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HØRINGSSVAR - KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR NORDKAPP 

KOMMUNE FINNMARK - INNSIGELSE  

 

Fiskeridirektoratet region Nord viser til høring av kommuneplanens arealdel fra 

Nordkapp kommune. Vi legger til grunn innspill fra Fiskeridirektoratet region 

Finnmark til forslag til planprogram for arealplanen av 30.09.2013. Fiskeridirektoratet 

har nylig gjennomført en omorganisering og region Finnmark og region Troms er 

slått sammen til Fiskeridirektoratet region Nord (FIN). 

 

FIN vil komme med en rekke tilrådinger til planforslaget, og også fremme en 

innsigelse på grunn av mangelfull konsekvensutredning. 

 

Formål og planstatus 

Formålet med planen er å legge til rette for at Nordkapp kommune kan utnytte de 

naturgitte fordelene som kommunen har. Dette innebærer en videre satsing på fiskeri 

og akvakultur, men også tilrettelegging for virksomhet og anlegg knyttet til 

petroleumsvirksomhet. Det er et mål at disse næringene skal kunne sameksistere.  

 

Planforslaget innebærer revisjon av eksisterende arealplan av 26.02.2001. 
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Vurdering 

FIN viser til vår ovennevnte uttalelse til planprogram. I uttalelsen ba vi spesielt om at 

viktige områder for fiskeri og akvakultur ivaretas i planen. Vi viste til vårt 

kartverktøy med kystnære fiskeridata kartlagt av FIN og data for 

akvakulturnæringen. Vi oppfordret kommunen til å bruke disse data i planarbeidet. 

Målet er at viktige gyteområder og fiskefelt beskyttes mot tiltak som kan være 

skadelig for  bruken av disse områdene, samt at det sikres areal for en videre 

utvikling av akvakulturnæringen. I denne sammenheng påpekte vi viktigheten av 

dialog med brukerinteressene i kommunen, samt betydningen av gode 

konsekvensutredninger. 

 

I planbeskrivelsen er fiskeri og akvakultur beskrevet som viktige næringer og 

satsingsområder, sammen med reiseliv og olje- og gassvirksomhet. Planen beskrives 

som offensiv, der de største endringene gjelder næringsvirksomhet og andre typer  

utbyggingsområder på land. Planen synes å ha fokus på petroleumsvirksomhet. 
 

 

Akvakultur 

Det er avsatt 8 områder til akvakultur i kommunen. På 3 av disse er det i dag etablert 

akvakultur (Lafjorden). På et av de andre områdene foreligger det pr i dag en søknad 

om etablering av et akvakulturanlegg (Vedbotn), foreløpig som søknad om 

dispensasjon fra gjeldende arealplan. I Sarnesfjoreden er det pr i dag et eksisterende 

akvakulturanlegg. Området hvor dette anlegget ligger er ikke avmerket som 

akvakultur i forslag til arealplan.  

 

Det er avsatt et område til kombinert formål i sjø og vassdrag i Sarnesfjorden. Det 

framgår ikke hvilke formål dette er. Det må framkomme av plankartet hvilke formål 

dette er. FIN vil bemerke at det vil være misvisende å ikke ta med eksisterende bruk i 

planen, og ber om at eksisterende akvakulturområde i Sarnesfjorden avmerkes som 

akvakultur i planen.  

 

Foruten de 3 etablerte akvakulturlokalitetene i Lafjorden er det avsatt et lite areal 

(markert som en sirkel) i Missavuotna på vestsiden av fjorden. FIN går ut fra at dette 

er et område hvor det tidligere har vært drevet akvakultur, men som ikke er i bruk 

lenger. Området som er avsatt her synes å være for lite for å kunne romme et anlegg 

med fortøyninger. På grunn av nærhet til andre lokaliteter i Lafjorden er det også lite 

sannsynlig at denne lokaliteten vil bli tatt i bruk. Vi anbefaler derfor at denne tas ut 

av planen. 

 

Akvakulturanlegg bruker større areal enn det som er synlig i overflaten. 

Installasjonene krever store områder til for eksempel fortøyninger. I plan-

bestemmelsene må det framgå om fortøyninger til akvakultur må være innenfor de 

avgrensede enbruks akvakulturområdene, eller om det tillates at fortøyninger til 

installasjoner strekker seg utover enbruks akvakulturområder, og over i tilstøtende 
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planområde. Dersom det er tillatt med fortøyning utenfor områder avsatt til 

akvakultur burde det komme frem i plankartet at det er tillatt. Det er viktig å avsette 

tilstrekkelig areal til akvakultur for å få plass til fortøyninger fra 

akvakulturinstallasjoner også hvis fortøyningene må være innenfor enbruks 

akvakulturområde.  

 

I Vannfjorden er det et område for akvakultur i eksisterende arealplan. Dette 

området er endret på og utvidet på vestsiden av fjorden i forslag til ny plan. I indre 

deler av Vannfjorden er det registrert et gyteområde for torsk. Gytefeltene er de 

viktigste områder for torsk, og er ofte også de viktigste fiskeområdene. I Vannfjorden 

er det registrert et regionalt viktig fiskeområde som er sammenhengende med et stort 

fiskeområde rundt Magerøya. Her foregår det et helårsfiske etter torsk med garn og 

line, og et linefiske etter hyse om høsten. Det er ikke tvil om at akvakulturvirksomhet 

vil påvirke fiskeriinteressene i Vannfjorden. For å sikre en best mulig sameksistens 

mellom disse to interessene ber vi om at akvakulturområdet i Vannfjorden justeres 

slik at det ikke overlapper med registrert gytefelt. Dette er kun en liten justering, og 

gjenværende akvakulturområde er likevel tilstrekkelig for framtidig etablering av 

akvakultur i Vannfjorden. 

 

Det bør gjøres vurderinger i forhold til fangstbasert akvakultur. Dette er et 

satsningsområde hvor det kan forventes økt pågang. Slike områder kan avsettes som 

akvakulturområder i planen, med bestemmelser om at arealet skal benyttes til 

fangstbasert akvakultur for torsk, jf. Plan- og bygningsloven (pbl) §11-11 nr. 7. 

Søknader om fangstbasert akvakultur under 12 uker (levendelagring av fisk) trenger 

ikke klarering etter Forskrift om fangstbasert akvakultur. Slike etableringer kan 

komme i avstandskonflikt med eksisterende akvakulturlokaliteter. Ved å avsette 

områder for fangstbasert akvakultur i forsvarlig avstand fra øvrige enbruks 

akvakulturområder kan man unngå den type konflikter. 
 

 

Fiskeri  

Fiskeområder, både bruks- og ressursområder, er i stor grad angitt i samsvar med 

registreringer gjort av Fiskeridirektoratet. I plan- og bygningsloven (pbl) framgår det 

at arealformål i sjø angis med arealformål bruk og vern av sjø og vassdrag, og kan 

spesifiseres ytterligere med underformålene ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, 

drikkevann, natur- og friluftsområder (pbl § 11-7 nr. 6). Fiskeområder kan derfor i 

plankartet angis på flere måter. Enbruksområde for fiske gir den største beskyttelsen 

i forhold til annen bruk. Fiske som en av flere arealkategorier i et flerbruksområde gir 

mindre vern avhengig av hvilke og hvor mange andre underformål som inngår. Til 

slutt kan fiskeområder inngå i et område avsatt til bruk og vern der alle underformål 

inngår. 

 

Det er positivt at fiskeområder inngår i sjøområdene som er angitt som bruk og vern 

av sjø og vassdrag, som gjelder det meste av sjøarealene i kommunen. Dette gir 
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likevel ikke en oversikt over hvilke fiskeområder som er de viktigste. Vi tilrår 

kommunen å angi enbruksområder også for de viktigste fiskeområdene slik dere har 

gjort for akvakulturinteressene. Dette kunne gjøres med bakgrunn i kystnære 

fiskeridata kartlagt av FIN, og innspill fra fiskeriinteressene om disse hadde vært 

forespurt i planprosessen (se avsnitt om deltakelse i planprosessen). Vi anbefaler 

videre at fiske fortsatt blir inkludert i gjenværende flerbruksområder. 

 

I planforslaget er gyteområder angitt med et linjesymbol. Dette er ikke i tråd med 

pbl. Vi mener derfor det er feil å bruke linjesymbol for å markere gyteområder for 

fisk slik det er gjort i planforslaget. Gyteområder bør avmerkes som polygoner, og 

angis som enbruksområde fiske (F) eller i kombinasjon med en eller flere av de 

nevnte underformål. Eventuelt kan gyteområder avmerkes som polygoner, og angis 

som hensynssoner i plankartet. FIN anbefaler at alle gyteområder for torsk angis som 

enbruks fiskeområder, mens andre gyteområder angis som enbruksområder, eller 

som en av flere formål i flerbruksområder. 
 

 

Konsekvensutredning - innsigelse 

Konsekvensene av planlagt aktivitet både på land og i sjø er vurdert i 

konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen er mangelfull med hensyn til 

vurdering av konsekvenser for fiskeriinteressene, som kun i noen tilfeller er 

kommentert i den samlede vurderingen, men mangler helt som eget vurderingstema. 

Dette gjelder for eksempel foreslått akvakulturområde i Store Svartholet. Her er ikke 

fiskeriinteressene i området nevnt i utredningen. Dette gjelder også i Vannfjorden, 

hvor det foreslås endring av eksisterende område for akvakultur. Her er ikke 

konsekvensene for fiskeriinteressene tilstrekkelig  belyst. I Vedbotn ved Repvåg 

foreslås det også en endring av eksisterende akvakulturområde. Her er det ikke gjort 

en konsekvensutredning i det hele tatt. Vi mener det bør gjøres en 

konsekvensutredning også her i forbindelse med denne endringen. 

 

Generelt bør konsekvenser for fiskeriinteressene være særskilt drøftet for alle arealer 

som konsekvensutredes, og som kan berøre fiskeriinteressene. 

Når det ikke er gjort vurderinger av konsekvenser for fiskeriinteressene, er det 

vanskelig å vurdere virkningen av planen for disse interessene. Vi mener dette er en 

vesentlig mangel ved konsekvensutredningen. FIN ber om at det gjøres vurderinger i 

forhold til fiskeriinteressene i konsekvensutredningen. Dette er grunnlaget for 

innsigelsen som fremmes. 
 

 

Bestemmelser og retningslinjer 

I bestemmelsene 4.1 b) kommenteres områder avsatt til kombinerte formål fiske og 

akvakultur. Vi kan ikke se av plankartet at det er noen områder som er avsatt til kun 

fiske og akvakultur (FA). Akvakultur synes kun å være avsatt i enbruksområder. 

Videre står det i 4.1 b) at kommunen vil være positiv til akvakultur i slike områder 

med kombinerte formål. Når et areal er avsatt til akvakultur i arealplanen betyr det i 
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praksis at kommunen er positiv til akvakultur i slike områder. 

Avgjørelsesmyndigheten er mer eller mindre hos myndigheten som avgjør 

lokalitetssøknader (fylkeskommunen), og kommunen vil kun være høringsinstans 

ved en lokalitetssøknad i slike områder. Vi mener det derfor ikke er nødvendig å 

kommentere dette i bestemmelsene. 

 

I bestemmelsene 4.1 c) sies det at det ikke vil være tillatt med akvakultur i 

Sarnesfjorden. Som nevnt tidligere er det en eksisterende lokalitet for akvakultur i 

Sarnesfjorden. Det kan ikke være en bestemmelse som forbyr noe som allerede har en 

tillatelse, og vi ber om at denne bestemmelsen strykes. 

 

I retningslinjene er det tatt inn en forutsetning om at områder avsatt til akvakultur 

fortrinnsvis skal benyttes av grønne konsesjoner. Igjen er det slik at det tillegger 

myndigheten som avgjør lokalitetssøknader å avgjøre dette. I forbindelse med 

akvakulturområder kan kommunen ha med bestemmelser om differensiert bruk av 

vannflate, vannsøyle og bunn (pbl § 11-11 nr. 3) samt bestemmelser om artsgrupper 

eller arter av akvakultur (pbl § 11-11 nr. 7). Kommunen har ikke anledning til å ha 

med bestemmelser om type konsesjoner, og det vil heller ikke ha noen betydning om 

kommunen har dette med i retningslinjene.  

 

I bestemmelsene 4.1 d) framkommer det at det ikke tillates med akvakultur i områder 

avsatt til bruk og verne av sjø og vassdrag. Områdene som er avsatt til bruk og vern 

av sjø og vassdrag er i praksis da flerbruksområder uten akvakultur (NFFF-områder). 

Slik dette framstilles i plankartet kan dette misforstås hvis en ikke ser kartet sammen 

med bestemmelsene. FIN mener det blir mer forståelig om slike områder angis som 

flerbruksområder uten akvakultur (NFFF), og vi anbefaler derfor at disse områdene 

angis slik også i plankartet. 

 

Det bør gis bestemmelser og/eller retningslinjer om begrensing av mudring og 

dumping i gyteområdene. Her kan det framkomme at det skal tas særskilte hensyn i 

gyteperioden. 
 

 

Deltakelse i planprosessen 

FIN har fått opplysninger fra representanter fra lokale fiskarlag om at de ikke har 

blitt invitert til deltakelse i planprosessen. Manglende dialog med fiskeriinteressene 

gir liten grad av medvirkning fra en av de største arealbrukerne på kysten. Innspill 

fra fiskere og Fiskeriorganisasjonene ville sikret en bedre ivaretakelse av 

fiskeriinteressene, og kunne gi kommunen et bedre kunnskapsgrunnlag for 

differensiering av sjøområdene i forskjellige underformål. Her kunne også innspill 

om areal til fangstbasert akvakultur vært innhentet. FIN mener de har vært en 

mangelfull involvering av fiskeriinteressene i planprosessen, og anbefaler 

kommunen til å involvere fiskere og fiskeriorganisasjonene i det videre arbeidet med 

planen. 
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Konklusjon med tilrådinger og innsigelse 

Etter Fiskeridirektoratet Region Nord sin vurdering medfører planforslaget ulemper 

for de interessene Fiskeridirektoratet skal ivareta i planarbeidet. Dette gjelder både 

innholdet i planforslaget, og mangler ved planen og planarbeidet så langt.  
 

 

Tilrådinger 

Oppsummert vil FIN komme med følgende tilrådinger: 

 

 Det må framkomme av plankartet hvilke formål som inngår i arealet med  

kombinert formål i sjø og vassdrag i Sarnesfjorden. 

 

 I Sarnesfjorden er det dag et eksisterende akvakulturanlegg. Området hvor 

dette anlegget ligger må angis som akvakultur i arealplanen (Akvakultur – A – 

må eventuelt inngå som et av formålene i flerbruksområdet i Sarnesfjorden). 

 

 Vi anbefaler at arealet avsatt til akvakultur ved Missavuotna på vestsiden av 

Lafjorden (markert som en sirkel) tas ut av planen. 

 

 Akvakulturområdet i Vannfjorden bør justeres slik at det ikke overlapper med 

registrert gytefelt (gjenværende akvakulturområde er likevel tilstrekkelig for 

framtidig etablering av akvakultur i Vannfjorden). 

 

 Det bør gjøres vurderinger i forhold til fangstbasert akvakultur. Slike områder 

kan avsettes som akvakulturområder i planen, med bestemmelser om at 

arealet skal benyttes til fangstbasert akvakultur for torsk, jf. pbl §11-11 nr. 7. 

 

 De viktigste fiskeområdene bør angis som enbruks fiskeområder i plankartet. 

  

 Gyteområder bør angis som enbruks fiskeområde (F) eller i kombinasjon med 

en eller flere andre underformål. Eventuelt kan gyteområder angis som 

hensynssoner i plankartet. 

 

 I planbestemmelsene må det framgå om fortøyninger til akvakultur må være 

innenfor de avgrensede enbruks akvakulturområdene. Dersom det er tillatt 

med fortøyning utenfor områder avsatt til akvakultur bør det også komme 

frem i plankartet. 

 

 Vi tilrår det det gjøres en konsekvensutredning  i forbindelse med endring av 

eksisterende akvakulturområde i Vedbotn. 

 

 I bestemmelsene 4.1 b) kommenteres områder avsatt til kombinerte formål 

fiske og akvakultur. Det bør vises til hvilke områder i plankartet dette gjelder.  
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 I 4.1 b) framkommer det videre at kommunen vil være positiv til akvakultur i 

områder med kombinerte formål. Vi anbefaler at dette tas ut av 

bestemmelsene. 

 

 Vi anbefaler kommunen å ta ut teksten i retningslinjene som omhandler hvilke 

type konsesjoner som fortrinnsvis ønskes i områder for akvakultur.  

 

 I Sarnesfjorden er det en eksisterende akvakulturlokalitet. Vi ber kommunen 

om å ta ut bestemmelse 4.1 c) som forbyr akvakultur i Sarnesfjorden. 

 

 I bestemmelsene 4.1 d) framkommer det at det ikke er tillatt med akvakultur i 

områder avsatt til bruk og verne av sjø og vassdrag. Vi anbefaler at områdene 

som er avsatt til flerbruk uten akvakultur angis som NFFF-områder i 

plankartet. 

 

 Det bør gis bestemmelser og/eller retningslinjer om begrensing av mudring og 

dumping i gyteområdene. 

 

 VI anbefaler kommunen til å involvere fiskere og fiskeriorganisasjonene i det 

videre arbeidet med planen. 

 

 

Innsigelse 

Generelt er flere av fiskefeltene som er registrert i Nordkapp kommune av nasjonal 

og vesentlig regional betydning. Generelt er også fiskeriinteressene i Nordkapp 

kommune av vesentlig betydning for Fiskeridirektoratets saksområde. For å sike at 

fiskeriinteressene blir ivaretatt i arealplanen fremmer FIN innsigelse til det vi mener 

er en mangelfull konsekvensutredning. Vi viser til vår vurdering av 

konsekvensutredningen, og ber om at det må tas med vurderinger i forhold til 

fiskeriinteressene i konsekvensutredningen. 
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Tilrådingene og innsigelsen er fremmet med bakgrunn i Fiskeridirektoratet Region 

Nord sitt forvaltningsansvar for de viltlevende marine ressursene og fiskeri- og 

akvakultur-næringen i området, og direktoratets oppdrag fra regjeringen om å 

ivareta disse interessene i den kommunale planleggingen.  

 

Fiskeridirektoratet Region Nord ber om at våre tilrådinger blir tatt til følge, og at 

konsekvensutredningen  revideres i henhold til vår innsigelse. Vi stiller gjerne opp i 

det videre arbeidet med arealplanen hvis ønskelig, og imøteser forslag til løsning og 

orientering om videre framdrift i planarbeidet. Videre kontakt i saken kan rettes til 

saksbehandler. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ernst Bolle 

fungerende seksjonssjef 

 

 

Tom Hansen 

seniorrådgiver 

 

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 

 

Mottakerliste:       

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

 

 

Kopi til:    

Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 VADSØ 

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ 

Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Planseksjonen Postboks 185 - 

Sentrum 

5804 BERGEN 
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