
Utdyping 
Ballstad 

havn



Oppsummering 
fra møtet

• Initiativet fra næringsforeningen og kommunen er positivt 
• Forslag til deltakere og mandat for arbeidsgruppe og ressursgruppe fikk 

tilslutning, med forslag om å også invitere representant for reiselivet inn i 
ressursgruppa. Dette vil bli gjort.

• Andre innspill fra møtet tas med i det videre arbeidet
• Arbeidsgruppa konstituerer seg selv med leder
• Vestvågøy kommune innkaller arbeidsgruppa

til konstituerende møte



Program
• Innledning (Vest-Lofoten næringsforening og Vestvågøy kommune)
• Politisk forankring (ordfører)
• NTP prosessen – hvilket arbeid ligger foran oss? (ordfører)
• Hva gjorde vi siste – hvor langt kom vi? (Roger Abrahamsen)
• Behov og potensiale i havna – hvilke prosjekter har vi på Ballstad? (Kjell 

Jakobsen/Sigve Olsen)
• Reguleringsplan Ballstad – hvor langt er vi kommet? (Jochen Caesar)
• Arbeidsgruppe og ressursgruppe – sammensetning og mandat (Sigve Olsen)
• Innspill og diskusjoner rundt videre arbeid



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det har vært en lang prosess og også i år har det vært opp- og nedturer.



Politisk forankring
Hvilket fokus har Vestvågøy kommune?



Kommuneplanens 
samfunnsdel (2017-2029)

Slik vil vi ha det:
I Vestvågøy er fiskerinæringen synlig som en moderne 
næring og kulturbærer 

Slik gjør vi det:
• Stimulerer til nyrekruttering i fiskerinæringen
• Bidrar til at fiskerihavnene utvikles i takt med fartøy, 

teknologi og  forbedringer innenfor miljø



Kommuneplanens 
arealdel (2019-2031)

Formålet med kommuneplanens arealdel er 
å få en tydelig arealdisponering for all 
arealbruk i kommunen, og angi tydelige 
rammer for bruk og vern i et tolvårs 
perspektiv. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gjennom kommunens arealplan er behovet for arealer til industri og utdyping i havna blitt vektlagt. Mer om planarbeidet på Ballstad senere i presentasjonen.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vest-Lofoten næringsforening har jobbet aktivt med innspill i planprosessen. og politikerne ønsker å satse på fiskeri



Kommunedelplan Næring 
(2020-2030)

Kapittel 1 Innovasjon og utvikling
Visjon - Alt kan være mulig!

Mål:
Vestvågøy kommune er en aktiv tilrettelegger for 
bærekraftig næringsutvikling og innovasjon

Strategier:
1. Vestvågøy kommune bidrar til gode rammer og 

nettverk for næringslivet
2. Synliggjøre de mange mulighetene for ungdom i 

Lofoten

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gjennom aktivt tilrettelegging i havnene vil fisker- og servicenæring få gode rammer for videre utvikling – Alt kan være mulig! Dette må også kommuniseres slik at ungdom forstår at dette vil gi dem muligheter nå og i fremtiden.



Kommunedelplan Næring 
(2020-2030)

Kapittel 4 Sjømatnæring
Mål:

Vestvågøy beholder sin posisjon som Norges nest største 
fiskerikommune og øker verdiskapingen innen blå sektor

Strategier:
3. Jobbe for utvikling av fiskerihavnene i Vestvågøy, 
herunder utdyping av Ballstad havn

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gjennom aktivt tilrettelegging i havnene vil fisker- og servicenæring få gode rammer for videre utvikling – Alt kan være mulig! Dette må også kommuniseres slik at ungdom forstår at dette vil gi dem muligheter nå og i fremtiden.



Kommunestyret sak 085/21, 26.10.21 -
Kommunal satsing på havnesektoren
Kommunestyret viser til saksutredningen om «Kommunal satsning på havnesektoren», administrasjonen og politisk ledelse bes om å 
prioritere arbeide med følgende prosjekter: 
1. RTP. Det arbeides videre både administrativt og politisk for å sikre utdyping og oppgradering ift innseiling Ballstad havn, Eggum 

havn, Tangstad havn, Stamsund Indre havn, og Leknes havn.
2. NTP. Det opprettes arbeidsgruppe for oppfølging av NTP 2025, utdyping Ballstad havn og oppfølging ift det grønne skiftet med 

utslippsfrie løsninger.
3. Samarbeidsprosjekt/utbyggingsavtale mellom Vestvågøy kommune og Ballstad slip AS ift vedtatt intensjonsavtale videreføres. 

Administrasjonen fremlegger sak til kommunestyret straks kostnadsoverslag er ferdigstilt.
4. Ny flytekai etableres i Stamsund i samarbeid med næringsaktør til vintersesongen 2022, jf. tilførte midler ved budsjettrevisjon 

2- 2021. 5.
5. Det arbeides videre med næringsaktører på Ballstadlandet, allmenningen Ballstad og Tørnholmen/Smiholmen med tanke på 

næringsarealer/kommunal kai. Det fremmes egen sak for hvert av disse utviklingsprosjektene når det foreligger konkrete 
planer. 

6. Elektrifiseringsprosjekt for utvalgte havner videreføres. 
7. Det må gjennomføres en behovs og mulighetsstudie med tanke på å videreutvikle Leknes Havn til en grønn regional havn for 

cruise gods og kontainerfrakt. Det er viktig at det avsettes nødvendige arealer for å dekke behovet ved økt trafikk over Leknes 
Havn. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bakgrunn for at vi er samlet her. 



NTP-prosessen
Hvor står vi og hvilket arbeid ligger foran oss?



NTP 2022-2033 (19.mars)

• 1.3.6 Vi skal gjøre reisehverdagen enklere for folk flest og 
øke konkurranseevnen for norsk næringsliv. Regjeringen vil

gjennomføre utbedringer av innseilingene til Røst, Værøy, 
Andenes, Årviksand, Kjøllefjord og Vardø (side 17)

• 8.4.2 Regionreformen og fiskerihavneanlegg
Av hensyn til sjøsikkerhet og framkommelighet legger 
regjeringen opp til å gjennomføre utbedringer av innseilingene 
til Vardø, Kjøllefjord, Årviksand, Andenes, Værøy og Røst. På 
disse stedene er det betydelig fiskeriaktivitet og annen 
næringsvirksomhet, og tiltakene vil bedre seilingsforholdene og 
sikkerheten for fartøy som anløper havnene (side 128).

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ballstad havn kom ikke med i siste rullering av NTP.



Møte med Kystverket 
23.09.21

• Ruben Rostad - leder Kystverkets 
utbyggingsavdeling, Kabelvåg 

• Jostein Moe - porteføljeforvalter, 
Kabelvåg

• Roger Abrahamsen - Ballstad Slip

• Svein Arctander - Nic. Haug AS

• Sten-Roger Sandnes - Vest-Lofoten 
næringsforening

• Søren Fredrik Voie - Vest-Lofoten 
næringsforening

• Sigve Olsen - Vestvågøy kommune



Innspill fra Kystverket i møtet 23. september

Det ble fremhevet at det vil måtte gjøres et nytt og grundig 
utredningsarbeid hvor 
• nytteverdien av hele tiltaket må beregnes, herunder muligheter 

for eksiterende og fremtidig næring, til sjøs og på land, 
• sikkerhet 
• og miljømessige aspekter. 
En høy samfunnsmessig nytteverdi vil være positivt for 
prioriteringer blant Kystverkets tiltak. Det vil telle i positiv retning at 
det er avklarte reguleringsplaner i området.



Aktuelt nå

• Flertallsinnstilling fra 
formannskapet om å sette av 1 
mill. til utviklingsprosjekter 
som E10, Flyplass og Ballstad 
havn

• Lofotrådet jobber nå med 
arbeidsplan for NTP prosessen

• Regjeringen vi tilbakeføre 
fiskerihavnene tilbake til staten

• Regjeringen vil styrke 
satsningen på tiltak innen kyst, 
havn og farleder



Historisk tilbakeblikk
Hva har vi gjort tidligere?



Tidslinje

• Høsten 2011 - Arbeidsgruppe etablert
• Utarbeidelse av rapport/skisseprosjekt

• NTP 2013 – nådde ikke opp. Merknad (SP/AP)
• Våren 2017 – nådde ikke opp. Politisk prioritering av Værøy (Krf)
• Regionreformen blir vedtatt
• Kystverket : «vi har ikke noe med havna å gjøre lengre – kun 

farleder»
• Begynner jobben mot fylkeskommunen – de har ikke overtatt
• AP/SP regjeringen – fiskerihavnene skal tilbake til staten



Aktiviteter og potensiale
Hvilke muligheter har vi i og rundt havna på Ballstad?



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gjennom samarbeidsavtale vil utbyggingen av Ballstad Servicehavn kunne gi nye kaiarealer for både større fartøy, den mindre fiskeflåten og fritidsbåter. Potensiale er ca. 100 meter kai, samt 2 flytebrygger på til sammen 140 meter.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Både på landet og på øya vil spennende utviklingsprosjekter kunne utløste mulighet for å utvikle offentlige kaier. Potensialet er ca. 100 ++ meter på landet og 60 meter utbedret/ekstra kai på Allmenningen. 





Brukernavn
Presentasjonsnotater
Å være i front i miljøprosjekter vil også være viktig i forhold til vurdering av samfunnsnytten av utdyping av Ballstad havn. Ikke bare strøm til lading og landstrøm, men også hydrogen.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tradisjonell kunnskap hånd i hånd med utvikling av elektronikk og programvare gir spennende muligheter for næringsutvikling og arbeidsplasser. Jfr. Næringsplanens strategi for innovasjon og utvikling - Synliggjøre de mange mulighetene for ungdom i Lofoten



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kanskje er ikke ideen om autonom, batteridrevet ferge mellom Øya og Landet en så utopisk lengre?



Reguleringsplan Ballstad havn
Hvor langt er vi kommet?



Områder for utdyping / miljømudring



Utfyllings- og deponiområder



Område 1 – Ballstadlandet



Område 2a – Reinesjøen



Område 2b – Ballstad Slip



Område 3a – Kræmmervika



Område 3b – Kræmmervika



Område -3c – Kræmmervika



Område 3d – Gjermesøy



Område 4 – Hjellskjæret



Område 5 – Nordre moloarm





Videre arbeid
Arbeidsgruppe, styringsgruppe og mandat



Forberedelser

• Avgrensing – aktuelt utdypingsområde
• Ansvarsområde – Stat – fylke – kommune - privat

• Miljøundersøkelser
• Arealplan – deponier
• Kostnadsberegninger

• Samfunnsnytte - muligheter
• Politisk oppfølging – tilslutning/prioritet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Viktig at vi har gjort hjemmeleksa og er klare til å sette grabben i sjøbunnen når Ballstad havn blir prioritert i NTP.	



Arbeidsgruppe

Forslag:

Mandat
Utarbeide prosessplan.

Jobbe opp mot offentlig 
myndigheter.

Etablere interessentnettverk.

Behovsavklaring (direkte og 
indirekte)

Informasjonsflyt.

Koordinere mot andre prosjekter 
på og utenfor Ballstad.

Bidra med grunnlagsmateriale 
for politiske prosesser.

Deltakere

Havnesjef

Næringssjef

Ballstad Slip

Nick Haug/Norfra

Vest-Lofoten 
næringsforening

Rowenta

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forslag til arbeidsgruppe ut fra fagområder og representative næringer i havna. 



Ressursgruppe

Forslag:

Mandat
Bidra med faglige innspill.

Delta i strategiske prosesser.

Supplere arbeidsgruppe ved 
behov.

Deltakere

Lofoten Marine Oils

Lofoten Fish Export

Patentslipen

Ballstad Fisk 

Vestvågøy Fiskarlag

Ordfører

Rådmann

Arealplanlegger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forslag til referansegruppe ut fra fagområder, representative næringer og plassering i havna.


	Utdyping Ballstad havn
	Oppsummering fra møtet
	Program	
	Lysbildenummer 4
	Politisk forankring
	Kommuneplanens samfunnsdel (2017-2029)
	Kommuneplanens �arealdel (2019-2031)
	Lysbildenummer 8
	Kommunedelplan Næring (2020-2030)
	Kommunedelplan Næring (2020-2030)
	Kommunestyret sak 085/21, 26.10.21 - Kommunal satsing på havnesektoren
	Kommunestyret sak 085/21, 26.10.21 - Kommunal satsing på havnesektoren
	NTP-prosessen
	NTP 2022-2033 (19.mars)
	Møte med Kystverket 23.09.21
	Innspill fra Kystverket i møtet 23. september
	Aktuelt nå
	Historisk tilbakeblikk
	Tidslinje
	Aktiviteter og potensiale
	Lysbildenummer 21
	Lysbildenummer 22
	Lysbildenummer 23
	Lysbildenummer 24
	Lysbildenummer 25
	Lysbildenummer 26
	Reguleringsplan Ballstad havn
	Områder for utdyping / miljømudring
	Utfyllings- og deponiområder
	Område 1 – Ballstadlandet
	Område 2a – Reinesjøen
	Område 2b – Ballstad Slip
	Område 3a – Kræmmervika
	Område 3b – Kræmmervika
	Område -3c – Kræmmervika
	Område 3d – Gjermesøy
	Område 4 – Hjellskjæret
	Område 5 – Nordre moloarm
	Lysbildenummer 39
	Videre arbeid
	Forberedelser
	Arbeidsgruppe��Forslag:
	Ressursgruppe��Forslag:



