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Forventningsnotat – Rullering av kommuneplanens arealdel – Hasvik kommune 
 
Hasvik kommune varslet den 23.10.2020 oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens areal- og 
kystsoneplan jf. Plan og bygningsloven § 11-12. I den forbindelse ble forslag til planprogram for 
kommuneplanens areal- og kystsoneplan lagt ut til offentlig ettersyn, jf. Plan og bygningsloven § 11-13. 

Gjeldende areal- og kystsoneplan for Hasvik kommune (2000-2010) ble behandlet i Hasvik kommunestyre 
den 20.11.2000. Gjeldende arealdel er dermed gammel samtidig som den ikke er utarbeidet iht. dagens 
krav i plan- og bygningsloven, herunder krav til konsekvensutredning. 

Videre er gjeldende kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 vedtatt av Hasvik kommunestyre 
21.11.2019. 

 

Målsetninger med planarbeidet: 
Hovedmålet med planarbeidet (jf. vedtatt planprogram) er å styre arealforvaltningen i kommunen i en 
ønsket retning, herunder:   

✓ Staten v/fylkesmannen (senere statsforvalteren) har de senere år arbeidet med å få på plass en 
egen «Marin verneplan for Lopphavet». Kommunen må arbeide videre med å sikre tilgang til 
involvering og påvirkning i arbeidet. Kommunen må i tillegg arbeide opp mot ulike 
beslutningstakere for å sikre at planen ikke blir et uhensiktsmessig hinder for fremtidig, nødvendig 
utvikling i sjøen i forbindelse med næringsetableringer, tilrettelegging av nødvendig infrastruktur 
mv. 

✓ Sikre egnede energi, nærings- og industriarealer til eksisterende bedrifter og nyetableringer. 

✓ Sikre egnede sjøarealer til havner og akvakultur. 

✓ Sikre tilgang og påvirkning i prosessene for hvordan havområdene rundt Sørøya skal disponeres, for 
å sikre at områdene brukes på en slik måte at de bidrar til lokal verdiskapning. 

✓ Tilrettelegge for hyttetomter i de allerede etablerte hyttefeltene.  

✓ Sikre klimatilpasning i planleggingen. 

✓ Utvikle og sikre områder med god kvalitet for fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljøene. 

✓ Masseuttak. 

Disse målsetningene har tatt utgangspunkt i de overordnede strategier for arealplanlegging i Hasvik 
kommune jf. gjeldende kommuneplanens samfunnsdel. 

Planprosessen er i sin helhet kjørt av Hasvik kommune selv.  

På grunn av utskiftninger blant Hasvik kommunes ansatte har kommunen nylig engasjert HRP AS i Alta til å 
bistå kommunen i sluttfasen av arbeidet, først og fremst gjennom utarbeidelse av planbeskrivelsen. Videre 
er HRP AS engasjert til å utarbeide aktuelle kart, herunder plankart iht. Sosi-standard. 
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HRP AS har utarbeidet dette forventningsnotatet på vegne av oppdragsgiver Hasvik kommune. 

 

Aktuelle problemstillinger: 

Kystsonen er en viktig del av arealplanen til en øykommune som hasvik kommune er. Derfor har arbeidet 
med kystsonen vært sentralt, og kommunen ved politisk ledelse har vært involvert i arbeidet med å sikre 
kommunens interesser i tilknytning til «Marin verneplan for Lopphavet». Denne verneplanen ble som kjent 
vedtatt av regjeringen den 22.06.2022. Området består i dag av tre delområder som til sammen utgjør et 
areal på ca. 1322 km2 og har viktige naturverdier. Både delområde A og delområde C berører Hasvik 
kommune, se figur 1. Samtidig ble en del kystnære områder og fjordområder, som ble vurdert som viktig av 
Hasvik kommune mht. lokal verdiskaping, utelatt av denne verneplanen. Det poengteres at foreslåtte 
«utbyggingsområder» i kystsonen av planforslaget per i dag kke berører verneplanen.  

Det har videre vært god dialog mellom aktører fra hhv. fiskeri- og havbruksnæringen, og Hasvik kommune 
har tro på å kunne legge fram et planforslag som tar hensyn til begge disse næringenes innspill på en god 
måte. 

 
Figur 1. Kartutsnitt – viser Marin verneplan for Lopphavet. 
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Arbeidet med konsekvensutredningen begynner å nærme seg ferdig, og det presiseres at risiko- og 
sårbarhetsanalysen med aktuelle tema inngår som en del av denne konsekvensutredningen. Følgende tema 
har vært vurdert i alle aktuelle utbyggingsområder: 

✓ Kulturminner (kilder: Askeladden + kulturminnesøk). 

✓ Snøskred (NVE Skredkart + lokalkunnskap). 

✓ Havnivåstigning (DSBs veileder). 

✓ Flom (NVEs sider. Det finnes ingen flomsonekart tilknyttet Hasvik kommune. Korsvikelva er eneste 
aktuelle vassdrag mht. flomfare). 

✓ Naturmangfold (Kilden, Naturbase). 

✓ Bygningstetthet (avstand mellom bygninger + antall bygninger i temaflate). 

✓ Bygging i strandsonen. 

Mht. bygningstetthet presiseres det at gjeldende plans bestemmelser for LNFR-områder hvor spredt 
utbygging tillates ønskes videreført. Dette medfører at avstand mellom de enkelte enheter ikke skal være 
mindre enn 100 meter. 

Det presiseres videre at bestemmelsen for LNFR-områder hvor spredt utbygging tillates ogaå ønskes 
videreført mht. bygging i strandsonen. Dette medfører at oppføring av bygg nærmere sjøen enn 25 meter 
målt i horisontalplanet ved alminnelig høgvann er ikke tillatt. Naust er selvsagt unntatt her. 

 

Planprosessen:  

Følgende aktiviteter har vært gjennomført hittil i planprosessen. 

✓ 23.10.2020: Varsel om oppstart av planarbeid / offentlig ettersyn av forslag til planprogram. 

✓ Høsten 2020: Folkemøter i hhv. Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. 

✓ 03.03.2021: Hasvik kommunestyre fastsetter planprogram for ny arealdel 2020-2032.  

✓ 07.09.2021: Hasvik kommunestyre vedtar å igangsette arbeid med opphevelse av følgende 
reguleringsplaner: 
· Reguleringsplan for Håen masseuttak (id 2002001) 
· Reguleringsplan Grustak øst for veg i Risdalen (id 1984001) 
· Reguleringsplan havneområde Breivikbotn havn (id 1986001) 

✓ 2021: Separate brukermøter med:  
· lag/foreninger,  
· fiskernes organisasjoner,  
· reindrifta,  
· landbruk,  
· reiseliv,   
· øvrig lokalt næringsliv.  
Innspill til plantema ble fortløpende tegnet inn i plankartet. 

✓ 04.10.2021: Administrasjonen gikk sammen med kommunestyret gjennom alle innkomne innspill til 
arealplanen. Kommunestyret kom også med nye innspill til det videre arbeidet med arealplanen. 

✓ HRP AS har utarbeidet digital kartbase utfra analoge manuskart som er blitt laget under 
brukermøtene. Siste oppdaterte kartbase er datert 22.11.2022.   

I tillegg har det vært jevnlig dialog mellom kommunens planleggere og politisk ledelse, samt dialog ved 
aktuelle sektormyndigheter ved behov.   
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Videre planprosess:  

Som det framkommer av oversikten nedenfor, har planprosessen allerede kommet langt. Hasvik kommune 
ser for seg videre framdrift:   

✓ Planforum: 08.12.2022. 

✓ Desember 2022: Politisk orientering i formannskapet. 

✓ Ferdigstilling av konsekvensutredning og ROS-analyse: Desember 2022. 

✓ Ferdigstilling av plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser: Januar 2023. 

✓ Offentlig ettersyn av planforslag: Vinter 2023. 

✓ Endelig planvedtak. August 2023. 

Videre planprosess avhenger dog av flere faktorer, herunder innspill under planforumet. Det er et ønske 
om at saken blir lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av vinteren 2023, og vedtas før kommunevalget i 2023.  

 

Aktuelle problemstillinger som ønskes drøftet: 

✓ Det er i dagens samfunn et særlig fokus på at FNs bærekraftmål skal legges til grunn i 
planleggingen, og Regjeringen har tidligere bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet 
seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Hasvik 
kommune ønsker konkrete råd og tips om hvordan en øykommune i Finnmark skal legge disse 
utfordringene til grunn for sin overordnede arealplanlegging. 

✓ Utfordringer med plankonseptet, i forhold til sektormyndighetens ansvarsområde, og om de kan 
løses. 

✓ Evt. andre føringer. Hasvik kommune ønsker å få innspill på både positive og negative momenter i 
det utførte arbeidet, og da særskilt forhold som vil kunne danne grunnlag for innsigelser fra 
sektormyndighetene. 

 

 

Med hilsen 
HRP AS  

 

 

Thor-Arthur Didriksen 
Senioringeniør plan 
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