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Innledning  
Alle kommuner skal ha en kommuneplan. En samlet kommuneplan består både av en 

samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både 

kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige 

mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og 

legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn 

Kommunen skal ha en areal- og kystsoneplan for hele kommunen som del av 
kommuneplanen (kommuneplanens arealdel). En samlet areal- og kystsoneplan er nødvendig 
for å sikre en planmessig og forsvarlig arealutnytting på land og i sjø, og for å beskytte 
arealene mot uoverveide arealinngrep og uhensiktsmessig bygge- og anleggsvirksomhet mv. 
En arealdel omfatter arealkart, bestemmelser og en planbeskrivelse med 
konsekvensutredning. 
 
I tillegg til å ha en areal- og kystsoneplan for hele kommunen, kan kommunen utarbeide 
kommunedelplaner for delområder (f.eks. for tettsteder). Slike delplaner kan også utarbeides 
i form av reguleringsplaner (områderegulering). 
 
Areal- og kystsoneplanen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, 
og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Samtidig skal 
arealdelen være utformet i et langsiktig perspektiv. Den må derfor være tilstrekkelig fleksibel 
slik at det er mulig å innpasse nye behov og muligheter. Det innebærer at kommuneplanens 
arealdel bør holdes på et relativt overordnet nivå og ikke ta for seg detaljer. Dette gjelder 
spesielt innenfor arealformålet bebyggelse og anlegg. 
 
Planen skal på denne måten angi viktige hensyn og forhold som legges til grunn for 
utformingen av planen, og som skal følges opp i videre detaljplanlegging (reguleringsplaner), 
enkeltsaksbehandling etter planen og gjennom senere bruk, skjøtsel og forvaltning av 
arealene. 
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Mål med planarbeidet  
I kommuneplanens samfunnsdel er det utarbeidet en arealstrategi. Denne er et viktig 

grunnlag for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Hovedmålet med planarbeidet er å 

styre arealforvaltningen i kommunen i en ønsket retning, herunder:  

 Staten v/fylkesmannen 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. 

 

Rammer for planarbeidet  

Plan- og bygningsloven § 11-5 krever at kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen 

som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Samfunnsdelens 

mål og strategier for en ønsket utvikling, legger derfor sterke føringer for arealdelen.  

Plan- og bygningsloven § 4-2 krever at planen skal ha en planbeskrivelse med planens formål, 

hovedinnhold og konsekvenser arealbruken medfører omkringliggende områder og 

kommunen som helhet. Det stilles derfor krav om konsekvensutredninger der det gjøres 

endringer i arealbruken.  

Plan- og bygningsloven § 11-5 krever at kommuneplanens arealdel skal bestå av plankart, 

bestemmelser og retningslinjer til kartet, samt en planbeskrivelse for hvordan nasjonale mål 

og retningslinjer ivaretas i planen. Videre skal overordna statlige og regionale planer 

innarbeides, samt kommuneplanene til nabokommunene hensyntas.  
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Hensikten med planprogram  

Kommuneplanens arealdel 2000-2010 må revideres. Det viktigste er å få på plass nye planer 

for tettstedene med fokus på boligbygging og næringsutvikling, samt avsette områder til 

hyttefelt, friluftsområder, industriområder og annet i arealene utenfor tettstedene. I sjøen 

ønsker kommunen at det foretas en gjennomgang av arealer som skal avsettes til akvakultur. I 

forbindelse med planprosessen må det foretas avklaringer og grenseoppganger mot de 

viktigste næringene som benytter seg av arealene på sjø og land, som fiskeri-, oppdretts-, 

reiselivs- og reindriftsnæringen. I tillegg må det komme avklaringer av kommunens 

handlingsrom i forhold til et eventuelt marint verneområde i Lopphavet.  

Hensikten med planprogrammet er å gi en oversikt og forutsigbarhet for planarbeidet. 

Følgende forhold skal vises:  

 Hensikten med revisjonsarbeidet  

 Temaer som skal inngå i arbeidet  

 Organisering av arbeidet  

 Medvirkning  

 Prosess  

 Framdrift 

 

Revisjon av kommuneplan for Hasvik  

Kommuneplanen kan enten revideres delvis eller fullstendig. Delvis revisjon innebærer at 

samfunnsdelen eller arealdelen revideres. Fullstendig revisjon innebærer en revisjon av både 

samfunnsdelen og arealdelen. 

 

Kommuneplan for Hasvik, 2019-2031 (Samfunnsdelen) ble vedtatt i kommunestyret 21.11.2019. 

Arbeidet med kommuneplan har engasjert mange aktører i kommuneadministrasjonen, og 

gjennom en rekke strategimøter med kommunestyret, barnas representant, eldreråd og råd 

for personer med funksjonsnedsettelse har bidratt til en bred medvirkning.  

Kommuneplanens samfunnsdel skal være et strategisk dokument og virkemiddel for 

kommunens utvikling. Arealdelen skal være en oversiktsplan for hele kommunen. 

Samfunnsdelen vektlegger de viktigste utfordringer knyttet til samfunnsutvikling, og synliggjør 

de strategiske valg kommunen tar. Handlingsdelen brukes til å sikre gjennomføring av 

kommuneplanens samfunnsdel, og den konkretiserer handlingsmål og tiltak knyttet til 

samfunnsdelens visjoner, strategier og mål.  

Handlingsdelen angir hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år, og 

revideres årlig. Handlingsdelen inngår i økonomiplanen.   
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Areal- og kystsoneplan for Hasvik 2000-2010 ble vedtatt av kommunestyret den 20.11.2000, og 

gjelder både for land og sjø. Kommuneplanen skal være et styringsverktøy som tilrettelegger 

for en fleksibel og aktiv bruk i områder der det er vedtatt, og som forenkler saksbehandlingen 

i disse områdene. Samtidig skal planen gi grunnlag for en langsiktig, forsiktig forvaltning og vern 

av andre verdifulle områder. 

Når det gjelder erfaringen med kystsonedelen er den i hovedsak bra. Det er imidlertid på tide 

med en revisjon av arealplanen, og en gjennomgang av hvilke arealer som er avsatt til 

akvakultur i forhold til de krav næringen nå har og de ønsker politikerne har i forhold til 

disponering av arealer i sjø, samt at det faktum at kommunens sjøarealer inngår i det foreslåtte 

området for «Marin Verneplan for Lopphavet» har skapt nye utfordringer i forhold til 

iverksetting av ulike typer tiltak. 

 

Planprosess  
Planprogrammet blir lagt ut til offentlig ettersyn, samtidig som det varsles oppstart av 

planrevisjonen. Det oppfordres til å komme med innspill til planprogrammet og areal- og 

kystsoneplanen. Planprogrammet vedtas av kommunestyret.  

Utredning av planløsninger  

 Utredning og vurderinger av innkomne arealforslag  

 Konsekvensutredninger (risiko- og sårbarhetsanalyse) rundt de innspill som tas med 

videre i prosessen  

 Nye vurderinger på bakgrunn av konsekvensutredningene  

 Planen oppdateres på bakgrunn av føringer fra andre planer, endringer i samfunnet og 

erfaringer med gammel plan 

 Det utarbeides forslag til ny plan  

Utkast til ny plan legges fram til offentlig høring og ettersyn. Det innhentes høringsuttalelser 

fra lokalsamfunn, lag og foreninger, nabokommuner og regionale og statelige myndigheter.  

 Det foretas merknadsbehandling og forslag til eventuelle endringer i planen. Ved 

innsigelser til planen fra regionale myndigheter eller nabokommuner, arrangeres 

planforum der en forsøker å komme fram til løsninger.  

 Det gjøres endringer i planen i henhold til innspill/innsigelser, og det utarbeides nytt 

planforslag.  

 Planen legges fram til endelig vedtak. Dersom det fremdeles fremmes innsigelser til 

planen, vil det enten være behov for meklingsmøter, eller det kan være nødvendig å 

gjøre endringer i planen som krever nytt offentlig ettersyn.  
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Organisering av planarbeidet  

I henhold til kommuneloven og plan- og bygningsloven er det kommunestyret som har det 

øverste ansvaret for organiseringen av planarbeidet. Likevel vil det være hensiktsmessig å 

bruke formannskapet, som styringsgruppe til planprosessen. Det foreslås at det opprettes en 

prosjektgruppe som står ansvarlig for gjennomføring, medvirkning og faglige vurderinger. Ved 

behov opprettes referansegrupper innenfor ulike tema.  

Medvirkning i planarbeidet  

Plan- og bygningsloven § 5-1 stiller krav til at det skal legges til rette for medvirkning ved 

revidering av kommuneplanens arealdel. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv 

medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper 

og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for 

medvirkning på annen måte. 
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Overordnede føringer  

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging 

Hvert fjerde år skal regjeringen utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging. De nasjonale forventningene har som hensikt å fremme en bærekraftig utvikling 

igjennom felles, retningsgivende målsettinger for stat, fylke og kommune. «Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023» er utarbeidet av Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet og ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14.05.2019. 

Dokumentet inneholder totalt femtisju separate forventninger innenfor følgende fire 

hovedtema: 

De nasjonale forventningene er delt opp i fire områder:  

 Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling.  

 Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet. 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. 

 Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve. 
 

Til forskjell fra tidligere versjoner av dokumenter, er det i inneværende periode et særlig fokus 

på at FNs bærekraftmål skal legges til grunn i planleggingen: 

«Regjeringen har 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, også i Norge. Det er derfor viktig 

at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen». 

 

 

 

        FNs 17 bærekraftmål. Kilde: FN-sambandet (fn.no).  
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Regionale føringer og planer  

 

Regional planstrategi  

I hver fylkestingsperiode, og seneste ett år etter konstituering, skal fylkestinget utarbeide og 

vedta regional planstrategi. Den regionale planstrategien skal utarbeides i samarbeid med 

kommuner, statlige organ samt organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. 

Innenfor det fylkeskommunale plansystemet oppfyller regional planstrategi en tilsvarende 

funksjon som kommunal planstrategi innenfor det kommunale plansystemet. Planoppgavene 

som inngår i den regionale planstrategien kan i mange tilfeller ha betydning for planleggingen 

som foregår i kommunene. Gjeldende regional planstrategi for Finnmark ble vedtatt i 

fylkestinget 08.06.2016. Ny regional planstrategi for inneværende fylkestingsperiode forventes 

ferdigstilt i løpet av 2020.  

Temaer som skal drøftes og utredes i planarbeidet  
I kommuneplanens samfunnsdel er det utarbeidet en arealstrategi. Denne er et viktig 

grunnlag for arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

I 2019 var 87,7 % av arealet i Hasvik kommune ikke bygningspåvirket (statistisk sentralbyrå). 

Andelen uberørt natur er også stor. Det er viktig at kommunen identifiserer og tar hensyn til 

viktig naturmangfold, friluftslivsområder, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske verdier, 

kulturmiljø og landskap i planleggingen.  

Hasvik kommune har i år 2018 gjennomført en kartlegging og verdsetting av friluftsområder i 

kommunen. Dette arbeidet har blitt gjort etter Miljødirektoratets veileder (M98-2013). 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder har vært et viktig kommunalt virkemiddel for å 

identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Metoden vil i tillegg, kunne bidra til å 

oppnå det nasjonale målet, om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv, 

både i nærmiljøet og naturen for øvrig.  

Hasvik kommune må imidlertid være bevisst på hvordan den fremtidige bruken av arealene 

skal være, dette gjelder både på land og i sjø, slik at man ikke foretar valg som er til hinder for 

fremtidige utviklingsmuligheter.  

Boligutvikling  

Hasvik kommune ønsker vekst i befolkningen, og samfunnsdelen legger til grunn at fremtidig 

boligutvikling skal bestå av et variert tilbud av boliger og boligtomter. Det ønskes å 

tilrettelegge for boligbygging, og samarbeide med private utbyggere.  

Fritidsboliger  

Hasvik kommune ser at det er et økende behov for hyttetomter, og ønsker å legge til rette for 

nye hytteområder. Kommunen ønsker ikke å legge til rette for etablering av hytter/ 

fritidsboliger i tettbygde strøk. Det kan også tilrettelegges ytterligere i de allerede etablerte 

hyttefeltene. 
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Næringsutvikling - Land og sjøarealer  

Hasvik kommune ønsker å sikre arealer til nye bedrifter, og legge til rette for bedrifter som 

ønsker å vokse. Det ønskes også å sikre egnede sjøarealer til havner og akvakultur.  

Samferdsel og infrastruktur  

Hasvik kommune ønsker å legge til rette for å styrke infrastrukturen både på sjø og land.  

Natur, friluftsliv og miljø  

Hasvik kommune vil at aktivitetene våre skal skje innenfor naturens bæreevne, og har som 

mål og være en ren og ryddig kommune.  

 Effektive miljøstasjoner  

 Ta vare på friluftsområder  

 Fokus på sortering, gjenvinning og gjenbruk av avfall 

 Rydde opp i gamle «miljøsyndere»  

De kystnære havområdene utenfor Sørøya  

De rike fiskeforekomstene utenfor Sørøya har gjennom århundrer dannet grunnlaget for 

bosetting og næringsaktivitet i Hasvik kommune. Dette forutsetter vi også vil være en viktig 

del av framtidas næringsutvikling. Samtidig øker interessen for disponering av de kystnære 

havområdene til annen næringsaktivitet, energiforsyning og vern. Utfordringen er å få 

tilpasset dette, slik at man unngår arealkonflikt, som går på bekostning av de viktige 

fiskeriområdene. 

Hasvik Kommune må få delta i forarbeidet og prosessene for hvordan havområdene rundt 

Sørøya skal disponeres, for å sikre at områdene brukes på en slik måte at de bidrar til lokal 

verdiskaping. 

Skal Hasviksamfunnet kunne utvikle seg i fremtiden er det behov for verdiskapning og 

arbeidsplasser. For kommunes del vil denne aktiviteten, i dag og i fremtiden, være tett knyttet 

til utnyttelse av sjøarealene. 
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Konsekvensutredning og ROS-analyse  
Alle kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging skal i tråd med 

plan- og bygningslovens § 4-2 ha en særskilt vurdering (konsekvensutredning) av planen sin 

virkning på miljø og samfunn. I tillegg skal det etter plan- og bygningslovens § 4-3 gjøres en 

risiko og sårbarhetsanalyse (ROS). Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har 

innvirkning på arealet og områdene rundt.  

Aktuelle temaer for konsekvensutredning innenfor miljø og samfunn 

 Forurensning  

 Naturmangfold  

 Landbruksinteresser 

 Klimaendringer  

 Landskap og grønnstruktur  

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Friluftsliv  

 Transportbehov  

 Folkehelse  

 Barn og unge  

 Universell utforming  

Kommunal infrastruktur og planlegging må tilpasses klimaendringene. Arbeidet med å 

gjennomføre grundige skred- og flomanalyser må fortsettes. Arealplanlegging må tilpasses til 

et fremtidig havnivå, økt nedbør og kraftigere vind.  

 

Framdriftsplan  

 

Oktober 
2020

•Kommunestyret vedtar oppstart av revisjon av kommuneplanens areal- og 
kystsoneplan

•Planprogram legges ut til offentlig høring og ettersyn

•Oppstart med utarbeidelse av planutkast

November 
2020

•Strategiarbeid 

•Folkemøter 

•Innhente innspill 

Desember 
2020

•Fortsette arbeidet med planutkast 




