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Sted:  Teams  

Tid:  08.12.2022 Kl. 12.00 – 14.00  

Møteleder:  Nora Dahl 

Referent:  Annbjørg Løvik 

 

 

Deltagerliste:  

Navn  Mail  Etat  

Nora Dahl  Nora.dahl@tffk.no  TFFK  

Annbjørg Løvik  Annbjorg.lovik@tffk.no  TFFK  

Torbjørn Preus Schou  torbjorn.preus.schou@tffk.no  TFFK  

Yassin Nyang Karoliussen  yassin.karoliussen@tffk.no  TFFK  

Astrid Fjose  Asfjo@statsforvalteren.no  Statsforvalteren  

Kari Lene Olsen  Kari.lene.olsen@tffk.no  TFFK  

Elina Hakala  Elina.hakala@samediggi.no  Sametinget  

Kim-Are Walsø  Kim.are.teknisk@hasvik.kommune.no  Hasvik kommune  

Thor-Arthur Didriksen  tad@hrprosjekt.no  HRP  

Tom-Arne Hansen  tahan@mattilsynet.no  Mattilsynet  

Ruben Vian Alseth  ruben.alseth@kystverket.no  Kystverket  

Oddvar Brenna  Tmtrobr@statsforvalteren.no  Statsforvalteren  

 Ruben Mathisen  ruben.mathisen@tffk.no  TFFK 

      

      

  

 

Sak 2. Rullering av arealplan for Hasvik kommune:  

• Møteleder Nora Dahl ønsker velkommen. 

• Praktisk informasjon 

• Presentasjonsrunde 

• Innledning og presentasjon av rådgiver Kim Are Walsø og konsulent Thor-Arthur Didriksen.  



Innspill til forventningsnotatet:  
 
Statsforvalteren:  

• Utbyggingsmønter – Ønsker mere informasjon om dette 

• Hvilke grep gjøres for å oppnå det utbyggingsmønsteret kommunen ønsker fremover? 

• Må i KU ta en konklusjon ved hvert enkelt utbyggingsområde 

• Må tilslutt ta en konklusjon/samlet vurdering av berørte interesser for alle 
utbyggingsområdene. 

• Funnene i KU må transformeres og overføres til planbeskrivelsen, som igjen skal begrunne 
kommunens valg.  

• Trenger mer informasjon for å kunne respondere på kommunens valg av formål og 
bestemmelser.  

 
Kommentar fra konsulent: 

• Dette er temaer som vil komme i det videre arbeidet med planforslaget.  
 
Sametinget:  

• Reindrift må være med i KU. 

• De ulike forslagene må beskrives og synliggjøres i KU og i planprogram.  

• Hva er begrunnelsen for å sette av en hel fjord til akvakultur?  
 
Kommentar fra kommunen:  

• Dette er gjort etter innspill fra akvakulturnæringen. 
 
Fylkeskommunen: 

• Vær oppmerksom på at bestemmelser knyttet til akvakultur er begrenset. 

• Kommunen kan sette bestemmelser kun om art.  

• Det må undersøkes om fjorden egner seg til akvakultur. Dette gjelder spesielt vannkvalitet 
både i sjø og i elver.  

 
Statsforvalteren:  

• Naturmangfold må utredes i mye større grad enn det som foreligger. Det finnes kunnskap så 
det må gjøres grundigere undersøkelser. 

 
Sametinget:  

• Planprosessen blir bedre når dialogen som har vært med andre aktører jf. bruken av 
sjøområdene blir synliggjort. Den samlede belastingen utvikling av akvakultur har må 
beskrives bedre.  

• Dialogen med andre aktører som benytter områdene må komme tydelig frem.  

• Når det gjelder automatisk fredede kulturminner bør det gjøres en vurdering av hvordan 
disse skal ivaretas videre.  

• Automatisk fredede kulturminner stopper nødvendigvis ikke bruken av et område hvis man 
viser til hvordan disse skal ivaretas.  

 
Statsforvalteren: 

• Når det gjelder FNs bærekraftsmål mangler det verktøy for å implementere disse i 
kommunale planer. Inntil det foreligger veiledere så kan man omtale disse i planbeskrivelsen 
slik at de hensyntas på en enkel måte.  

• Minner om nasjonale føringer/statlige planretningslinjer når det gjelder utbygging må tas inn 
i vurderingene som blir gjort. 

• Må ha en konkret gjennomgang av strandsonen og 100-metersbeltet.  



• Område B1 og B3 ligger med boligformål helt ut til sjøen. Utbyggingsmønsteret må beskrives, 
og hva det reelt er behov for å bygge.  

• Minner om plikten til å utrede jf. planforskriften § 12 samt naturmangfoldsloven § 8.8.12. 

• Ønskelig at innledningen beskriver områdene B1 og B3, hva områdene er brukt til pr. i dag og 
hva de skal brukes til fremover.  

• Det bør utarbeides et arealregnskap pr. område.  

• Det er mulighet til å benytte plan- og bygningsloven(pbl) § 11-10, så slipper man å utarbeide 
reguleringsplan for området. Det er også mulighet til å bruke pbl § 11-5, bokstav b (LNFR-
spredt). 

• Administrasjonen har fullmakt til å sette rekkefølgekrav mm.  

• ABA1, ABA2 og RU1 må detaljeres mere. Bruk hensynssoner.  

• Prioritering av utbygging bør gjøres. Kan sette rekkefølgebestemmelser (krav). 

• Statsforvalteren stiller seg til rådighet for diskusjoner. Kan være med å rydde potensielle 
innsigelser av veien.  

• Når det gjelder prosessen videre er det satt korte tidsfrister før planen skal til vedtak.  
 
Kommentar fra kommunen:  

• Begrunnelsen for å bygge nærmere sjøen enn 100 meter er: Topografien i Hasvik gjør at man 
må bygge nærmere enn 100 meter.  

• Tar alle innspill med videre i arbeidet med planen.  
 
Fylkeskommunen:  

• Minner om byggegrenser mot vei.  
 
Alle deltagerne i planforum er disponible for å diskutere underveis i planarbeidet.  
 
Kommunen takker for møtet og runder av.  
  



Skriftlige innspill: 

Innspill fra Troms og Finnmark fylkeskommune ved 
kulturarv/Bygningsvern til Regionalt planforum 08.12.22 – Rullering av 
kommuneplanens arealdel – Hasvik kommune 
Dønnesfjord kirke og dens omgivelser 
I Hasvik ligger det ett kulturminne som er freda etter kulturminneloven § 15. Det er Dønnesfjord 

kirke som ligger sørøst på Midterøya i Dønnesfjord. Dønnesfjord kirke har kulturminne-id: 84046-2. 
Fredningsprosessen for Dønnesfjord kirke ble igangsatt i 2004 og fredningsvedtaket ble gjort i 2009. 

Jf. ansvarsforskriften § 2 (7) er det Riksantikvaren som er forvaltningsmyndighet for fredede kirker og 

skal godkjenne alle tiltak som er søknadspliktige etter kulturminneloven i en fredet kirke. Fra 

desember 2020 ble fylkeskommunen kulturmiljømyndighet når det gjelder tiltak i, blant annet, 

fredede kirkens omgivelser jf. Rundskriv Q-06/2020 pkt. 4.1.   

Dønnesfjord kirke bør synliggjøres i arealplanen med hensynssone d), og det bør lages 

planbestemmelser som angir at det ikke er tillatt med tiltak nærmere enn 60 meter fra Dønnesfjord 

kirke, uten godkjenning fra kulturmiljømyndighetene i fylkeskommunen. Dette er for å sikre en 

tilstrekkelig buffersone rundt kirkas nærmeste omgivelser. På grunn av kirkebygningens plassering og 

utsikten mot umiddelbare sjøområder bør det ikke legges til rette for muligheten for akvakultur, eller 

annen sjøbasert næring som krever utbygging i sjø, i vika mellom Midterøya og Nordøya, samt 

området helt nordøst i Dønnesfjord.  

Dersom arealplanen, eller underliggende planer, legger til rette for tiltak som kan ha negative 

konsekvenser for Dønnesfjord kirke, eller dens omgivelser, er det grunnlag for innsigelse fra den 

respektive kulturmiljømyndighet.  

Bygningsvern som klimatiltak  
Bevaring av kulturminner og kulturmiljø kan med fordel kombineres med mål og strategier knyttet til 

å begrense CO2 utslipp, og Hasvik kommunes ønske om å legge FNs bærekraftsmål til grunn for 

arealplanleggingen.  

SINTEF har utarbeidet en forskningsrapport som viser at man kan oppnå store miljømessige gevinster 

ved å rehabilitere og oppgradere eksisterende bygninger framfor å bygge nytt. Gjennom vedlikehold 

og oppgradering av allerede eksisterende bygninger sparer man miljøet for opptil halvparten av 

klimagassutslippene som følger med for eksempel rivingsarbeid, produksjon av nye bygningsdeler, 

transport og oppføring av nybygg. Se for eksempel: https://www.sintef.no/siste-nytt/2020/de-mest-

barekraftigebyggene-finnes-allerede/   

Ombruk av eksisterende bygninger og allerede utbygde arealer gir også en miljøgevinst gjennom at 

man da kan la karbonbindende myrer, skogs- og beitelandskap stå uberørt. 

I tråd med Parisavtalen, FNs bærekraftsmål, samt at Norge har en ambisjon om å bli et 

lavutslippsland innen 2050, bør muligheten til istandsetting og oppgradering av bygninger alltid 

vurderes nøye som alternativ til å bygge nytt.  

Mesteparten av de stående bygningene i Hasvik ble brent ned ved slutten av 2. verdenskrig, så 

mesteparten av Hasviks bygningsmasse er yngre enn 1945. For eksempel er vi er kjent med at mange 

av bygningene i tettstedet Hasvik bærer preg av å ha blitt bygget i gjenreisningstiden. Dette preger 

bygningsmiljøet og vitner om Hasviks historie. Det samme gjelder trolig også for andre 

bygningsmiljøer i kommunen. Gjennom fortsatt bruk, og vedlikehold/istandsetting, av eksisterende 

https://www.sintef.no/siste-nytt/2020/de-mest-barekraftigebyggene-finnes-allerede/
https://www.sintef.no/siste-nytt/2020/de-mest-barekraftigebyggene-finnes-allerede/


bygninger, samt utnytting av tomme bygg framfor nybygg kan man ivareta kulturminneverdien som 

ligger i de ulike bygningsmiljøene, samtidig som man bidrar til å holde klimautslippene nede.  

 

 

 

 

 

 

Vannforvaltning – innspill til Hasvik kommune sin arealdel 

Regional vannforvaltningsplan for Troms og Finnmark vannregion for planperiode 2022-2027 ble 

nylig vedtatt av departementene. Vedtatte planer skal legges til grunn for kommunal planlegging. 

Planene setter miljømål for alt vann. Kommunen skal i utgangspunktet ikke planlegge noe som gjør at 

miljømålene ikke kan nås. 

Mange arealbruksendringer kan forventes å påvirke vassdrag, grunnvann eller sjøområder. Derfor er 

det svært viktig at kommunene vurderer konsekvensene og tar tilstrekkelig hensyn til vannmiljøet og 

de enkelte vannforekomstene. 

For veiledning til kommunens videre arbeid vises det til veileder vannmiljø i arealplanlegging: 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-

arealplanlegging/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/vannmiljo/vannmiljo-i-

arealplanlegging/  

 
 
 
 

Kulturminner i Hasvik kommune - arkeologi 

I Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden er det per 6. desember 2022 registrert 246 

kulturminneansamlinger (lokaliteter) i Hasvik kommune. Dette inkluderer syv kirkesteder og fem 

anlegg fra nyere tid. Til sammen inneholder disse godt over 1000 enkeltstående kulturminner, hvor de 

aller fleste av disse er automatisk freda eller har uavklart vernestatus. Etter en gjennomgang av 

databasen sett opp mot kartdata mangler nå bare fire kulturminner av eldre registreringsdato 

nærmere stedsangivelse, hvor to av disse er gjenstander med ukjent funnsted. Det har imidlertid aldri 

blitt gjennomført systematiske gjennomganger av kjente kulturminner i felt, så kunnskapen rundt 

mange av dem baseres på befaringer fra forrige århundre og detaljer kan være mangelfulle.  

Eksempelvis kan en kontrollbefaring utført i juni 2022 av TFFK (se under) belyse dette. På hver side av 

flyplassen var det kjent store tuftefelt fra steinalderen påvist av arkeologen Povl Simonsen på 1960-

tallet. Disse strakk seg i databasen over ganske store arealer og var ikke tilknyttet noen indre detaljer. 

Dette er i dag oppdatert og reflekterer realiteten i terrenget mye bedre, både med endrede og stedvis 

mye mer avgrensede utstrekninger – til nytte for både kulturminneforvalterne og kommunal 

planlegging. Samtidig ble det andre steder funnet nye, freda kulturminner. 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/vannmiljo/vannmiljo-i-arealplanlegging/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/vannmiljo/vannmiljo-i-arealplanlegging/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/vannmiljo/vannmiljo-i-arealplanlegging/


Inntil kontrollbefaringen i 2022 var bare en liten håndfull kulturminner kjent fra sørsiden av Sørøya øst 

for Meltefjorden, men TFFK i samarbeid med prosjektet «Stone Age Demographics» hos Norges 

arktiske universitetsmuseum fikk påvist flere hundre nye synlige strukturer i utvalgte landskapsrom 

østover mot kommunegrensa. Tidsmessig antas disse å stamme fra alle hovedperiodene i Finnmarks 

forhistorie, fra steinalder, jernalder, middelalder og til tida etter reformasjonen. Det ble ikke foretatt 

noen sondering under bakken i denne registreringen, så boplasser fra den eldste steinalderen ble ikke 

påvist.  

Likeledes, til tross for en generelt sparsom distribusjon av kjente freda strukturer i Sørøyfjellene er 

erfaringene fra befaringer i forbindelse med Dønnesfjord vindpark at det ikke bare er kyststripen hvor 

kulturminnene i Hasvik befinner seg. Statens Kartverk har de siste årene publisert høyoppløselige 

LIDAR-bilder for størsteparten av Troms og Finnmark, inkludert hele Hasvik kommune. Disse gjør 

forvaltning av kulturminner raskere og enklere, men alt i alt understreker den nye kunnskapen at det 

kan være mange ukjente kulturminner å finne i mindre besøkte områder og at planlagte tiltak har reelt 

potensiale for å utløse befaringsbehov etter §9 i kulturminneloven. Vi oppfordrer kommunen til å ta 

kontakt og opprettholde dialog med seksjon for kulturarv i fylkeskommunen i forbindelse med planer 

og tiltak. 

 


