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 Innspill til forslag til planprogram Innspill ved varsel om oppstart 

1.  Kystverket, brev datert 2017-03-17 
Oppsummering:  
Nymerking av reguleringsområdet bør tas med som et tema eller 
beskrivelse i planprogrammet. 
 
Det er videre ønskelig at kommunen ser på muligheten for, sammen 
med temaet trafikksikkerhet, inkluderer trafikksikkerhet i sjø, eller at 
det gjennomføres en egen ROS-analyse for sjøtrafikken. 
 
Kommentar: Punktene nevnt over er innarbeidet i det reviderte 
planprogrammet. Se pkt. 4.10, siste kulepunkt 
 

 
Oppsummering:  
Planområet berører etter Kystverkets egen vurdering ingen av Statens 
forvaltningsområder i kommunalt sjøområde. Eventuelle tiltak innenfor 
planområdet som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, må få slik 
tillatelse fra kommunen. Det anbefales at det i planleggingsfasen benyttes 
Kystverkets karttjeneste kystinfo.no. Planen bør inneholde opplysninger 
om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene alene og vil gjøre 
planen mer informativ og hensiktsmessig for brukere og evt. utbyggere. 
 
Tiltak og byggearbeider langs land og ut i sjøen må i tillegg til behandling 
etter plan- og bygningsloven også behandles etter havne- og 
farvannsloven. 
 
Tiltak som påvirker eventuelle ledninger eller kabler i sjøen må avklares 
med eierne av disse, dette av privatrettslige hensyn.  
 
Kommentar:  
Ivaretas gjennom planprosessen og videre utforming av planforslaget 
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2.  Fefo, brev datert 2017-03-29 
Oppsummering:  
Det er ikke gitt innspill til planprogrammet. 
 
Kommentar:  
Tas til orientering.  

 
Oppsummering:  
Planområdet omfatter hovedsakelig Fefo-grunn gnr/bnr 3/1 og Fefos 
interesser vil hovedsakelig være av økonomisk karakter. Det bes særskilt 
om at kulturminneinteressene, reinbeiteinteressene og friluftsinteressene 
blir fulgt opp i planprosessen. Fefo forutsetter at planen utarbeides i 
samsvar med Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark jf. 
Finnmarkslovens §4. 
 
Kommentar:  
Ivaretas gjennom planprosessen og videre utforming av planforslaget 

3.  Sametinget, brev datert 2017-04-04 
Oppsummering:  
Det er ikke gitt innspill til planprogrammet. 
 
Kommentar:  
Tas til orientering. 

 
Oppsummering:  
Viktig at planarbeidet sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. pbl § 3-1). Viser også til sametingets 
plikt til å bistå i saker av betydning for samiske interesser. Det vises for 
øvrig til Sametingets planveileder for sikring av naturgrunnlaget. 
Det er innenfor planområdet kjent flere ulike, automatisk freda samiske 
kulturminner. Disse ble registrert i 1973 og er gamle registeringer man 
trenger å få kontrollregistrert.  I tillegg finner Sametinget det sannsynlig at 
det innenfor planområdet kan finnes kulturminner som enda ikke er 
registrert. Det varsles derfor befaring før endelig uttalelse kan gis. Denne 
vil bli gjennomført barmarkssesongen 2017, om kosntader på  kr. 79000,-  
aksepteres. 
 
Kommentar: Denne befaringen er viktig for utarbeidelse av KU. Vurderes i 
det videre planarbeidet.  
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4.  Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 2017-04-06 
Oppsummering: 
Landbruk: Konsekvenser for dyrka og dyrkbar jord, kulturlandskap og 
landbruksdrift bør belyses dersom dette blir relevant. Alternativer til 
bygging på dyrka jord bør utredes dersom dette blir aktuelt. 
Naturmangfold: Naturmangfoldet i planområdet er lite kartlagt, og 
for å oppfylle kravet til kunnskapsgrunnlaget i Naturmangfoldlovens 
§ 8 må det som ledd i KU gjøres kartlegging av naturmangfold på 
land og sjø der hvor tiltak planlegges. Planområdet berører INON-
områder, og kommunen bør derfor kartlegge friluftslivsområder 
etter miljødirektoratets veileder M98-2013. 
Forurensning samt mudring/utfylling i sjø: Mehamn avfallsfylling, 
som er kommunal avfallsfylling, avmerket i miljødirektoratets 
grunnforurensingsdatabase, gir behov for tiltak, og det må 
gjennomføres undersøkelser i en vifteradius på minimum 500 m 
(helst 1 km) fra utslippskilden. Forurensing samt mudring/utfylling i 
sjø må inngå som eget tema i planprogrammet.  
Mulige negative konsekvenser for naturmangfoldet som følge av 
etablering av sjøbasert akvakultur må utredes.  
Kartlegging av friluftsområder ift. MDs veileder M98-2013 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder må inngå som en del 
av konsekvensutredningen. 
 
Kommentar:  
Landbruk: Det er presisert i kap 6.2 at virkninger for landbruk skal 
vurderes. Innspillene er ivaretatt i planprogrammet så langt som råd 
er.  
Naturmiljø: Det skal gjennomføres befaring av biolog. Det er ikke 
planlagt en helhetlig kratlegging av friluftslivsområder i tråd med 
direktoratets veileder, men friluftsinteressene vil bli vurdert.  
Forurensning mm: Forurensning inngår som tema i ROS-analysen – 
som igjen inngår i den samlede KU. Presisert i kap. 4.10. 

 
Oppsummering:  
ROS: Tiltak som identifiseres i ROS-analysen må inngå som en del av 
planbestemmelsene. 
Naturmiljø: Kartlegging av biologisk mangfold må gjennomføres på 
hensiktsmessige tider av året, for sjøfugl må registreringer gjøres i 
hekketida. Det vises særlig til fjellsidene øst for fjorden. Tilrettelegging for 
akvakultur må vurderes opp mot naturmiljøhensyn. Fylkesmannen ber 
kommunen ta særlig hensyn til registeringer av hekke- og oppvekst-
områder for vade-, måke- og alkefugl/sjøfugl i det videre planarbeidet, og 
peker særlig på registeringer av trua arter som krykkje, teist og ærfugl, som 
er registrert på Lille Kamøya/Vevikskjæret samt Indre Stauvika.  
Leveområder for truede arter må vises i plankartet som hensynssoner. 
Forurensning: Dersom det planlegges inngrep i sjø og det oppdages 
forurenset sjøbunn, utløses krav om søknad til Fylkesmannens 
miljøvernavdeling etter forurensningsloven. Mudrings- og 
deponeringstiltak, samt utfylling i av forurensede masser fra land til sjø må 
søkes Fylkesmannen for tillatelse. Tiltak på land i området som omfatter 
forurensede masser vil medføre restriksjoner ved håndtering av disse. 
Mehamn avfallsfylling må merkes av i områdeplanens kartgrunnlag og 
nødvendige undersøkelser må gjennomføres.  
 
Kommentar:  
Ivaretas gjennom videre utforming av planforslaget 
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5.  NVE, brev datert 2017-04-06 
Oppsummering: 
Det er ikke gitt innspill til planprogrammet.  
 
Kommentar: 
Tas til orientering.  

 
Oppsummering:   
Når det gjelder fylling i sjø, mener NVE at grunnforholdene må avklares 
ifm. regulering (område- eller detaljregulering), og ikke ved tiltak. Man ber 
om at dette innarbeides i bestemmelsene. NVE viser forøvrig til sine 
nettsider med generell informasjon om tema som er viktige ved 
utarbeidelse av arealplaner. 
 
Kommentar: Dette vurderes nærmere ved konkret planutarbeidelse. 

6.  Finnmark fylkeskommune, brev datert 2017-04-10 
Oppsummering:  
Planprogrammet virker oversiktlig og godt utarbeidet, og FFK har 
ikke konkrete innspill til det. Det påpekes imidlertid at folkehelse 
skal integreres i all planlegging.  
 
Kommentar:  
Forholdet til friluftsliv, barn og unge er med som viktige 
utredningstema, jf. kapittel 6.1. Folkehelse behandles i 
planbeskrivelsen, jf. kapittel 6.2. For øvrig tas innspillet til 
orientering. 

 
Oppsummering:  
Viktig at evt. grøntområder og turstier blir satt av i plan. Videre at 
omdisponerte areal som er satt av til fellesareal eller friområde som er i 
bruk eller egnet for lek, blir vurdert opp mot planarbeidet og at 
alternativer blir vurdert. Byggegrense og grad av utnytting må fastsettes. 
Nasjonal plan-id skal angis, jfr også NPAD kap 1.1.3. 
 
Ønskelig at kystfort/krigsminner nordvest i området blir bevart.  
Videre er det sannsynlig at det kan finnes automatisk freda kulturminner i 
området som enda ikke er registert. Det varsles derfor befaring før endelig 
uttalelse kan gis. Denne vil bli gjennomført barmarkssesongen 2017. 
 
Kommentar: Avventer endelig uttalelse etter befaring. 

7.  Tromsø museum, brev datert 2017-04-11 
Oppsummering:  
Det er ikke gitt innspill til planprogrammet. 
 
Kommentar:  
Ingen kommentar 

 
Oppsummering:  
Tromsø museum varsler marinarkeologisk befaring for å avklare forholdet 
til eventuelle kulturminner under vann. Denne vil bli gjennomført i løpet av 
feltsesongen 2017. 
Kommentar: Befaringsrapport legges til grunn for arbeidet med KU for 
kulturminner.  

 


