
Støvelhavna ligger på nordøstsiden av Seiland, vis a vis Straumsnes på Kvaløya. Det er ingen
bebyggelse i området som framstår som uberørt. Området framstår som kupert og lite
tilgjengelig for folk flest. Det går en sjøkabel fra Straumsnes til det aktuelle området. Området
har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993.
Foreslått arealbruk
Området foreslås avsatt til framtidig industri med krav til utarbeidelse av reguleringsplan.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Området er ikke spesielt nevnt i denne rapporten.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser i området.
Verdivurdering: Ingen verdi
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Området er ikke spesielt nevnt i rapporten, og det er heller ikke trukket fram
som noe viktig område av miljøgruppa. Det er ikke lagt fram dokumentasjon på at området
bør sikres mht. å ivareta spesielle naturinteresser eller biologisk mangfold. Det er kjent at det
har hekket jaktfalk i et område som grenser opp mot det aktuelle utbyggingsområdet.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området er tilgjengelig fra sjøsiden samt fra øvrig bebyggelse på Kjerringholmen. Det finnes
ingen registrerte lakseplasser i området. Det er ikke merkede turløyper i området, men en
planlagt, merket fotrute fra Kjerringholmen til Grunnvågklubben helt nord på Seiland
planlegges etablert i et område som grenser opp mot planlagt utbyggingsområde.
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Verdivurdering: Liten verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i området.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Det planlagte utbyggingsområdet er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt
24 B – Seiland Øst. I møte med distriktet den 18.11.2008 orienterte distriktet om at nordre del
av Seiland er kalvingsområde, og derfor sentral i deres drift. Det er i dag store uberørte
områder på den nordre delen av Seiland.
Verdivurdering: Middels verdi.
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
Det planlagte utbyggingsområdet er på ca. 971 963 m² (972 daa.), og vurderes til å ha størst
konsekvenser mht. reindrifta. Reinbeitedistriktet ønsker ikke noe industriområde, og viser
bl.a. til at reinen trekker langs fjæra i dette området om våren. Samtidig er nordre del av
Seiland kalvingsområde.
Ellers vurderes konsekvensene som små mht. naturkvaliteter og friluftsliv. Men
industriområdet planlegges etablert relativt nært eksisterende bebyggelse på Kjerringholmen,
og vil kunne begrense utnyttelsen av nærområdene til bygda. Videre grenser
utbyggingsområdet mot kjente grunnvannsbrønner tilknyttet bebyggelsen på Kjerringholmen.
Konsekvensvurdering: Middels negative konsekvenser.
Område
Støvelhavna

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Middels negative
konsekvenser

Avbøtende tiltak:
Støvelhavna ønskes avsatt til industriområde for å sikre aktuelle, framtidige industriområder i
nærheten av områder på Kvaløya hvor det forventes et framtidig utbyggingspress. En evt.
industrietablering utløser et reguleringsplankrav for området, og det vurderes som sannsynlig
at bl.a. konsekvensene for reindrifta må utredes i en egen konsekvensutredning i tilknytning
til en slik prosess. Videre må bl.a. vurderinger tilknyttet grunnvannsbrønnene i tilgrensende
områder utredes i en slik prosess.
For øvrig er det i arealplanprosessen gjort en del grep for å bedre driftsgrunnlaget for
reinbeitedistriktet på den østlige delen av Seiland. Det pekes her på Eidvågeidområdet, hvor
planforslaget i større grad enn gjeldende arealplan legger til rette for at distriktet kan drive
rein gjennom området. Samtidig påpekes det at det på Seiland er store, ubebygde områder
som gjennom gjeldende verneplaner sikrer store områder mot utbygging.

Gamnes
Gamnes ligger i Eidvågen på Seiland. Området nås enkelt fra offentlig veg, da både Fv. 114
og kommunal veg går i umiddelbar nærhet til området. Deler av området er i gjeldende
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arealplan fra 1993 avsatt til LNF C (spredt bolig- og ervervsbebyggelse), mens øvrige deler
har planstatus LNF A. Det er allerede fremmet et privat reguleringsplanforslag for deler av
eiendommen Gnr. 11 bnr. 4, Gamnes. Dette planforslaget inkluderer deler av det området som
nå foreslås avsatt til fritidsbebyggelse. Planforslaget er lagt i bero i påvente av rulleringen av
arealdelen.
Foreslått arealbruk
Området foreslås avsatt til framtidig fritidsbebyggelse med krav til utarbeidelse av
reguleringsplan. Det vurderes et omfang på inntil 20 fritidsboliger innenfor området.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke vurdert å være spesielt verdifulle landskap eller kulturlandskap i
området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser innenfor det foreslåtte utbyggingsområdet, men det er
landbruksarealer i nærområdet.
Verdivurdering: Liten verdi.
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Gamnes / Eidvågen er ikke nevnt spesielt i denne rapporten. Det er ikke lagt
fram dokumentasjon på at det aktuelle området bør sikres mht. å ivareta spesielle
naturinteresser eller biologisk mangfold.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området er lett tilgjengelig til alle årstider. Det går bl.a. en snøscooterløype i området. Videre
planlegges det turløyper fra Vassbukt og inn mot Seiland nasjonalpark. Et hyttefelt vil ikke
berøre planlagte traseer. Det er meget god tilgang til flotte turområder fra det aktuelle
området.
Verdivurdering: Stor verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i området.
Det er imidlertid gjort funn av kulturminner i nærområdet, og det er sannsynlig at det kan
være kulturminner i området. Dette bør avklares gjennom befaringer.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Det aktuelle området er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt 24 B –
Seiland Øst. Selve Eidvågeid er et kjerneområde for distriktet i og med at rein utpå sommeren
føres over fra nordre Seiland og til områdene sør for Eidvågeid.
Verdivurdering: Middels verdi
Samlet verdivurdering: Middels verdi.
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Vurdering av konsekvens
Det aktuelle utbyggingsområdet er på 253 885 m² (254 daa.). Forholdet til friluftsliv og
rekreasjon vurderes til å bli relativt lite berørt av det aktuelle hyttefeltet. Befolkningen på
Seiland ønsker nye hytter på øya velkommen, og området Eidvågen / Hønseby peker seg ut
mht. tilgang til veg. Videre bør forholdet til evt. kulturminner dokumenteres gjennom
befaringer før det tillates hytter i området. Dette kan gjøres gjennom en
reguleringsplanprosess.
Det aktuelle området vurderes til å ha størst konsekvens for reindrifta. Passasjen over
Eidvågeidet er trang, og reindrifta ønsker ingen videre utbygging der. Det aktuelle
utbyggingsområdet ligger imidlertid utenfor selve denne passasjen, og i møte med distriktet
den 18.11.2008 fikk kommunen inntrykk av at dette feltet i mindre grad får konsekvenser for
selve reintrekket.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Gamnes

Verdivurdering
Middels verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. Det poengteres likevel at
kulturminnemyndighetene bør befare området før utbygging tillates.

Eidvågeid - rorbu
Det aktuelle området ligger på Eidvågeid på Seiland, like sør for Fiskebukta. Området nås
enkelt fra offentlig veg, da både Fv. 114 og kommunal veg går i umiddelbar nærhet til
området. Mesteparten av området er i gjeldende arealplan fra 1993 avsatt til LNF C (spredt
bolig- og ervervsbebyggelse), mens øvrige deler har planstatus LNF A. Det er en
oppdrettslokalitet på vestsiden av Eidvågeid.
Foreslått arealbruk
Området foreslås avsatt til annet byggeområde med krav til utarbeidelse av reguleringsplan.
Området tenkes tilrettelagt til framtidig turismerelatert virksomhet som rorbuanlegg,
utleiehytter etc.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke vurdert å være spesielt verdifulle landskap eller kulturlandskap i
området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser innenfor det foreslåtte utbyggingsområdet, men det er
landbruksarealer i nærområdet.
Verdivurdering: Liten verdi.
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det aktuelle området er ikke nevnt spesielt i denne rapporten, og det er ikke
26
10.06.2009

Kommuneplanens arealdel 2010 – 2022, Konsekvensutredning
lagt fram dokumentasjon på at det aktuelle området bør sikres mht. å ivareta spesielle
naturinteresser eller biologisk mangfold. Området ligger dog i nærheten
Fiskebuktholmen/Fiskebukta som er et viktig hekke- og leveområde for bl.a. sjøfugl, ender og
vadefugl.
Verdivurdering: Middels verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området lett tilgjengelig til alle årstider. Det går videre en snøscooterløype i nærheten. Det er
meget god tilgang til flotte turområder fra det aktuelle området. Videre er det god tilgang til
sjøen med de rekreasjonskvaliteter det gir. Men samtidig er det mye oppdrettsrelatert
virksomhet i området, og store arealer på sjøen er foreslått til akvakulturområde på østsiden
av Eidvågeid.
Verdivurdering: Middels verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i området.
Det er imidlertid gjort funn av kulturminner i nærområdet, og det er sannsynlig at det kan
være kulturminner i området. Dette bør avklares gjennom befaringer.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Det aktuelle området er en del av sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt 24 B – Seiland Øst.
Selve Eidvågeid er et kjerneområde for distriktet i og med at rein utpå sommeren føres over
fra nordre Seiland og til områdene sør for Eidvågeid.
Verdivurdering: Middels verdi.
Samlet verdivurdering: Middels verdi.
Vurdering av konsekvens
Det aktuelle utbyggingsområdet er på 73 625 m² (74 daa.). Forholdet til friluftsliv og
rekreasjon vurderes til å bli relativt lite berørt av den aktuelle arealbruken. Befolkningen på
Seiland ønsker aktivitet på øya velkommen, og området Eidvågen / Hønseby peker seg ut
mht. tilgang til veg. Videre bør forholdet til evt. kulturminner dokumenteres gjennom
befaringer før det tillates hytter i området. Dette kan gjøres gjennom en
reguleringsplanprosess.
Det aktuelle området vurderes til å ha størst konsekvens for reindrifta. Passasjen over
Eidvågeidet er trang, og reindrifta ønsker ingen videre utbygging der. Det aktuelle
utbyggingsområdet ligger imidlertid utenfor selve denne passasjen.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Eidvågeid - rorbu

Verdivurdering
Middels verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. Det poengteres likevel at
kulturminnemyndighetene bør befare området før utbygging tillates.
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Vassbukt nord
Vassbukt ligger sør for Eidvågeid, og helt i den sørøstlige delen på Seiland som ligger
innenfor Hammerfest kommune. Det foreslåtte området ligger like nord for Vassbukt
hytteområde som er et ferdig utbygd hytteområde. Området nås enkelt fra offentlig veg, da
kommunal veg går gjennom området. Området er i gjeldende arealplan fra 1993 avsatt til LNF
A. Det er en oppdrettslokalitet på vestsiden av Vassbukt. Videre er det kjente grusforekomster
(marin strandavsetning) i området.

Foreslått arealbruk
Området foreslås avsatt til framtidig fritidsbebyggelse med krav til utarbeidelse av
reguleringsplan. Det vurderes et omfang på inntil 8 fritidsboliger innenfor området.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke vurdert å være spesielt verdifulle landskap eller kulturlandskap i
området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser innenfor det foreslåtte utbyggingsområdet, men det er
landbruksarealer i nærområdet.
Verdivurdering: Liten verdi.
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Vassbukt er ikke nevnt spesielt i denne rapporten. Det er ikke lagt fram
dokumentasjon på at det aktuelle området bør sikres mht. å ivareta spesielle naturinteresser
eller biologisk mangfold.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området lett tilgjengelig til alle årstider. Det går bl.a. en snøscooterløype gjennom området.
Det går en merket tursti fra området og sørvestover. Denne må tas hensyn til i en
reguleringsplanprosess. Videre planlegges det turløyper fra Vassbuktområdet og inn mot
Seiland nasjonalpark. Et hyttefelt som foreslått vil ikke berøre planlagte traseer. Det er meget
god tilgang til flotte turområder fra det aktuelle området. Men samtidig er det mye
oppdrettsrelatert virksomhet i området, og store arealer på sjøen er foreslått til
akvakulturområde på østsiden av Vassbukt.
Verdivurdering: Middels verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i området.
Det er imidlertid gjort funn av kulturminner i nærområdet, og det er sannsynlig at det kan
være kulturminner i området. Dette bør avklares gjennom befaringer.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
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Det aktuelle området er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt 24 B –
Seiland Øst. Selve Eidvågeid er et kjerneområde for distriktet i og med at rein utpå sommeren
føres over fra nordre Seiland og til områdene sør for Eidvågeid. Det etableres også
nødvendige reindriftsanlegg i nærområdet ved behov.
Verdivurdering: Stor verdi.
Samlet verdivurdering: Middels verdi.
Vurdering av konsekvens
Det aktuelle utbyggingsområdet er på 119 001 m² (119 daa.), og vurderes til å ha størst
konsekvens for reindrifta. Passasjen over Eidvågeidet er trang, og reindrifta ønsker ingen
videre utbygging der. Det aktuelle utbyggingsområdet ligger imidlertid i utkanten av denne
passasjen.
Forholdet til friluftsliv og rekreasjon vurderes til å bli relativt lite berørt av det aktuelle
hyttefeltet. Befolkningen på Seiland ønsker nye hytter på øya velkommen, og videreføring av
Vassbukt hytteområde vurderes i så måte som naturlig. Videre bør forholdet til evt.
kulturminner dokumenteres gjennom befaringer før det tillates hytter i området. Dette kan
gjøres gjennom en reguleringsplanprosess.
Konsekvensvurdering: Middels negative konsekvenser.
Område
Vassbukt nord

Verdivurdering
Middels verdi

Konsekvensvurdering
Middels negative
konsekvenser

Avbøtende tiltak:
Hammerfest kommune v/administrasjonen foreslo i utgangspunktet hyttefeltet noe nærmere
Eidvågeid, men dette er begrenset og flyttet inntil eksisterende hyttefelt i Vassbukt av hensyn
til reindrifta. Dette ble gjort i etterkant av møte med distriktet.
For øvrig er det i arealplanprosessen gjort en del grep for å bedre driftsgrunnlaget for
reinbeitedistriktet på den østlige delen av Seiland. Det pekes her på Eidvågeidområdet, hvor
planforslaget i større grad enn gjeldende arealplan legger til rette for at distriktet kan drive
rein gjennom området. Samtidig påpekes det at det på Seiland er store, ubebygde områder
som gjennom gjeldende verneplaner sikrer store områder mot utbygging.

Nordmannsneset
Nordmannsneset ligger i den nordøstlige delen av Hønsebyfjorden på Seiland. Det foreslåtte
området ligger oversiden av Fv. 114, og området nås enkelt fra vegen. Det er marine
strandavsetninger i området, noe som medfører et potensial mht. bruk av løsmasser.
Mesteparten av området er i gjeldende arealplan fra 1993 avsatt til LNF – sone C (spredt
bolig- og ervervsbebyggelse). Resten av området er i gjeldende arealplan fra 1993 avsatt til
LNF A.
Foreslått arealbruk
Området foreslås avsatt til framtidig fritidsbebyggelse med krav til utarbeidelse av
reguleringsplan.
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Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke vurdert å være spesielt verdifulle landskap eller kulturlandskap i
området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser innenfor eller i nærheten av det foreslåtte utbyggingsområdet.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Nordmannsneset er ikke nevnt spesielt i denne rapporten. Det er ikke lagt
fram dokumentasjon på at det aktuelle området bør sikres mht. å ivareta spesielle
naturinteresser eller det biologiske mangfoldet.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Nordmannsneset er lett tilgjengelig til alle årstider. Det er god tilgang til flotte turområder fra
det aktuelle området. Det er ikke scooterløype eller turløyper i nærområdet.
Verdivurdering: Liten/middels verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i området,
men det foreligger heller ingen konkrete undersøkelser i nærområdet.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Det aktuelle området er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt 24 B –
Seiland Øst. Det er ingen reindriftsanlegg i nærområdet.
Verdivurdering: Liten/middels verdi.
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
Det aktuelle utbyggingsområdet er på 96 806 m² (97 daa.), og vurderes til å ha størst
konsekvens for reindrifta. Det poengteres dog at mesteparten av det aktuelle området i
gjeldende arealdel er avsatt til LNF spredt bolig og erverv. Et hyttefelt vil kunne medføre
større omfang, men boliger medfører normalt mer bruk av nærområdene til alle årstider.
Videre har det aktuelle distriktet akseptert en utbygging i området under forutsetning at den
begrenses til områder ved vegen.
Forholdet til friluftsliv og rekreasjon vurderes til å bli relativt lite berørt av det aktuelle
hyttefeltet. Befolkningen på Seiland ønsker nye hytter på øya velkommen, og området
Eidvågen / Hønseby peker seg ut mht. tilgang til veg. Videre bør forholdet til evt.
kulturminner dokumenteres gjennom befaringer før det tillates hytter i området. Dette kan
gjøres gjennom en reguleringsplanprosess.
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Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Nordmannsneset

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. Det poengteres likevel at
kulturminnemyndighetene bør befare området før utbygging tillates.

Kårhamn
Kårhamn ligger i den nordvestlige delen av Seiland. Stedet har kommunal veg som strekker
seg mot vestsiden av eidet. Det er båtruteforbindelse med Hammerfest og de mindre
tettstedene på Sørøya. Området er avsatt til byggeområde - tettstedsområde i
kommuneplanens arealdel fra 1993.
Kårhamn har skole, barnehage, forretning og ekspedisjonsskai. Videre har Kårhamn
hovedsakelig fiskerirelatert næringsvirksomhet knyttet til fiskebruket.
Gjenreisingsbebyggelsen etter krigen er spesielt framtredende i Kårhamn, og bygda framstår
som idyllisk.
Foreslått arealbruk
Arealbruken fra 1993 foreslås videreført gjennom at selve Kårhamn avsettes til byggeområde;
tettbebyggelse. Videre gjelder fortsatt stedsplanen fra 1971 for dette området. Videreføring av
eksisterende arealbruk utløser ikke krav til konsekvensutredning i arealplansammenheng.
Området foreslås likevel utvidet noe gjennom at 89 929 m2 (90 daa.) avsettes til fremtidig
tettbebyggelse. I praksis er dette en naturlig utvidelse av allerede utbygde områder.
Videre foreslås tettstedet utvidet noe mot øst gjennom at en stripe langs sjøen foreslås avsatt
til LNF-område med spredt ervervsbebyggelse. Av topografiske hensyn er denne stripen
nokså smal, og det aktuelle arealet er på 17 731 m² (18 daa). Selv om arealbruken her er ny er
dette i praksis en videreføring av eksisterende status da det i området er oppført fiskehjeller og
mindre installasjoner tilknyttet fiskeri. Kommunen ønsker tilrettelegging for slik virksomhet
gjennom rulleringen av arealplanen.
Der selve tettbebyggelsen slutter i vest, foreslår kommunen at et areal på 286 541 m² (287
daa.) avsettes til LNF-område med spredt fritidsbebyggelse. Dette for også å legge til rette for
fritidsbebyggelse i Kårhamn, da stedsplanen kun legger til rette for bolig og erverv. Dette
bidrar til å styrke selve tettstedet samtidig som det tillates spredt utbygging i randsonen.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke vurdert å være spesielt verdifulle landskap eller kulturlandskap i
området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser i området.
Verdivurdering: Ingen verdi.
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Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Kårhamn er ikke nevnt spesielt i denne rapporten, og det er ikke lagt fram
dokumentasjon på at det aktuelle området bør sikres mht. å ivareta spesielle naturinteresser
eller biologisk mangfold.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området er kun tilgjengelig fra sjøsiden, men da til alle årstider grunnet gode havneforhold og
hurtigbåtforbindelse. Det er ingen snøscooterløyper eller turløyper i området. Det er likevel
god tilgang til flotte turområder fra det aktuelle området, men topografiske forhold medfører
noe klatring flere steder. Videre er det god tilgang til sjøen med de rekreasjonskvaliteter det
gir.
Verdivurdering: Middels verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i området.
Det er imidlertid gjort funn av kulturminner på vestsiden av Kårhamn – i nærheten av det
området som foreslås til LNF-område med spredt fritidsbebyggelse. Forholdet til evt.
kulturminner bør avklares gjennom befaringer.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Det aktuelle området er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt 24 A –
Seiland Vest. I møte med reinbeitedistrikt den 17.11.2008 framkom det at området for øvrig
ikke har noen spesiell verdi for reindrifta.
Verdivurdering: Liten verdi.
Barn og unges interesser
I Kårhamn er det etablert lekeplass i tilknytning til skolen/barnehagen på stedet. Dette er en
kommunal lekeplass hvor ansvaret er tillagt Sektor for teknisk drift ved park. Utover dette er
det ikke opparbeidet lekeplasser på stedet. Selv om det er kommunal veg i Kårhamn, er der
svært lite biler på grunn av mangel på ferjekai og tilknytningsmuligheter til annet vegnett.
Derfor framstår bygda som trygg og idyllisk mht. opphold og lek for barn og unge.
Verdivurdering: Middels verdi.
Samlet verdivurdering: Middels verdi.
Vurdering av konsekvens
Forholdet til friluftsliv og rekreasjon vurderes til å bli relativt lite berørt som følge av foreslått
arealbruk, og befolkningen i Kårhamn ønsker aktivitet i området velkommen. Videre bør
forholdet til evt. kulturminner dokumenteres gjennom befaringer før det tillates hytter/erverv i
foreslåtte LNF-områder med bestemmelser om spredt utbygging.
Utvidelsen av selve tettbebyggelsen vurderes som helt uproblematisk.
Aktuelle utbyggingsområder vurderes til å ha liten negativ konsekvens for reindrifta. En
videre utvikling av Kårhamn, bl.a. m.h.t. spredt fritidsbebyggelse er drøftet med det aktuelle
distriktet. Reinbeitedistriktet er positive både til en fortetting i selve Kårhamn og et antall
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fritidsboliger på 10-15 stk. Det er dog poengtert at den fremtidige utbyggingen må finne sted i
nærheten av stedet, og ikke strekke seg oppover mot fjellet fra Kårhamn. Dette er
imøtekommet gjennom at all utbygging begrenses til området som er tilknyttet den
kommunale vegen i Kårhamn.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Kårhamn

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. Det poengteres likevel at
kulturminnemyndighetene bør befare området før utbygging tillates.

Skreifjorden (akvakultur)
Skreifjorden ligger på nordsiden av Seiland – på vestsiden av stedet Kårhamn. Det er ingen
infrastruktur tilknyttet landområdene rundt Skreifjorden. Det er lite fritidsbebyggelse i
området. Det går sjøkabler ytterst i fjorden. Videre er det flere lakseplasser i fjorden, hvorav
de fleste er lokalisert på østsiden av fjorden. Under folkemøter på Seiland er det kommet
ønsker om en begrensing i akvakulturområder i Hammerfest kommune. Samtidig ble det
poengtert at Skreifjorden er et viktig gyteområde for villfisk og at fiskerike nærområder er
viktig for fiskemottaket i Kårhamn.
I gjeldende kystsoneplan har den vestligste delen av Skreifjorden planstatus allmenn flerbruk i
sjø uten akvakultur. Dette gjelder de områder som grenser mot land på vestsiden av fjorden.
Øvrige deler av fjorden er i kystsoneplanen avsatt til allmenn flerbruk i sjø.
Foreslått arealbruk
Et område på 1 373 560 m² (1373 daa.) på vestsiden av fjorden foreslås avsatt til
akvakulturområde. For øvrig videreføres gjeldende kystsoneplans intensjoner mht. en deling
mellom allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur på vestsiden og allmenn flerbruk i sjø i
resterende deler av Skreifjorden. Endringen består i at det legges til rette for en framtidig
oppdrettslokalitet på vestsiden av fjorden.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke spesielt verdifulle kulturlandskap i tilgrensende landområder.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser i området.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Indre del av Skreifjorden er en del av Seiland nasjonalpark, og ytre deler
ligger i så måte i et område som har vært drøftet som en aktuell buffersone i tilknytning til
nasjonalparken. Miljøgruppa ser på det aktuelle området som et viktig naturområde i sjøen.
Verdivurdering: Stor verdi.
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Friluftsliv og rekreasjon
Området er vanskelig tilgjengelig og nås i dag bare fra sjøsiden, med mindre man går fra
Kårhamn. Tilstøtende landområder er lite brukt, men Skreifjorden har gode fiskeplasser.
Spesielt folk i Kårhamn har en tilknytning til fjorden mht. fritidsfiske.
Verdivurdering: Middels verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i
tilgrensende landområder.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Tilgrensende landområder er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt 24 A
– Seiland Vest. Det er en prammingsplass på vestsiden av fjorden. Samtidig drives reinen til å
svømme over fjorden i forbindelse med slakting.
Verdivurdering: Stor verdi.
Samlet verdivurdering: Middels verdi.
Vurdering av konsekvens
Havbruksnæringen er en viktig næring for mange kystkommuner i Finnmark, noe som også
gjelder Hammerfest kommune. Behovet for nye oppdrettslokaliteter medfører ofte konflikt
med både yrkesfiskere og hobbyfiskere. Det er flere ganger hevdet at villfisk skyr områder
med oppdrettslokaliteter. En konsekvensutredning på dette nivået skal basere seg på kjent
informasjon. Klassiske problemstillinger tilknyttet forholdet mellom oppdrett og villfisk
vurderes ikke til å være kjent informasjon, og dette tar Hammerfest kommune derfor ikke
stilling til i denne utredningen. En lakseplass på vestsiden av Skreifjorden kan gå tapt som
følge av en oppdrettslokalitet som foreslått.
Indre del av Skreifjorden er en del av Seiland nasjonalpark, og ytre deler ligger i så måte i et
område som har vært drøftet som en aktuell buffersone i tilknytning til nasjonalparken.
Arbeidsgruppa for miljø anbefaler en buffersone med en bredde på 5-6 km på utsiden av
nasjonalparken, dvs. rundt den delen av nasjonalparken som ligger i Hammerfest kommune.
Miljøgruppa ser derfor på det aktuelle området som et viktig naturområde i sjøen. Et
akvakulturområde i Skreifjorden vil være i konflikt med en evt. buffersone. En slik buffersone
har vært drøftet flere ganger i prosessen, bl.a. med Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen
ønsker en slik sone velkommen, men har ikke gitt noen konkrete råd eller føringer mht. evt.
omfang av en slik sone. Intensjonen med en slik sone er uansett å hindre / begrense tilstøtende
områder mot naturinngrep og uønsket aktivitet.
Reinbeitedistrikt 24 A ønsker ikke at det foretas utbygginger i området rundt Skreifjorden, i
og med at det både er prammingsplass og drivingslei i området. Nå forventes en
oppdrettslokalitet i området ikke å medføre begrensingen i arealbruken på land ut over evt.
støy som av reindriftsnæringa selv har vært sett på som et problem i perioder.
Konsekvensvurdering: Middels negative konsekvenser.
Område
Skreifjorden

Verdivurdering
Middels verdi

Konsekvensvurdering
Middels negative
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konsekvenser
Avbøtende tiltak:
Hvorvidt reindrifta blir skadelidende av en oppdrettslokalitet i Skreifjorden avgjøres etter
Hammerfest kommunes vurdering av en god prosess rundt eksakt lokalisering av et slikt
anlegg. Det vil skje gjennom en konsesjonsbehandling hos Fiskeridirektoratet. Kommunen
mener at en god prosess rundt konsesjonssøknaden vil kunne sikre en oppdrettslokalitet uten
at reindrifta blir skadelidende.
Forholdet rundt en evt. buffersone er i denne sammenhengen prinsipielt viktig i saken. I
praksis har Hammerfest kommune vurdert flere aktuelle oppdrettslokaliteter opp mot
hverandre. Oppdrettsnæringa ønsker framtidige lokaliteter både i Skreifjorden og
Kobbefjorden. Begge disse fjordene har verdi både for oppdrettsnæringa og mht.
naturkvaliteter og biologisk mangfold. Kommunen ønsker å legge forholdene til rette for
oppdrettsnæringa, og mener at en av disse fjordene bør åpnes for akvakultur. Utfra en total
vurdering ønsker kommunen å åpne deler av Skreifjorden for oppdrett mot at Kobbefjorden
sikres gjennom arealplanstatusen allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur.

Jøfjorden (akvakultur-utvidelser)
Jøfjorden ligger på nordsiden av Seiland, og Kårhamn ligger ytterst i fjorden. Det er i dag 2
oppdrettslokaliteter i Jøfjorden. Det er ingen infrastruktur tilknyttet landområdene rundt
fjorden, og det er lite fritidsbebyggelse i området. Det går sjøkabler på tvers fra odden rett
nord for Tverrfjorden. Videre er det noen få lakseplasser ytterst i fjorden.
Under folkemøter på Seiland er det kommet ønsker om en begrensing i akvakulturområder i
Hammerfest kommune. I gjeldende kystsoneplan har de arealer som her berøres planstatus
allmenn flerbruk si sjø. Gjeldende oppdrettslokaliteter er avsatt til akvakultur. Indre deler av
fjorden er avsatt til allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur.
Foreslått arealbruk
To områder på totalt 933 566 m² (933 daa.) på vestsiden av fjorden foreslås avsatt til
framtidig akvakulturområde. For øvrig videreføres gjeldende kystsoneplans intensjoner mht.
en deling mellom allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur i indre deler av fjorden og allmenn
flerbruk i sjø i resterende deler av Jøfjorden. Endringen består i at det legges til rette for større
fleksibilitet mht. utnyttelse av sjøarealer for den vestligste oppdrettslokaliteten. Dette gjør det
enklere for næringen å flytte merder, fortøyninger etc. innenfor lokaliteten uten at dette strider
med arealdelen. Det poengteres at det ikke planlegges nye lokaliteter i området.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke spesielt verdifulle kulturlandskap i tilgrensende landområder.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser i området.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Natur og biologisk mangfold
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Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Indre del av Jøfjorden er en del av Seiland nasjonalpark, og ligger i så måte i
et område som har vært drøftet som en aktuell buffersone i tilknytning til nasjonalparken.
Men dette området berøres ikke av en evt. utvidelse av akvakulturområdet.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området er vanskelig tilgjengelig og nås i dag bare fra sjøsiden. Tilstøtende landområder er
lite brukt, men Jøfjorden har gode fiskeplasser. Det er allerede 2 oppdrettslokaliteter i
området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i
tilgrensende landområder.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Tilgrensende landområder er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt 24 A
– Seiland Vest. Det er en drivingslei samt reindriftshytte og periodevis sperregjerder i dette
området.
Verdivurdering: Stor verdi.
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
Indre del av Jøfjorden er en del av Seiland nasjonalpark, og midtre deler ligger i så måte i et
område som har vært drøftet som en aktuell buffersone i tilknytning til nasjonalparken. En
utvidelse av eksisterende akvakulturområde i på vestsiden av Jøfjorden kommer imidlertid
ikke i konflikt med en slik buffersone.
Ingen lakseplasser berøres av en evt. utvidelse av akvakulturområdet. Sjøkablene som går
tvers over fjorden må tas hensyn til mht. endret oppankring i området.
Reinbeitedistrikt 24 A påpeker at det er en trang passasje for reinen når den passerer på
vestsiden av Jøfjorden. Men i og med at det ikke legges opp til nye oppdrettslokaliteter,
vurderes ikke en utvidelse av akvakulturområdet å medføre uheldige konsekvenser for
reindrifta.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Jøfjorden

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak.

Hønsebyfjorden (akvakultur)
Hønsebyfjorden ligger på nordre Seiland, og bygda Hønseby ligger innerst i fjorden.
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Det er i dag 1 oppdrettslokalitet for blåskjell i på vestsiden av Hønsebyfjorden. Fv. 114 går
gjennom Hønseby og utover mot den aktuelle lokaliteten. Det er en god del bebyggelse i
Hønsebyområdet, men denne er i hovedsak knyttet til selve bygda samt på østsiden av
fjorden. Videre er det noen få lakseplasser ytterst i fjorden.
I gjeldende kystsoneplan har hele Hønsebyfjorden planstatus allmenn flerbruk si sjø, dvs. at
den godkjente blåskjellokaliteten per i dag ikke er avsatt til akvakulturformål.
Foreslått arealbruk
Et område på totalt 793 212 m² (793 daa.) på nordvestsiden av fjorden foreslås avsatt til
framtidig akvakulturområde. Endringen består i at arealbruken til allerede godkjent
blåskjellokalitet sikres.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke spesielt verdifulle kulturlandskap i tilgrensende landområder.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser i området.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke lagt fram dokumentasjon på at tilgrensende landområder bør
sikres mht. å ivareta spesielle naturinteresser eller biologisk mangfold.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området er relativt lett tilgjengelig og kan nås både fra sjøsiden og fylkesvegen. Tilstøtende
landområder er lite brukt, men det er gode fiskeplasser i området. Det er en blåskjellokalitet i
området.
Verdivurdering: Middels verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i
tilgrensende landområder.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Tilgrensende landområder er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt 24 B –
Seiland Øst. Det er ingen drivingsleier eller reindriftsanlegg i tilgrensede landområder.
Verdivurdering: Liten verdi.
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
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Det aktuelle akvakulturområdet foreslås for å sikre arealbruken til en allerede godkjent
blåskjellokalitet, dvs. at ansvarlige myndigheter tidligere har kjørt en prosess mht. egnethet og
evt. konsekvenser. En lakseplass i området berøres av forslaget.
Det er ikke aktuelle sjøkabler i området. Foreslått arealbruk vurderes å medføre svært små
negative konsekvenser.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Hønsebyfjorden

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak.

Vinnasundet (akvakultur-utvidelse)
Øya Store Vinna ligger i Sørøysundet mellom Survika og Store Fagervik på Seiland.
Vinnasundet ligger på sørsiden av øya. Det er i dag 2 oppdrettslokaliteter i Vinnasundet, på
sørsiden av øya. Det er ingen infrastruktur tilknyttet landområdene på øya, og det er ikke
fritidsbebyggelse i området. Det er ingen lakseplasser i nærområdet. Det går en sjøkabel på
tvers av Vinnasundet.
Under folkemøter på Seiland er det kommet ønsker om en begrensing i akvakulturområder i
Hammerfest kommune. I gjeldende kystsoneplan har det arealet som her berøres planstatus
allmenn flerbruk si sjø. Gjeldende oppdrettslokaliteter er avsatt til akvakultur. Indre deler av
fjorden er avsatt til allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur.
Foreslått arealbruk
Et område på totalt 884 555 m² (885 daa.) i Vinnasundet foreslås avsatt til framtidig
akvakulturområde. Endringen består i at det legges til rette for større fleksibilitet mht.
utnyttelse av sjøarealer for oppdrettslokalitetene. Dette gjør det enklere for næringen å flytte
merder, fortøyninger etc. innenfor lokalitetene uten at dette strider med arealdelen. Det
planlegges ikke nye lokaliteter i området.
For øvrig innskjerpes arealbruken fra Vinnasundet og inn mot Eidvågen, da disse
sjøområdene nå foreslås til allmenn flerbruk i sjø uten akvakultur. Dette gjøres av hensyn til
Eidvågen naturreservat og fordi det ikke er ønskelig med oppdrett i terskelfjorden Eidvågen.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. På Vinnaeidet ligger det et særpreget kulturlandskap med kulturminner fra
mange ulike epoker i Finnmarks forhistorie. Tilgrensende sjøarealer nevnes ikke spesielt i
rapporten.
Verdivurdering: Liten/middels verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser i området.
Verdivurdering: Ingen verdi.
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Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Store Vinna er et viktig hekkeområde for sjøfugl og rovfugl. Det er ikke lagt
fram dokumentasjon på at tilgrensende landområder bør sikres mht. å ivareta spesielle
naturinteresser eller det biologiske mangfoldet.
Verdivurdering: Middels verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området er vanskelig tilgjengelig og kan bare nås fra sjøsiden. Tilstøtende landområder er lite
brukt, men det er gode fiskeplasser i området. Det er 2 oppdrettslokaliteter i Vinnasundet, noe
som begrenser andre allmenne interesser i området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer på Store
Vinna. Det er likevel kjent at det er en god del kulturminner på Vinnaeidet.
Oppdrettslokalitetene i sjøen berører ikke disse kulturminnene direkte.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Tilgrensende landområder er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt 24 B –
Seiland Øst. Det er prammeplass på sørvestsiden av Store Vinna, men denne har vært lite
brukt den siste tiden.
Verdivurdering: Middels verdi.
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
Ingen lakseplasser berøres av en evt. utvidelse av akvakulturområdet. Sjøkablene som går
tvers over sundet må tas hensyn til mht. endret oppankring i området.
I og med at det er en prammeplass på sørvestsiden av Store Vinna, er utvidelsen av foreslått
akvakulturområde begrenset. Denne begrensingen sikrer at ilandføring av rein på Store Vinna
kan fortsette ved behov. I og med at det ikke legges opp til nye oppdrettslokaliteter, vurderes
ikke en utvidelse av akvakulturområdet å medføre uheldige konsekvenser for reindrifta.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Vinnasundet

Verdivurdering
Liten/middels verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak.

Sjøarealer ved Tjukkfjellet (akvakultur)
Selve Tjukkfjellet ligger på nordre Seiland, mellom Survika og Store Fagervik.
Det er i dag 1 oppdrettslokalitet for blåskjell i på vestsiden av Tjukkfjellet. Det er ikke
lakseplasser i området. Det er ingen fritidsbebyggelse i tilgrensende landområder.
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I gjeldende kystsoneplan har området planstatus allmenn flerbruk si sjø, dvs. at den godkjente
blåskjellokaliteten per i dag ikke er avsatt til akvakulturformål.
Foreslått arealbruk
Et sjøområde på totalt 472 172 m² (472 daa.) inntil Tjukkfjellet på Seiland foreslås avsatt til
framtidig akvakulturområde. Endringen består i at arealbruken til allerede godkjent
blåskjellokalitet sikres.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke spesielt verdifulle kulturlandskap i tilgrensende landområder.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser i området.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er kjent at det hekker rovfugl på selve Tjukkfjellet, men det er ikke lagt
fram dokumentasjon på at tilgrensende landområder bør sikres mht. å ivareta spesielle
naturinteresser eller biologisk mangfold.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området er vanskelig tilgjengelig og kan bare nås fra sjøsiden. Tilstøtende landområder er
svært lite brukt, men det er gode fiskeplasser i området. Det er en blåskjellokalitet i området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i
tilgrensende landområder på Seiland.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Tilgrensende landområder er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt 24 B –
Seiland Øst. Det er ingen drivingsleier eller reindriftsanlegg i tilgrensede landområder.
Verdivurdering: Liten verdi.
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
Det aktuelle akvakulturområdet foreslås for å sikre arealbruken til en allerede godkjent
blåskjellokalitet, dvs. at ansvarlige myndigheter tidligere har kjørt en prosess mht. egnethet og
evt. konsekvenser. En lakseplass i området berøres av forslaget.
Det er ikke aktuelle sjøkabler i området. Foreslått arealbruk vurderes å medføre svært små
negative konsekvenser.
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Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Sjøarealer ved Tjukkfjellet

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak.

Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder på Kvaløya
Molstrand
Molstrand ligger rett sør for Akkarfjord på Kvaløya, og har enkel adkomst fra Rv. 94. Det er
en god del bebyggelse på begge sider av Rv. 94 i området, primært fritidsbebyggelse.
Området har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993.
Foreslått arealbruk
Området foreslås avsatt til framtidig boligområde med krav til utarbeidelse av
reguleringsplan.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Området er ikke spesielt nevnt i denne rapporten.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser i området.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Området er ikke spesielt nevnt i rapporten, og det er heller ikke trukket fram
som noe viktig område av miljøgruppa. Det er ikke lagt fram dokumentasjon på at området
bør sikres mht. å ivareta spesielle naturinteresser eller det biologiske mangfoldet.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området er lett tilgjengelig fra Rv. 94. Det er verken snøscooterløype eller merkede turløyper
i området. Odden på nedsiden av Rv. 94 vurderes til å ha størst verdi for allmennheten,
samtidig som området har en verdi for de som har og bruker sine hytter i området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i området.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
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Det planlagte utbyggingsområdet er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt
20 – Kvaløya. Videre er det en viktig trekkveg i Mostranddalen og utover Molstranda.
Distriktet har videre en hyppig brukt teltplass i området.
Verdivurdering: Stor verdi.
Barn og unges interesser
Området har i dag liten verdi for barn og unge, da det ikke er noen slags tilrettelegging for
denne gruppen.
Verdivurdering: Liten verdi.
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
Det planlagte utbyggingsområdet er på ca. 180 238 m² (180 daa.), og vurderes til å ha størst
konsekvenser for reindrifta og de som i dag har fritidsboliger ovenfor Rv. 94 på Molstrand.
Reinbeitedistriktet ønsker ikke noe boligområde på Molstrand, og har påpekt at dette er et
meget viktig område for dem. Det vises i så måte til den viktige trekkvegen i Molstranddalen
og utover Molstranda. Denne benyttes utpå høsten når reinen ledes sørover for etter hvert å
svømme over Kvalsundet.
Ellers vurderes konsekvensene som små mht. naturkvaliteter og friluftsliv. Men
industriområdet planlegges etablert i et område med en del fritidsbebyggelse, og vil medføre
at det ikke tillates flere fritidsboliger evt. utbygginger av eksisterende fritidsboliger.
Intensjonen er at dette skal bli et rent boligområde.
Konsekvensvurdering: Middels negative konsekvenser.
Område
Molstrand

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Avbøtende tiltak:
Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak.

Grøtnes
Grøtnes ligger på Kvaløya, like ved kommunegrensen til Kvalsund. Området har enkel
adkomst fra Rv. 94. Området ligger like nord for avfallsdeponiet på Grøtnes.
Ønsket utbygd areal har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra 1993.
Foreslått arealbruk
Området foreslås avsatt til framtidig industriområde med krav til utarbeidelse av
reguleringsplan. Bakgrunnen for den foreslåtte arealbruken er i tilknytning til en evt.
fremtidig flyplass i området. En evt. flyplass vil hovedsakelig ligge i Kvalsund kommune,
men helt inntil kommunegrensen.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Området er ikke spesielt nevnt i denne rapporten.
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Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser i området.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Området er ikke spesielt nevnt i rapporten, og det er heller ikke trukket fram
som noe viktig område av miljøgruppa. Det er ikke lagt fram dokumentasjon på at området
bør sikres mht. å ivareta spesielle naturinteresser eller biologisk mangfold.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Området er lett tilgjengelig fra Rv. 94. Det er verken snøscooterløype eller merkede turløyper
i området. Nærheten til avfallsdeponiet og Rv. 94 medfører at området er lite attraktivt mht.
friluftsliv og rekreasjon.
Verdivurdering: Liten/ingen verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i området.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Det planlagte utbyggingsområdet er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt
20 – Kvaløya. Videre er det en viktig drivingslei på østsiden av Rv. 94.
Verdivurdering: Middels/stor verdi.
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
Vurdering av konsekvens
En etablering av flyplass på Grøtnes vil medføre både samfunnsmessige og arealmessige
konsekvenser for området. Arealmessige konsekvenser vil være størst for Kvalsund
kommune.
Det planlagte industriområdet er på ca. 65 048 m² (65 daa.), å vurderes til å ha størst
konsekvenser for reindrifta. Området er viktig på grunn av drivingsleia som benyttes utpå
høsten når reinen ledes sørover for etter hvert å svømme over Kvalsundet. Den ”lokale”
ulempen for reindrifta må likevel vurderes mot de totale prioriteringer som er gjort mht.
foreslått arealbruk på Kvaløya. Det er i arealplanprosessen gjort en del grep for å bedre
driftsgrunnlaget for reinbeitedistriktet på Kvaløya. For øvrig må det gjøres en mer omfattende
utredning tilknyttet selve flyplassen. Selve industriområdet vurderes å ha begrensede
konsekvenser bortsett fra det som er nevnt mht. reindrifta.
Ellers vurderes konsekvensene som små mht. naturkvaliteter og friluftsliv.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Grøtnes

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser
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Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak. Det presiseres at
vurderingene kun er gjort mht. selve industriområdet.

Kvalfjorden vest
Det aktuelle området ligger på vestsiden av Kvalfjord på den nordlige delen av Kvaløya.
Dette området benyttes i dag i forbindelse med oppdrett, og det går privat vei fra Fv. 391 ned
til Kvalfjorden. Ønsket utbygd areal har planstatus LNF A i kommuneplanens arealdel fra
1993, men i praksis fungerer området allerede som et industriområde. Det ble etablert en
havbruksstasjon der for flere år siden.
Foreslått arealbruk
Området foreslås avsatt til framtidig erverv med krav til utarbeidelse av reguleringsplan.
Intensjonen er å tilrettelegge området med tanke på fiskerelatert næringsvirksomhet/reiseliv.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Området er ikke spesielt nevnt i denne rapporten.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser i området.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Området er ikke spesielt nevnt i rapporten, og det er heller ikke trukket fram
som noe viktig område av miljøgruppa. Det er ikke lagt fram dokumentasjon på at området
bør sikres mht. å ivareta spesielle naturinteresser eller biologisk mangfold.
Verdivurdering: Liten verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
Det er verken snøscooterløype eller merkede turløyper i området. Nærheten til eksisterende
infrastruktur og havbruksstasjonen medfører at området er lite attraktivt mht. friluftsliv og
rekreasjon.
Verdivurdering: Liten verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i området.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Det planlagte utbyggingsområdet er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt
20 – Kvaløya. Det foreslåtte området fungerer i praksis som industri/næringsareal, og privat
veg til området er allerede bygd og tatt i bruk.
Verdivurdering: Liten verdi.
Samlet verdivurdering: Liten verdi.
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Vurdering av konsekvens
Det planlagte utbyggingsområdet er på ca. 85 388 m² (85 daa.), å vurderes til å ha svært små
konsekvenser for omgivelsene all den tid området allerede er tillatt tatt i bruk til
næringsformål. Gjennom rulleringen tilpasses foreslått arealbruk den bruken som allerede
tillates i området.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Kvalfjorden vest

Verdivurdering
Liten verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak.

Forsøl
Forsøl er et tettsted lengst nord på Kvaløya, ca.5 km fra Hammerfest (Prærien). Det bor ca
200 personer i Forsøl. Forsøl har skole og barnehage, men ingen butikk. Forsøl er et fiskevær,
og fiskeri er hovednæringen. Det drives både med fiske, oppdrett og foredling av fisk.
Bebyggelsen ligger stort sett rundt Førsølbukta og består hovedsakelig av bolighus, samt noen
næringsbygg ved kaia. Kommunen har nylig opparbeidet et nytt boligfelt i Forsøl, i
Sandbuktområdet. Området er avsatt til byggeområde - tettstedsområde i kommuneplanens
arealdel fra 1993.
Foreslått arealbruk
Arealbruken fra 1993 foreslås videreført gjennom at selve Forsøl avsettes til byggeområde;
tettbebyggelse. Videreføring av eksisterende arealbruk utløser ikke krav til
konsekvensutredning i arealplansammenheng. Videre foreslås tettstedet utvidet noe mot vest
for å få med fotballbanen og veien til renseanlegget med nærliggende områder. I områder som
på plankartet er avsatt til fremtidige byggeområder kan det ikke settes i verk søknads- og
meldepliktige tiltak før området inngår i reguleringsplan.
Vurdering av verdi
Landskap og kulturlandskap
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Det er ikke vurdert å være spesielt verdifulle landskap eller kulturlandskap i
området.
Verdivurdering: Liten verdi.
Landbruk
Det er ikke landbruksinteresser i området.
Verdivurdering: Ingen verdi.
Natur og biologisk mangfold
Det henvises til rapporten ”Natur, friluftsliv og kulturminner” fra arbeidsgruppa for Miljø- og
verneinteresser. Forsølvannet ligger rett på sørsiden av selve stedet. Vassdraget har en bestand
av sjøørret, og dette typiske gjengroingsvannet er rikt på både insekter, planter og fugler.
Verdivurdering: Stor verdi.
Friluftsliv og rekreasjon
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Forsøl er et idyllisk fiskevær som gir gode muligheter for friluftsliv både i og langs sjøen og i
fjellområdene omkring. Det er både snøscooterløyper eller planlagte turløyper i området.
Videre er det god tilgang til sjøen med de rekreasjonskvaliteter det gir. Samtidig er det viktige
friluftsområder både med Forsølvannet og i Ytre Forsøl, samt severdigheter i Kirkegårdsbukt.
Verdivurdering: Middels/stor verdi.
Kulturminner og kulturmiljø
Datasettene fra Askeladden og SEFRAK-registeret viser ingen kjente registreringer i selve
utbyggingsområdet. Like øst for området som er betegnet som tettbebyggelse ligger
Kirkegårdsbukt, som er fredet og kommunens bidrag i ”Fotefar mot Nord”. Her ligger bl.a.
flere godt markerte tufter. Området er skiltet og tilrettelagt med gangsti og grillplass.
Verdivurdering: Ukjent.
Reindrift/Samisk natur og kulturgrunnlag
Det planlagte utbyggingsområdet er en del av vår- og sommerbeiteområdet til reinbeitedistrikt
20 – Kvaløya. Det er ikke trekkveier eller drivingsleier i området.
Verdivurdering: Liten/middels verdi.
Barn og unges interesser
I Forsøl er det etablert lekeplass i tilknytning til skolen/barnehagen på stedet. Dette er
kommunale lekeplasser hvor ansvaret er tillagt Sektor for teknisk drift ved park. Det er også
opparbeidede lekeplasser og fotballbane på stedet. Bygda framstår som trygg og idyllisk mht.
opphold og lek for barn og unge.
Verdivurdering: Middels verdi.
Samlet verdivurdering: Middels verdi.
Vurdering av konsekvens
Det aktuelle utbyggingsområdet er totalt på 763 801 m² (764 daa.), hvorav det framtidige
utbyggingsområdet utgjør 135 837 m² (136 daa.).
Forholdet til friluftsliv, rekreasjon og kulturminner vurderes til å bli relativt lite berørt som
følge av foreslått arealbruk, og befolkningen i Forsøl ønsker aktivitet i bygda velkommen.
Videre utløser området avsatt til framtidig tettbebyggelse plankrav, noe som sikrer at
nødvendige hensyn blir tatt i detaljplanen.
Det aktuelle utbyggingsområdet vurderes til å ha liten negativ konsekvens for reindrifta, i og
med at utvidelsen kun omfatter et område som allerede er delvis utbygd samtidig som det er
en naturlig utvidelse innenfor selve stedet.
Konsekvensvurdering: Små negative konsekvenser.
Område
Forsøl

Verdivurdering
Middels verdi

Konsekvensvurdering
Små negative konsekvenser

Konsekvensvurderingen utløser ikke behov for avbøtende tiltak.
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