
Regionalt planforum referat sak 2 

Sted:  Teams  

Tid:  08.09.2022 Kl. 12.00 – 14.00  

Møteleder:  Annbjørg Løvik 

Referent:  Annbjørg Løvik 
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Deltakerliste  

Sektormyndigheter  
 Nora Dahl   nora.dahl@tffk.no    Plan, TFFK 

 Annbjørg Løvik  annbjorg.lovik@tffk.no    Plan, TFFK  

 Ruben Mathisen  ruben.mathisen@tffk.no   Samferdsel, TFFK 

Yassin Nyang Karoliussen   yassin.karoliussen@tffk.no   Bygningsvern, TFFK 

 Audun Århus   auarh@fiskeridir.no     Fiskeridirektoratet 

 Ann-Magnhild Solås   ann-magnhild.solas@fiskeridir.no     Fiskeridirektoratet 

 Marit Mia Bjørnstad   marit.bjornstad@dirmin.no    Direktoratet for 

mineralforvaltning 

 Elina Hakala   Elina.Hakala@samediggi.no    Sametinget 

 Eva Forsgren  efor@nve.no   NVE  

 Markus Torstad  

  
 Markus.Torstad@kartverket.no   Kartverket   

 Lone Alien Høgda  fmtrlah@statsforvalteren.no   Statsforvalteren i Troms og  

Finnmark 

Måsøy kommune m/konsulenter  

 Bjørg-Mette Giæver   Bjorg-Mette.Giaever@masoy.kommune.no   Måsøy kommune  

 Bernth Sjursen  Bernth.Sjursen@masoy.kommune.no   Måsøy kommune  

 Stein Kristiansen  Stein.Kristiansen@masoy.kommune.no Måsøy kommune  

Arnstein Larsen  arnstein.larsen@masoy.kommune.no   Måsøy kommune  

 Børre Stabell  borrestabell@gmail.com   Måsøy kommune  

 Andreas W. Foss 

Westgaard 

 andreas.westgaard@henninglarsen.com  Henning Larsen / Rambøll 

Maria Wirkola  maria.wirkola@mwas.no   MWA AS 
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Møtereferat  

• Møteleder ønsket velkommen  

• Praktisk info.  

• Deltagerne presenterte seg 
 

Innledning v/Måsøy kommune 
Presentasjon ved kommunalsjef, samfunn og utvikling/konstituert kommunedirektør Bjørg-Mette 
Giæver:  
 
Gir først ordet til ordfører Bernth Sjursen, som ønsker velkommen til Måsøy kommune. Fantastisk at 
så mange er med i planforum, og takker for at det er mulig å ha dette på Teams. Måsøy er en 
kystkommune og en fiskerikommune som har reindrift, vindkraft og havbruk. Mangler industriområder 
for etableringer av landindustri. Har spredt bebyggelse på flere øyer, det samme med 
fritidsbebyggelse.  
 
Det har vært en lang prosess for utarbeidelse av ny arealdel til kommuneplan (KPA). Den gamle er fra 
år 2000, slik at det har blitt en del dispensasjoner som følge av dette. Kommuneplanens samfunnsdel 
(KPS), er utarbeidet og ble vedtatt i februar 2021. Denne er styrende for kommunens videre arbeid 
med planer. Spennende å se hva som kommer av innspill i regionalt planforum.  
 
Overlater ordet til kommunedirektør Bjørg-Mette Giæver:  
 

• Befolkningsutvikling i kommunen. Nedgang på ca. 10% de siste 3-4 år. 

• Behov for helhetlig satsing for å snu negativ trend.  

• 3 hovedmålsetninger i KPS, disse er økt næringssatsing, gode tjenester og attraktivt 
lokalsamfunn. 5 strategier i KPS, disse er infrastruktur for næringslivet, boliger, unge 
mennesker, fornybar energi, leve godt - leve lenge.  

• Arealstrategier i KPS, sjømatproduksjon og alle typer maritim forretningsvirksomhet, fornybar 
energi, videreutvikles som fiskevær, industristed, gode rammer til reindriftsnæringa samt 
gjennomføring av klimatilpasninger.  

• Nye arealer til arealkrevende industri, arealer til idrett/aktiviteter, mindre boligområder.  

• ROS-analyse jf. klimaendringer/klimatilpasning. 

• Bred medvirkning og dialog. 

• Fortetting og styrking av eksisterende tettsteder og bygder, innstramning av spredt bygging.  

• Avklaring av flerbruksområder i sjø, og klare rammer sjøbaserte næringer. 

• Sikring av verdier/interesser gjennom bruk av hensynssoner og bestemmelser.  

• Oversikt over videre prosess.  
 

Innspill fra sektormyndighetene   
Statsforvalteren v/Lone A. Høgda:  
 

• Bra utarbeidet plan jf. planprogrammet.  

• Innspill fra ungdom i Måsøy: Motocrossbane. Viktig å få inn i kommunedelplan for idrett og 
fysisk aktivitet.  

 
Statsforvalteren har samarbeid med Husbanken som ikke kunne møte i dag. Noen innspill her: 
Kommunen har definert noen utfordringer i forhold til en aldrende befolkning. Vi nevner da:  
 

• Arealer til omsorgsboliger. Disse kan utløse investeringstilskudd fra Husbanken.  



• Behov for sykehjem må nevnes i KPA, og evt. om man har nødvendig kapasitet.  

• I bestemmelsene har kommunen sikret gjenkjøp av 20% av boligmassen, noe som er bra.  

• Generelt ser vi at trenden er at aldrende befolkning flytter til sentrum. Det bør derfor settes 
funksjonskrav til boligområder i sentrum, som f.eks. krav om universell utforming.  

• Planforslaget må redegjøre for hvordan universell utforming er ivaretatt.  
 
 
Ordfører Bernth Sjursen:  

• Kommunen er i gang med å bygge nye omsorgsboliger, sykehjemsplasser og legekontor i 
samme bygg i sentrum.  

o Statsforvalter v/Lone A. Høgda: Er det en plan på dette?  
o Ordfører sender spørsmål videre til Stein Kristiansen.  
o Kommunen v/Stein Kristiansen: Det er revet at gammelt bygg i sentrum og 

kommunen setter nå opp nytt. Det er allerede en dialog med husbanken jf. tilskudd. 

• Når kommunen er ferdig med KPA, skal det utarbeides flere planer bl.a. en sentrumsplan. 

• Motocrossbane er notert, og er et godt innspill.  
o Statsforvalter v/Lone A. Høgda anbefaler å sjekke hvordan man utløser tilskudd.  

 
Statsforvalter v/Lone A. Høgda opplyser avslutningsvis med at innsigelse ikke blir varslet i regionalt 
planforum. Det må vurderes mere i dybden av planforslaget for å kunne si noe om innsigelse. 
Statsforvalteren er åpen for særmøter om kommunen har problemstillinger de ønsker å ta opp.  
 
NVE v/Eva Forsgren:  

• Veldig godt og ryddig planforslag som er lett å følge.  

• Fornøyd med ROS analysen som er utarbeidet.  

• Kvikkleiretemaet er ivaretatt i planbestemmelsene.  

• Etterspør hensynssonene for fare – skred, flom og steinsprang i plankartet. 
o Maria Wirkola, MWA AS: Nei, disse er ikke tatt inn i kartet pga. kartets lesbarhet.  

Kommunen ønsker at saksbehandlere skal gå inn på kartene hos NVE og har 
beskrevet prosessen for dette i retningslinjene til planen.  

• Forstår dette, men kravene er at disse hensynssonene skal vise i plankartet, men de kan 
legges som et eget temakart(pdf) for naturfare som skal følge planen.  

• Vernede vassdrag må også synliggjøres i kartet.  

• Fornøyd med tydelige planbestemmelser.  

• Hytteområder i eldre reguleringsplaner bør ikke fortettes i de områdene som ligger i 
aktsomhetsområder eller i nærområder til vernede vassdrag.  

o Maria Wirkola, MWA AS: Reguleringsplanene videreføres sånn de er. I vedlegg 2 til 
planforslaget er det en oversikt over hvilke planer som ligger innenfor fareområder. 
Det er utarbeidet bestemmelser som skal sikre at områder hvor det skal være tiltak 
blir undersøkt for eventuelle farer før tillatelser gis.  

• Fornøyd med dette. Ser frem til at planforslaget kommer på høring.  
 
Sametinget v/Elina Hakala:  

• Et forbehold, usikker på hvilke tilbakemeldinger kommunen ønsker siden planforslaget ser 
ferdig ut og klar til å sendes på høring.  Det er veldig ryddig, og det har vært medvirkning.  

• Konsekvensutredningen virker å være bra.  Det er foretatt utredninger på sjøsiden. 

• Når det gjelder arealformål er det en del som vil være utfordrende for Sametinget. Særlig når 
det gjelder vindkraft. I tillegg er det åpnet for akvakulturområder som overlapper samiske 
interesser. Disse vil bli vurdert nøye før man kan gi en uttalelse.  

• Har gitt innspill til KPS og planprogrammet for KPA når dette var på høring.  

• Er det noen spesielle tilbakemeldinger kommunen ønsker på nåværende tidspunkt?  



o Maria Wirkola, MWA AS: Ønsker så konkrete tilbakemeldinger som mulig, gjerne på 
enkeltområder.  

• Sametinget åpner for dialog med kommunen i nærmeste fremtid.  
 
Audun Århus, Fiskeridirektoratet:  

• Litt for omfattende å gå gjennom hele planen før dette møtet. Så det blir et generelt innspill. 

• Bra at begge sjømatnæringene har vært med i innspillsprosessen, særlig med tanke på å 
unngå arealkonflikter.  

• Greit at kommunen har klare rammer for enbruksområder for akvakultur. Sette av definerte 
områder er bra. 

• Det er brukt kystnære fiskeridata i planarbeidet og dette er ofte lurt for å unngå konflikter 
mellom fiskeriinteressene og akvakulturinteressene. Tar gjerne tilbakemeldinger på hvordan 
det har fungert å bruke disse dataene.  

• Interessert i å høre om kartleggingen som er gjort i forhold til sjøsamiske områder, særlig på 
hvilken måte dette arbeidet er gjennomført.  

• Når det gjelder akvakulturområde VA220, kan kanskje være problematisk opp mot hensynet 
til fiskerier og arealbruk.  Tilbyr å ta en runde på dette før høring for å avklare en del ting.  

 
Ordfører Bernth Sjursen 

• Viser til innlegget fra Fiskeridirektoratet ang. oppdrett, og ønsker en avklaring på om de er 
enig om lokaliteten. Kommunen har gjort en ROS-analyse de akvakulturområdene som er 
avsatt på kartet og der det er rødt kan de fjernes. Der det er mulighet for oppdrett, er de ikke 
fjernet.  

o Maria Wirkola, MWS AS: Sjøsamiske interesser er utarbeidet av kommunen, med 
egne ressurser på lokal kunnskap om temaet. Alle med sjø-interesser ble kontaktet. 
Man ønsket svar både på dagens bruk og historisk bruk via intervjumetoden. Dette er 
beskrevet i vedlegg 5 til planbeskrivelsen. Når det gjelder område VA220, viser Maria 
den på kart for å være sikker på at det er enighet om beliggenheten.  

o Audun Århus, Fiskeridirektoratet: Anbefaler å tilpasse, eventuelt å flytte litt på 
lokalitet VA220 hvis det er mulig. 

o Maria Wirkola, MWA AS: Tar gjerne imot innspill på plassering fra Fiskeridirektoratet.  
 
TFFK – Samferdsel v/Ruben Mathisen.  

• Når det gjelder planbeskrivelsen vises det til at boligutvikling og nybygging skal skje gjennom 
fortetting. Dette er i tråd med nasjonale føringer, og vil redusere behovet for bruk av bil. Det 
vil og være med på å legge til rette for syklende og gående.  

• Fritidsbebyggelse – kommunen vil tilrettelegge for nytt hyttefelt på strekningen Bakfjorden 
og over mot kommunegrensen til Hammerfest. Det er viktig at det legges godt til rette for 
parkering og trafikksikre avkjørsler. Det er ikke ønskelig med mange avkjørsler de bør i størst 
mulig grad samles. Parkeringsområdene bør være tilrettelagt for skutere og tilhengere.  

• Når det gjelder næring, sier kommunen at industriområdet i Hallvika er godt egnet for 
sjømatproduksjon, men når man ser på trafikksituasjonen er den utfordrende da all 
tungtrafikk må gå igjennom sentrum og boligområder. Det er pekt på Hågensennesset, at det 
kan være et alternativ til Hallvika. Da begrenses mye av tungtrafikken gjennom sentrum.  

• Når det gjelder idrett og fysisk aktivitet er det mye som skjer rundt skolen. Der er 
fotballbane, lekeplass og sykkelcrossbane. Det er ikke fylkesvei akkurat der, men det er viktig 
å være oppmerksom på at myke trafikanter må ivaretas slik at det er godt tilrettelagt for dem 
med gangfelt og trygg skolevei.  

• Det påpekes at Gunnarnes, Snefjord, Lillefjord og Havøysund har en del trafikkfarlige 
punkter. Kan ikke finne at de er beskrevet noen steder. Disse må beskrives, og gjerne foreslå 
tiltak for å rette på disse.  



• Det er et nasjonalt mål at flere skal sykle og gå, og med kommunens strategi om fortetting i 
sentrum vil det legges til rette for at flere skal gjøre det. Vi savner et større fokus på 
universell utforming, at dette tydeliggjøres mer.  

• Det legges til rette for tre nye parkeringsområder langs fylkesvei. Her må det passes på at de 
er sikrest mulig. Hvis disse skal være vinteråpne minner vi om brøyting, og her kan 
fylkeskommunen være behjelpelig hvis det er spørsmål rund dette.    

• I planbestemmelsene paragraf. 1.4.4.A – Byggegrense mot vei er det satt 8 meter i Hallvika 
og 15 meter andre steder. Fylkeskommunen må være med i denne prosessen. Vurderingene 
som er gjort i forhold til nedsatt byggegrense skal være en del ab planbeskrivelsen, men 
kunne ikke finne disse. I paragraf. 1.4.4.A, pkt 3 heter det at byggegrense mot vei skal være 
50 meter i andre områder. Dette er nedfelt i vegloven så da er det unødvendig å ta det med. 
Hvis noen ønsker å søke dispensasjon fra byggegrensen vil det være kommunen som mottar 
søknadene, og ikke fylkeskommunen som det skal være. Hvis denne bestemmelsen fjernes vil 
kommunen bli spart for en del arbeid da søknadene vil gå til riktig myndighet.  

 
TFFK – plan v/Nora Dahl:  

• Synes planen er god, men vil anbefale kommunen å være med i prosjektet – Kystplan 
Finnmark. Det er satt av 265 000,- til hver kommune som er med i prosjektet. Ved 
interkommunalt samarbeid får man en bedre forståelse av de samlede sjøarealene.  

• Viser til paragraf 6.4.2.A – Her er det satt tekniske krav til akvakulturområdene noe som er 
innsigelsesgrunnlag, for dette er det ikke anledning for kommunen å gjøre i plan. 
Myndigheten til å sette tekniske krav til akvakulturanlegg ligger hos sektormyndighetene.  

• Større næringsområder er bra og gjerne at de er samlet.  

• Påpeker at en 12-års planhorisont er litt for langt med tanke på det som skjer i sjøarealene. 
Anbefaler rullering hvert 4. år.  

 
Ordfører Bernth Sjursen:  

• Måsøy ønsker å jobbe videre med egen kystsoneplan, og denne kan eventuelt tas med i 
Kystplan Finnmark på et senere tidspunkt.  

• Selv om det er en 12-års horisont på KPA, er det meningen at den skal rulleres hvert 4. år.  
 
TFFK – Bygningsvern v/Yassin Nyang Karoliussen:  

• Bra at kulturminneplanen for Måsøy er tatt med i arbeidet med KPA. Det er gitt vern til 4 
kulturminner som ikke er vernet fra før.  

• Har en kommentar til bestemmelsene for hensynssoner bevaring kulturmiljø – Ønsker at 
dere skal ta inn en bestemmelse om at «Ved tiltak innenfor hensynssonene, skal disse sendes 
på høring til kulturvernmyndighetene». 

• Det er vanskelig for tiltakshavere å vite om kulturminner som ikke er kartfestet. Dette bør 
gjøres.  

o Børre Stabell, kommunen: Hvordan skal kommunen ivareta kartfestede kulturminner 
som ikke er synlig i terrenget?  

• Hvis det er snakk om automatisk fredede kulturminner, er de registrert i Riksantikvarens 
database. Der finnes det kulturminner som ikke er synlige. Denne databasen må brukes i 
behandlingen av byggesaker, og alt som har med inngrep i mark å gjøre. De som ikke har et 
formelt vern, må gjøres synlig ved at de blir kartfestet. Sjansen for at de bevares er større når 
de som skal gjøre noe vet at de finnes.  

o Børre Stabell, kommunen: Kan bli mye kulturminner, slik at man ikke får gjort noen 
ting. Man ønsker utvikling og det kan bli vanskelig når det er for mange kulturminner.  

• Det er mulighet for å søke dispensasjon ved inngrep i kulturminner. De kan gi begrensinger 
ved utbygging, men det finnes som regel en løsning. Kulturminner kan også være en ressurs 
for kommunen, som f.eks. opplevelser, tilhørighet og lignende.  



 
Kartverket v/Markus Torstad:  

• Ser ut til å være gjort et godt arbeid med planforslaget, oversiktlig og fint. 

• Er veldig interessert i å ta en teknisk kontroll av plankartet når det er ferdigstilt.  
 
Sametinget v/Elina Hakala:  

• Ønsker å klargjøre om hvilke innspill som ønskes gjennom planforum. Vil gi utfyllende innspill 
til planforslaget i høringsrunden.  

 
Kommunen v/Stein Kristiansen:  

• Takker for mange fine tilbakemeldinger. 

• Viser til Nora Dahl som refererte til paragraf 2.4.6.A, om at kommunen ikke kan sette 
tekniske krav til akvakulturanlegg. Påpeker at plan og bygningsloven åpner for bestemmelser 
til bruk og vern av hele vannsøylen og kan ikke forstå at kommunen ikke kan sette krav om 
utslipp fra akvakulturanlegg. Ønsker en kommentar til det.  

o Nora Dahl, TFFK: Manger har prøvd å få til en bestemmelse om lukket 
akvakulturanlegg, men det er ikke gått igjennom. Rundskriv H-618, informerer om at 
det ikke kan settes slike bestemmelser i plan.  

 
Ordfører Bernth Sjursen:  

• Oppsummerer slik: Vil gjerne berømme de som har jobbet med planforslaget. Inntrykket er 
at den er fin, grundig og det er gjort et godt arbeid. Det er mange positive tilbakemeldinger, 
og vi som kommune er stolt av arbeidet som er gjort.  

 
 
Maria Wirkola, MWA AS:  

• Takker alle som har deltatt og takker for alle tilbakemeldingene.  

• Vil gå i dialog med enkelte sektormyndigheter for å se på eventuelle problemstillinger som er 
avdekket.  

 
 
 
 

 

 


