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Innledning 

Hasvik kommune har igangsatt detaljregulering for Sørvær Havn. Reguleringsplanen er 

utarbeidet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8. Sørvær havn er en statlig 

fiskerihavn som ble bygd ut med hensyn til fiskerinæringen, hvor fiskerinæringen skal 

prioriteres. Etter 01.01.2020 blir ansvaret for statlige fiskerihavner overført til de nye 

folkevalgte regionene 

Planområde er på 971.000 kvm. 

 

 

Holmenvalen ligger som en del av Sørvær havn i tettstedet Sørvær. I øst og vest grenser 

området mot eksisterende boligbebyggelse. I nord grenser området til kommunalveg og i sør 

til Sørvær havn. 

 

Holmenvalen utgjør i dag et uutnyttet areal av Sørvær havn som Hasvik kommune ønsker å få 

utnyttet til havneformål. Her tenkes det etablering av havn med tilhørende kaistrukturer og 

parkeringsarealer for kjøretøyer tilhørende brukerne av havnen.  Hensikten med planarbeidet 

er å legge til rette for utvikling av Sørvær havn og gi hjemmel for etablering av to deponier 
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for overskuddsmasser etter mudring. Planforslaget hjemler bestemmelser for nåværende og 

framtidig bruk av land og sjø/havnearealene som inngår i planområdet.  

Formålet med reguleringen er vedlikeholdsmudring av Sørvær fiskerihavn for å tilfredsstille 

dagens krav og behov til dybde i fiskerihavn. Videre for å utnytte et sjø- og landområde som i 

dag ikke er i bruk i Holmenvalen. Holmenvalen skal reguleres til havneområdet og det skal 

legges til rette for etablering av infrastruktur av marin karakter. Området er lett tilgjengelig og 

ligger som en arm til Sørvær havn. Bruk av området etter endt utbygging vil være 

havneformål med dertilhørende infrastruktur i vannsøylen og de tilstøtende landområdene. 

Området innbefatter kommunal kjøreveg med bredde på 4 meter, faste kaier og innfesting av 

flytekaier.  Adkomstveg til havneområdet er kommunal og vedlikeholdes av Hasvik 

kommune eller den som Hasvik kommune inngår vedlikeholdsavtale med.  

Hasvik kommune ser planen for utbyggingen av Sørvær Havn som svært viktig. Det er i dag 

stor mangel på havn og kaiplasser både for kommunens egne fiskere, men spesielt under 

vinter/vårfisket er det for lite havn og kaiplass å tilby fremmedfiskerne. For at fiskeindustrien 

i kommunen skal kunne hevde seg i konkurransen om fiskerådstoff er det viktig å ha gode 

havne,  kai, og servicefasiliteter å tilby fiskeflåten. Ved regulering og utbygging og 

tilrettelegging av Holmenvalen området kan dette bidra til økt verdiskapning i kommunen og 

spesielt for fiskerinæringen. Interessen for utbyggingen har vært udelt positiv av både 

fiskerne, fiskeindustrien og den øvrige befolkningen  - spesielt i Sørvær.  

Planprosess og medvirkning  

Hasvik kommune har jobbet lenge med prosjektet og det ble høsten 2014 sendt ut varsel om 

igangsetting av reguleringen til sektormyndighetene, berørte hjemmelshavere og 

naboeiendommene. Det er annonsert i Finnmark Dagblad, på kommunens hjemmeside og 

sakspapirene har ligget til offentlig ettersyn på rådhuset i Breivikbotn. Dagens planforslag er 

en oppstramming av det planforslaget som ble varslet i 2014. Tidligere innspill fra 

høringspertene er tatt med i det videre arbeidet med reguleringsarbeidet. Innspillene 

vedlegges.   

Planstatus – forhold til overordnet plan 

Området Holmenvalen som utgjør en del av Sørvær havn er i kommunens arealplan delt 

mellom Tettstedsbebyggelse – nåværende og reguleringsplan for Sørvær havn. Det finnes 

ingen egen reguleringsplan som dekker hele  Holmenvalen. Av den grunn blir det nå 

utarbeidet en reguleringsplan som også skal dekke hele Holmenvalen med tilstøtende 

landområder som blir definert i reguleringsplan som havneområdet land med kai. 

Reguleringsområdet som inkluderer mudring av eksisterende havn er på totalt ca 130.000 

kvm, hvorav ca 3.000 kvm med støvelhav som utgjør Holmenvalen. Eksisterende deponi 

områder som er avsatt til massedeponier for overskudds- og forurensedemasser på 

henholdsvis Vikran (deponi nr 1)  og Hespevika (deponi nr 2) er tilsammen ca 17.000 kvm.   

Deponi nr 1 for rene overskuddsmasser og deponi nr 2 som er beregnet til forurensedemasser 

ligger begge i kommunens arealplan i områder LNF-C hvor det heter: I denne sone er 

oppføring av spredt bolig-, og ervervs- og fritidsbebyggelse ikke tillatt. I samme sone er 

vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse ikke tillatt. Det er innhentet tillatelse fra 

Direktoratet for mineralforvaltning for å benytte masseuttakene til massedeponier.  

Områder som blir berørt er omfattet av Statlig eiendom (Fefo), kommunal eiendom og flere 

private eiendommer. De berørte-/naboeiendommene som omfatter reguleringsområdet er Gnr 
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1 Bnr 3, Bnr 9, Bnr 9 Fnr 17,  Bnr 22, Bnr 23, Bnr 51, Bnr 61, Bmr 63, Bnr 70, Bnr 71, Bnr 

72, Bnr 145, Bnr 146, Bnr 151, Bnr 152, Bnr 159, Bnr 191, Bnr 192 og Bnr 204.  

Hasvik kommune vil gå i dialog med berørte grunneiere med sikte på kjøp av nødvendig 

grunn for å få hjemmel til området som inngår i reguleringen.  

 

Konsekvensutredning  

Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet ble gjort høsten 2014 og er vudert i henhold til 

forskrift av konsekvensutredning av 2014. Jfr konsekvensutredningsforskriftens § 3. 1 ledd, 

bokstav d) har kommunen vurdert det slik at plan ikke faller inn under kriteriene i forskriftens 

§ 4. Da tiltaket kun innbefatter områder som allerede er blitt berørt av tidligere tiltak anser 

Hasvik kommune det som ikke påkrevd med konsekvensutredning. 

Titaket er også vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning som trådde i kraft 

01.07.2017. Tiltaket faller inn under §39 i forskriften og er  i samsvar med 

overgangsbestemmelsene om konsekvensutredning av 2017.  

Planforslaget 

I dag er Holmenvalen et uutnyttet sjø og tilstøtende landområde med stort potensial. 

Sjøområdet som utgjør Holmenvalen er støvelhav som er ”tørt” ved lavvann. Det er 

fortrinnsvis næring som er knyttet til havneformål og/eller service til fiskerinæringen som 

ønskes etablert på de nye landarealene i reguleringsområdet.   

Reguleringsplan for Sørvær havn omfatter arbeid i vannsøylen og de tilstøtende 

landområdene. Reguleringsplanen utarbeides med det formål å benytte området til marin 

virksomhet i form av havn og infrastruktur for slik virksomhet. Planforslaget omfatter også 2 

massedeponier. Deponi nr 1 for rene overskuddsmasser til senere bruk. Deponi nr 2 er 

forurensedemasser som ikke kan benyttes i prosjektet. Dette deponiet er miljødeponi hvor det 

ikke vil bli tillatt å grave i massene etter at deponiet av lukket.  

I Holmenvalen vil det bli tilrettelagt for landfastekaier og/eller flytebrygger med uttak av 

strøm for fiskeflåten.  

 

Regulering av Sørvær havn med Holmenvalen gjøres for å utvide Sørvær havn. Holmenvalen 

er i dag karakterisert som støvelhav ved at området feller tørt ved lavvann og holder en dybde 

på ca 1 meter ved høyvann. Holmenvalen skal utdypes til -5 meter på lavvann for å gjøre det 

mulig for fiskefartøy på ca 40 fot å benytte Holmenvalen som liggehavn. Utdypingen vil bli 

gjort i form av utgraving av løsmasser samt sprenging av fjell både i Holmenvalen og i de 
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tilstøtende landområdene. Videre vil hele Sørvær havn gjennomgå vedlikeholds mudring for å 

tilfredstille dagens dyptgående fiskefartøyer.  

Utgravde masser som kan nyttegjøres i reguleringsområdet vil bli benyttet. Rene utgravde 

masser som ikke kan nyttegjøres i reguleringsområdet lagres på land i eksisterende 

masseuttak ved Vikran. I reguleringsplanen er dette merket som Massedeponi nr 1 og er på ca 

8.300 kvm.  
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Forurensede masser transporteres til eget massedeponi på land ved Hespevika og er merket 

som Massedeponi nr 2 i reguleringsplanen og er på ca 8500kvm. 

 

Fiskeindustrien på Sørvær tar årlig i mot rundt 4.200 tonn fisk. Fisken bearbeides lokalt før 

den sendes ut på markedet i inn- og utland fortrinnsvis med vogntog. Det innebærer at 

fiskeindustrien på Sørvær har årlig ca 1.000 vogntog som henter fisk fra anlegget. Sørvær 

havn gjestes under vår og vinterfiske av en mengde fremmedfiskere som medfører økt behov 

for kaiplass og lagringsplass for fiskeredskaper. Det satses stort innen fiskeri på Sørvær og 

høsten 2019 ventes et nybygd fiskefartøy til Sørvær med en prislapp på ca 160 millioner 

kroner. Det er lokale krefter som står bak denne satsingen, men slik dybden er i havnen i dag 

vil det fullatstede fartøyet kun ha mulighet til å anløpe havnen på høyvann for å unngå å 

berøre bunnen i havnen.   

Fiskervelferden har lokaler i Sørvær havn som er gangavstand fra Holmenvalen. Her er det 

sosial infrastruktur som er ment å gi service tilbud til fiskere som bruker Sørvær.  

Reguleringsområdet innlemmes i kommunal avfallshåndtering for havner med tømming etter 

fastsatt tømmefrekvens av Hasvik kommune. Vann og avløp tilknyttes kommunalt 

ledningsnett.  

 Området vil bli forsynt med strøm både for belysning, men også for å kunne tilby strøm til 

fartøyer som ligger ved kaianleggene i Holmenvalen. Det føres fram vann til området som 

dimmensjoneres med tanke på bruk som slukkevann i tilfelle brann i området.  

Tiltaket virkning på landskapet  

Det eksisterende landskapet hvor reguleringsplanen vil ha sin virkning er først og fremst i 

Holmenvalen som i dag framstår som støvelhav og landsiden er fjell som er dekket med lyng. 

Arbeidet som skal utføres vil skje med sprenging for utdyping av Holmenvalen og noe 

tilkjøring av masser til landarealene for å nyttegjøre seg av området rundt selve sjøområdet.  
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Området mellom fiskebruket og allmenningskai markert med grått og orange/rosa skravur vil 

bli utfylt med egnede masser fra utdypingsarbeidet.  

De nye landarealene reguleres til industri/lager, havneformål og kjøreveg. 
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Det samme vil områdene ved molo i nordvest markert med orange/rosa skravur. 

 

Ved alle disse områdene tilrettelegges det også for etablering av kaifront av fyllingene.  
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På utsiden av Sørvær havn (i sør) etableres to sjøfyllinger markert med blått for sikring mot 

utvasking av eksisterende vei.  
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Ved Vikran (deponi nr 1) deponeres rene overskuddsmasser som ikke nyttegjøres i arbeidet 

med Sørvær havn og områdene er markert med brunt i kartet.  
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I Hespevika som ligger øst i reguleringsområdet (deponi nr 2) deponeres forurensede masser. 

Dette området er markert med hvit/sort skravur i kartet.  

 

   

Begge disse massedeponiene er gamle masseuttak hvor det er innhentet tillatelse fra 

Direktoratet for Mineralforvaltning for å lagre masser som ikke kan sller skal benyttes i 

tiltakene.  
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Det er ikke registrert kjente kulturminner eller kulturmiljø i reguleringsområdet.  

Naturverdier, rekreasjon og naturmangfold: 

Området brukes ikke i dag til noen form for aktivitet med tanke på naturverdier f.eks 

rekreasjon som forringes ved utbyggingen. Det er utarbeidet egen rapport som omtaler blant 

annet dette og som er vedlagt.  

Naturmangfoldloven  

Etter søk i Artskart og gjennomgang av rødlisten over truede arter er det ikke påvist noen 

slike arter i reguleringsområdet. Det er utarbeidet egne rapporter av Rambøl og Multiconsult 

som omtaler blant annet dette og som er vedlagt.  

Berørte vassdrag 

Det er ingen vassdrag i reguleringsområdet som vil bli påvirket av utbyggingen. Det er ingen 

vegetasjon annet enn gress og lyng som vil bli påvirket av utbyggingen 

Trafikkforhold. 

Reguleringen vil ikke medføre endret trafikkbilde for FV102 som kommer til Sørvær.  

Siden all fisk som landes i Sørvær havn sendes ut med vogntog er det relativt stor trafikk 

langs FV882 fra Hasvik til Breivikbotn og videre på FV102 fra Breivikbotn til Sørvær. Det er 

årlig ca 2.700  - 3.000 vogntog på Sørøya hvor mesteparten er vogntog som henter fisk hos de 

ulike fiskebedriftene på øya og hvor fiskeindustrien Sørvær alene har ca 1.000 vogntog i året. 

Reguleringsområdet ligger i tilknytning til kommunal veg med tillatt hastighet på 30 km/t. På 

den kommunale vegen er det liten trafikk og området er belyst med gatebelysning. 

Snørydding og sandstrøing på kommunal veg gjøres av lokal entreprenør på kontrakt med 

Hasvik kommune.   

Lopphavet – Marin verneplan. 

Det foreligger et forslag om vern av store sjøområder utenfor Sørøya. Sørvær ligger i 

tilknytning til marin verneplan for Lopphavet, men slik reguleringsplanens avgrensing er laget 

vil tiltaket ikke berøre verneinteressene for Lopphavet.  

Økonomi. 

Hasvik kommune skal inngå avtaler med de berørte hjemmelshavere om kjøp av nødvendig 

areal for å realisere utbyggingen.  
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Vedlegg 

 Plankart 

 Planbestemmelser 

 Reguleringsplankart 

 ROS-Analyse; 2019 

 Fagrapport undersøkelse av sjøbunnssediment; Multiconsult 2013 

 Miljø rapport, Marin naturkartlegging; Rambøl 2014 

 Innspill fra høringspartene 

 

 

 

Kim-Are Walsø, Teknisk rådgiver.  

 


