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INNSPILL TIL VARSEL OM 
OPPSTART AV PLANARBEID 
 
 
MYNDIGHETER  

Troms og Finnmark fylkeskommune, 20.05.20 

1) Fylkeskommunen støtter vurderingen av krav til konsekvensutredninger. Det er behov for KU av 

friluftsliv, naturmiljø, land og sjø, reindrift og landskapsbilde.  

2) TFFK har ikke registrert informasjonen om informasjonsmøtet 18.05.20 på kommunens 

hjemmeside.  

3) Regionalt planforum er en viktig arena for klarlegging og samordning av nasjonale, regionale og 

kommunale interesser i planleggingen.  

4) Atkomst må opparbeides iht. N100, og planen må vise at frisikten er oppfylt. Byggegrensen langs 

fylkesvegen er 50 meter fra midtlinje, men annen byggegrense kan fastsettes i samarbeid med 

dem. Eiendomsgrenser skal følges, med minimum avstand til skulderkant veg på 3 meter.  

5) Det er registrert to kulturminner på området, og TFFK minner om aktsomhetsplikten.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

1) Det er notert. Nevnte konsekvensutredninger er utarbeidet.  

2) Åpent møte ble varslet på kommunens hjemmeside på tirsdag 12.05, og avholdt 18.05. Vi 

registrerte 23 deltakere.  

3) Det er ikke vurdert behov for regionalt planforum i denne saken. 

4) Prosjektering av avkjørsel er utført iht. Statens vegvesens håndbok N100, og det er i samarbeid 

med fylkeskommunen besluttet å bruke en byggegrense på 15 m. 

5) Dette er hensyntatt i planbeskrivelsen.  

 

NVE, 14.05.20 
NVE opplyser at de gir en generell tilbakemelding til planarbeidet. God arealplanlegging er det viktigste 

virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon og skred. Klimaendringenes påvirkning 
på avrenningen i byggeområdene må avklares. Et velfungerende system for produksjon og overføring 
av energi er avgjørende for samfunnet. De anbefaler ulike veiledere og verktøy som hjelpemiddel ved 
utarbeidelse av planforslaget.. 
 

Forslagsstillers kommentar: Tatt til orientering. Flomvurdering inngår for øvrig i VAO-planen. Se 

vedlegg.  

 

Norges arktiske universitetsmuseum (UM), 13.05.20 

UM har ingen merknader til planforslaget, da de ikke kjenner til at det finnes kulturminner under vann. 

De vurderer heller ikke at det er potensial for funn av slike, men minner om aktsomhetsplikten.   
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Forslagsstillers kommentar: Tatt til orientering. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning, 26.05.20 

Planområdet berører ingen registrerte forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller 

masseuttak i drift. Massebalansen for tiltaket må inngå som en del av videre planarbeid, med 

kartlegging av masser som skal tas ut innenfor planområdet, behov for ytterligere utfyllingsmasser og 

aktuelle lokasjoner disse massene kan hentes fra. Hvis det blir aktuelt å etablere forsyningsuttak for 

gjennomføring av tiltaket/utfyllingen, vil forholdet til mineralloven måtte avklares, herunder kravet om 

konsesjonsplikt for uttak over 10 000 m3, jf. § 43. 

 
Forslagsstillers kommentar: Det er ikke behov for å opprette eget forsyningsuttak for dette prosjektet. 

Det er i forbindelse med foreløpig situasjonsplan, og forslag til plankart, gjort vurderinger av 

massebehovet. Se eget vedlegg vedrørende ingeniørgeologi. Massebalanse vil vurderes ytterligere ifb. 
realisering av tiltaket/prosjekteringsfasen. 

 

Sametinget, 15.02.20 

Finner det sannsynlig at det kan være automatisk fredete samiske kulturminner som blir berørt av 

tiltaket. Sametinget melder at de vil foreta befaring på området i løpet av feltsesongen 2020. Denne er 

gjennomført, og det ble avdekket flere automatiske kulturminner enn det som tidligere er registrert. 

Hvis det skal settes i verk tiltak som er egnet for å skade/skjemme kulturminnene, må det gis 

dispensasjon. Å sende ut planforslag på høring/offentlig ettersyn vil bli ansett som søknad om 

dispensasjon. Kulturminnemyndigheten vil behandle søknaden som del av sitt høringssvar. Ev. 

utgraving vil belastes forslagsstiller.   

 

Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning. 
 

Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Troms og Finnmark, 22.04.2020 

1) Fylkesmannen påpeker at tiltaket ikke er i tråd med gjeldende plan. De er enig i vurderingen til 

kommunen og tiltakshaver ift. KU.  

2) Ut fra de tilsendte dokumentene kan ikke fylkesmannen se at planarbeidet vil komme i konflikt med 

nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet.  

3) Forslagsstiller forutsettes å vurdere om planområdet bør utvides slik at det omfatter områdene som 

blir berørt av ledningen for ferskvannsforsyning og inntak/utløp av sjøvann.  

4) Det må være tett dialog med RBD 19.  

5) Anleggsarbeid knyttet til vannforsyningen må gjennomføres når det er til minst ulempe for 

reindrifta.  

6) Konsekvensutredningene må gi et tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere tiltaket etter 

naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper i §§ 8 – 12.  

7) Tiltakshaver/kommunen skal sende naturmangfoldrapport og data i SOSI- eller SHAPE-format til 

Fylkesmannen.  

8) Dersom det skal kunne bygges nærmere sjøen enn 100 m, må det fastsettes en annen byggegrense 

i planen.  

9) Det må redegjøres for klimaendringer og havnivåstigning.  
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10) Det bør fastsettes en bestemmelsessone langs bekken gjennom området, der det ikke er tillatt med 

bygge- og anleggstiltak. Fylkesmannen anbefaler minst 20 m.  

11) Plandokumentene må beskrive hvordan vannmiljøet i sjøen og bekken skal ivaretas, og ikke 

forringes.  

12) Det må legges til rette for bred medvirkning fra lokalbefolkningen, også utover tradisjonelle 

folkemøter.  

13) Fylkesmannen ber om at planforslaget (SOSI- og PDF-filer) oversendes til Kartverket for kontroll før 

utsendelse på høring. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

1. Tas til orientering.  

2. Tas til orientering. 

3. Tas til orientering. Det er medtatt område i sjø rundt anlegget, men ellers vurderes det ikke at 

arealene for ledningstraseer trenger å reguleres.  

4. Det har vært dialog med RBD 19 på flere tidspunkt i prosessen, og det planlegges nytt møte i 

høringsperioden.  

5. Hensyntatt i bestemmelse. 

6. Dette er gjort i konsekvensutredningene.  

7. Tas til orientering. KU-rapport følger høringen. Øvrige etterspurte data vil oversendes etter at 

planforslaget er vedtatt, ev. på forespørsel. 

8. Hensyntatt i plankartet. Byggegrense er satt i formålsgrensen. 

9. Hensyntatt i planbeskrivelsen og i VAO-plan. 

10. Bekken vil legges i rør gjennom planområdet. Naturmangfold i bekken er vurdert. Bekken går 

allerede i rør under fylkesvegen, og det går derfor ikke opp fisk i bekken. 

11. Dette er vurdert i konsekvensutredningene. Se for øvrig planbeskrivelsens kapittel 5, 6 og 7.  

12. Det er som nevnt over avholdt åpent møte (digitalt). Nytt medvirkningsmøte planlegges til høsten; 

fysisk eller digitalt. Dette vurderes nærmere. Ellers er det holdt kontakt med berørte parter og 

invitert til å ta kontakt. Informasjonsmøte med kommunen er også avholdt. 

13. Tas til etterretning.  

 

Fiskeridirektoratet, 28.05.20 

Av hensyn til gytefelt og det marine miljøet, ber Fiskeridirektoratet om at utfylling av masser primært 

må skje på høst og tidlig vinter pga. at det marine livet ligger mest i ro da. Det må gjøres relevante 

avbøtende tiltak for å redusere spredningen av partikler ved utfylling. Hensyn til gyteperiode må tas.  

 

Forslagsstillers kommentar: Dette er hensyntatt i bestemmelsene.  

 

Avinor, 19.05.20 

Planområdet er ikke berørt av høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplan for lufthavnen. Når 

det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises det til gjeldende regelverk for registrering og merking av 

luftfartshinder. Avinor har vurdert det planlagte settefiskanlegget, og har konkludert med at anlegget 

ikke vil føre til økt fare for «birdstrike». 

 

Forslagsstillers kommentar: Tas til orientering. 
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Kystverket, 18.05.20 

Planområdet er ikke i berøring med Statens forvaltningsareal i kommunalt sjøområde, som betyr at ev. 

tiltak innenfor planområdet som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, må få slik tillatelse fra 

kommunen. Tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen må også behandles etter havne- og 

farvannsloven. Arealbruken bør være entydig og sammenfallende. Planen bør inneholde opplysninger 

om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene alene. Påvirkning av ev. ledninger/kabler i sjø, må 

avklares med eierne av disse.  

 

Forslagsstillers kommentar: Innspillet tas til orientering. Det er for øvrig ikke hjemmel/anledning til å 

vedta bestemmelser som kun opplyser om hvilket annet regelverk som gjelder.    

  

Statens Vegvesen, 25.05.20 

Ingen merknader, viser til TFFK sitt innspill om fv. 882. 

 

Forslagsstillers kommentar: Tas til orientering. 

 

 

NÆRINGSLIV 

Fiskarlaget Nord, 28.05.20 

Det er et kartlagt gyteområde for torsk og rognkjeks, og et fiskefelt for passive redskaper i 

planområdet. Torsk, hyse og kongekrabbe fiskes i dette området. Ved Holmeneset er det registrert en 

låssettingsplass. Det fremkommer ikke opplysninger om at utslipps- og inntaksledninger vil være til 

direkte hinder for fiskeriinteressene. Fiskarlaget uttrykker bekymring for hvordan anlegget og utslippet 

kan påvirke gyteområdet og det marine miljøet. Det er ikke tilstrekkelig kunnskap i dag om hvordan 

utslippene fra akvakulturanlegg påvirker gytingen. De ber at rensing av avløpsvannet redegjøres for i 

den videre planprosessen. Partikler og avfall kan utnyttes til andre formål. Vurdere å etablere 

utslippsledningene utenfor gyteområdet. Ev. konsekvenser ift. gyteområdet må vurderes. De ber om å 

bli oppført som berørt part til planforslaget, og følgelig få delta i den videre planprosessen. 

 

Forslagsstillers kommentar: Når det gjelder utslipp til sjø, søkes det om dette til Statsforvalteren (iht. 

forurensningsloven). Utslipp vil derfor måtte forholde seg til gjeldende regelverk. Fiskarlaget er nå ført 

opp på adresselista over berørte interesser/organisasjoner, og får tilsendt brev ved alle kommende 

milepæler i arbeidet (høring/offentlig ettersyn og vedtak m/klagefrist). Cermaq vil også ta kontakt med 

Fiskarlaget Nord etter behov i den videre i prosessen. Fiskarlaget er også velkommen til å ta direkte 

kontakt med Cermaq ved spørsmål eller behov for avklaringer.  

 

Hammerfest Energi, 03.06.20 

Det vil bli en problematikk rundt kraftsituasjonen ved etablering av dette anlegget, samt 

reserveløsninger i tillegg til tilgang på vann/etablering av vannrør. 
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Forslagsstillers kommentar: Kraftforsyning er et viktig tema ved realisering av tiltaket. Det har vært 

løpende kontakt med HE, som opplyser at det er kapasitet i nettet, men at det må etableres trafo(er) 

nærmere anlegget. Dette vil bli ivaretatt i den videre prosjekteringen av anlegget. I 

reguleringsbestemmelsene er det åpnet for etablering av trafo i bygget.  

 

Reinbeitedistrikt 19 Sállan/Sørøya 

Rbd. 19 har fått tilsendt varsel om planoppstart/høring av planprogram. Distriktet har ikke gitt skriftlig 

innspill, men har v/distriktsleder på telefon gitt uttrykk for at de ikke har særskilte interesser innenfor 

planområdet. Forslagsstillers planrådgiver har vært i kontakt med (ny) distriktsleder på telefon flere 

ganger, sist 22.01.2021, for å innhente underlag til konsekvensutredning for tema reindrift. 

Distriktsleder signaliserer at de muligens vil ønske nytt møte i høringsperioden. Det vil forslagsstiller 

selvfølgelig legge til rette for. Distriktet er også tilbudt kommunikasjon på samisk.  

 

 

 

GRUNNEIERE OG INNBYGGERE  

FeFo, 25.05.20 

Forslagstiller bør vurdere planen ift. Sametingets planretningslinjer. FeFo forutsetter at de som 

grunneier blir involvert i planprosessen og gis anledning til å påvirke planforslaget før det legges ut til 

offentlig ettersyn. For øvrig har FeFo ingen merknader. 

 

Forslagsstillers kommentar: Planen er vurdert etter Sametingets planretningslinjer, og FeFo vil 

naturligvis gis anledning til å påvirke planforslaget gjennom planprosess og høringer. Planområdet er 

noe innskrenket etter varsel om oppstart, og arealet Cermaq trenger for sitt anlegg berører ikke lenger 

Finnmarkseiendommen.  

 

Gro Marie Nilssen, 11.05.20 

Nilssen synes dette er et spennende prosjekt. Hun er interessert i om det vil bli iverksatt 

ferdselsbegrensninger for båt med utenbordsmotor på Eggevannene ifm. dette prosjektet. 

 
Forslagsstillers kommentar: Det er ikke behov for å innføre andre restriksjoner for ferdsel på vannet enn 
de som ev. foreligger pr. i dag. 

 

Line Olufsen Mehus 

Viktige punkter å drøfte: Ringvirkningsperpektivet, miljø- og klimaperspektivet, naturperspektivet, 

kulturperspektivet og det estetiske perspektivet. Hun er redd kommunen er naiv når de inngår avtale 

om dette anlegget. For mye blir ofret, for kun noen få arbeidsplasser. Blir det 20-25 arbeidsplasser også 

i framtiden? Eller kan det hende det blir noen automatiseringer eller annet?  

Cermaq bør gi en grundig utredning på hva de reelle ringvirkningene blir. Hun stiller følgende spørsmål: 

Bedriftsetablering – blir anlegget å drifte fra et lokalt registrert firma? Hvilken samfunnskontrakt skrives 

mellom Cermaq og kommunen? Hvilke andre bidrag vil Cermaq levere innbyggerne i Hasvik kommune 

knyttet til etableringen verdt mange hundre millioner?  
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Etter at driften opphører, hva vil skje med området da? Nøyaktig hva vil lekke ut i havet? Hvordan vil 

utslipp fra bygging og drift, sjøtrafikk påvirke fiskekvaliteten i fjorden? Dette bør utredes på et skikkelig 

vis. Hvordan vil opprettelsen og driften av anlegget påvirke fjorden som gyteplass? Kan dere levere et 

klimaregnskap på bygge- og driftsfase?  

Veines er et viktig naturområde også for dyr, som bør utredes. Hva vil anlegget ha å si for 

reiselivsnæringen på sikt? Presentasjon av hvordan unngå å ødelegge kulturminnet.  

Stedets kvaliteter er bedre egnet til å drive videre tradisjonell drift enn som asfaltert industriområde. Å 

endre Veines til et asfaltert industriområde har en høy miljø- og klimakostnad, samtidig som det gode 

estetiske miljøet, naturperspektivet og kulturperspektivet blir tapt. 

 
Forslagsstillers kommentar: Det er utarbeidet konsekvensutredning for friluftsliv, reindrift, 
naturmangfold og landskap, samt at andre berørte interesser er vurdert gjennom planbeskrivelsen, 

herunder kulturminner.  
Berørte myndigheter, parter og offentligheten vil få anledning til å vurdere utredningene når 

planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.  
Når det gjelder utslipp, vil tiltaket måtte behandles etter bestemmelsene i forurensningsloven.  
 
For øvrig vises det til planbeskrivelsens kapittel 5, 6 og 7 for vurdering og avveining av tiltakets positive 
og negative virkninger. På tross av at mange eksisterende natur- og kulturverdier på Veines vil gå tapt, 
vurderer forslagsstiller at de positive virkningene for lokalsamfunnet oppveier dette, selv om det 
selvsagt er krevende å sette naturverdier opp mot andre samfunnsmessige/materielle verdier. Å ha 

tilgang på lokale arbeidsplasser, med de ringvirkningene dette skaper for eksisterende virksomheter og 
tjenestetilbud, vurderes imidlertid å ha stor vekt i denne saken.  

 

Arnold Jensen, 05.06.20 

Jensen har intervjuet mange fiskere og fiskerlag ang. hva som skjer i gytefjorder/gyteområder etter at 

oppdrett er satt ut i disse fjordene. Svarene har vært entydige: Den lokale Kysttorsken/Skreien slutter å 

gyte der. Iht. naturmangfoldloven § 8 skal det tas hensyn til erfaringskunnskap når forskning ikke kan 

belyse dette. Pr. i dag finnes det ikke noe forskning som sier at fiskerne sin erfaring ikke stemmer. 

Jensen mener Breivikfjorden er landets beste gytefjord, og er skeptisk til at det skal bygges smoltanlegg 

på Veines uten at det snakkes om å rense utslippene fra anlegget. Teknologien finnes, det kan renses 

ned mot null utslipp. Hvor lagres avfallet fra smoltanlegget i Hasvik? Snu før det er for sent.  

 

Forslagsstillers kommentar: For å få konsesjon til settefiskanlegg trenger man utslippstillatelse etter 

forurensningsloven. Utslippstillatelsen vil fastsette relevante krav til rensing, slik at tiltaket blir i 

overensstemmelse med gjeldende miljøkrav.  

Et landanlegg har bedre mulighet for å begrense og rense utslipp enn et oppdrettsanlegg i sjø. På 

nåværende tidspunkt er ikke utslippspunkt bestemt. I arbeidet med å velge optimalt utslippspunkt, vil 

man bl.a. hensynta strøm og dybdeforhold for at utslipp skal få minst mulig påvirkning på miljøet, 

herunder gytefelt/-områder. 
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Innspill ved fornyet varsel (utvidet planområde) 
 
Direktoratet for mineralforvaltning, 11.11.2020 

Ingen merknader da utvidelsen ikke berører registrerte forekomster av mineralske ressurser, 

bergrettigheter eller masseuttak.   

 

Forslagsstillers kommentar: Tas til orientering.  

 

 

Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Troms og Finnmark, 27.11.2020 

De har ingen merknader til utvidelsen og viser til tidligere innspill.  

 

Forslagsstillers kommentar: Tas til orientering.   

 

 

Kystverket, 05.11.2020 

Kystverket har ingen merknader til skisserte endringer på dette stadiet, og avventer offentlig ettersyn 

av planforslaget i videre prosess. 

 

Forslagsstillers kommentar: Tas til orientering.   

 



Hei 
Jeg har registrert at Cermaq har varslet igangsetting av planprosess for settefiskanlegg på Veines i 
Breivikbotn. 
 
Dette er et spennende tiltak.  Jeg ser at prosjektet baseres på benyttelse av ferskvann fra 
Eggevannene.  I den forbindelse har jeg et spørsmål:  Jeg har hytte ved øvre bredd på Nedre 
Eggevann, og om sommeren er adkomsten til denne hytten avhengig av ferdsel over vannet med båt 
med utenbordsmotor (opp til 15hk).  Er det noe som tilsier at det vil bli iverksatt 
ferdselsbegrensninger for denne type transport på vannene om sommeren i forbindelse med dette 
prosjektet?  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Gro Marie Nilssen 
Tlf. 97094514 
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Marinarkeologisk vurdering: Varsel om oppstart av detaljregulering for 
settefiskanlegg på Veines, Sørøya - Hasvik kommune 

Vi viser til ovennevnte søknad oversendt Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø 

Museum – Universitetsmuseet, til vurdering angående kulturminner under vann. Etter kulturminnelovens 

§ 14 er UM rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana 

kommune. 

Planforslaget vil tilrettelegge for ny settefiskanlegg på Veines og omfatter tiltak i sjø med 

utfylling/mudring og havn/kai. Selv om reguleringsplanområdet omfatter en god del sjøareal, vil selve 

inngrep tilknyttet kai- og havneutbygging være mye mer begrenset i omfang med utfylling og mudring til 

kai og eventuelt molo i tillegg til rørledninger for inntak og utløp og vannforsyning. Gjeldende området 

ved Veines er heller ikke kjent for omfattende eldre maritim aktivitet. Det finnes ingen kjente kulturminner 

under vann i gjeldende tiltaksområdet og inngrep i sjøbunnen vurderes som relativt begrenset i omfang. Vi 

har derfor ingen merknader til planforslaget. 

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete 

kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og UM varsles jfr. 

kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 

forsker 

– 

stephen.wickler@uit.no 

77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Plan- og kulturavdeling, Troms og Finnmark fylkeskommune 
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NVEs generelle innspill - varsel om oppstart - Settefiskanlegg ved Veines på 
Sørøya, Breivikbotn - Hasvik kommune 
 

NVE gir generell tilbakemelding og ikke konkret uttalelse i denne saken. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser 

knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 

NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap 

om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan disse 

saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl).  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av 

kommuner med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til 

reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev 

til kommunene av 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber 

kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte 

sak. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i 

denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

• NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

• NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder 

i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

• NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar (revidert 22. mai 2014) 

beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør 

utredes og innarbeides i planen. 

• NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 

saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. 

• NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om 

hvordan man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til følgende 

publikasjoner fra Norsk Vann: Veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset 

overvannshåndtering» og Rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og 

byggesaksbehandling»,  

• Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede 
klimaendringer og klimautfordringer. 
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• Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- 

og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. 

Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det er behov mer bistand i saken, kan NVE kontaktes med en konkret forespørsel. 

 
Mvh  
 
 
Eva Forsgren 
Senioringeniør 
Skred- og vassdragsavdeling - Region nord 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Telefon: 932 34 514 
E-post: efor@nve.no 
Web: www.nve.no 
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Innspill til planarbeidet Veines, Hasvik kommune 

Jeg vil med dette gi dere mine innspill til planen om settefiskanlegg på Veines. Jeg ser i 

planprogrammet at dere tenker å utrede en del av de punktene jeg tar opp. Dette er viktige 

punkter, så jeg håper de blir nøye gransket. De punktene jeg anser som viktige er 

ringvirkningsperpektivet, miljø-og klimaperspektivet, naturperspektivet, kulturperspektivet og 

det estetiske perspektivet. Alle disse perspektivene trues nå av løftet om arbeidsplasser. 

Ringvirkningsperspektivet 
Kommunen virker trengende på arbeidsplasser og er på bakgrunn av dette villig til å ofre 
mye. Dessverre later det ikke til at de har et realistisk syn på hvordan dette vil bli. Dere 
bygger hybelfasiliteter og sier dere må importere en del arbeidskraft til driften. 
Sannsynligheten for at 20-25 personer (antall arbeidsplasser dere har oppgitt vil komme) har 
den utdanningen som kreves til å jobbe på anlegget er lite. Derfor er jeg redd kommunen er 
naiv når de inngår avtale om dette anlegget. For mye blir ofret, for kun noen få 
arbeidsplasser.  

• Lover dere at dere tilbyr 20-25 arbeidsplasser også i framtiden? Eller kan det hende 

det blir noen automatiseringer eller annet? 

I forhold til de ødeleggelsene som skal til for et slikt smoltanlegg virker mengden 
arbeidsplasser dere forespeiler å kompensere lite. Kommunen vil heller ikke innføre 
eiendomsskatt og overskuddet fra anlegget overføres til eierne, ut av kommunen. På 
bakgrunn av dette og for egen troverdighet og omdømmes skyld bør Cermaq: 

• Gi en grundig utredning på hva de reelle ringvirkningene blir.  

• Bedriftsetablering – blir anlegget å drifte fra et lokalt registrert firma? 

• Hvilken samfunnskontrakt skrives mellom Cermaq og kommunen?  

• Hvilke andre bidrag vil Cermaq levere innbyggerne i Hasvik kommune knyttet til 

etableringen verdt mange hundre millioner?  

• Etter at driften opphører, hva vil skje med området da? 

 

Miljø- og klimaperspektivet 

• Nøyaktig hva vil lekke ut i havet? Sprenglunteplast og sprengstoffrester? Annet fra 

driften eller byggingen? 

Forskere vet at vi er marinert i miljøgifter og det trekkes paralleller med hvordan dette er 

bidragsyter til den økende sykdomsutviklingen man ser i dag. Flere forskere ønsker å endre 

kostholdsanbefalningene angående sjømat pga store mengder giftstoffer. Breivikfjorden er 

trolig en av de få «rene» plassene igjen.  

• Så hvordan vil deres utslipp fra bygging og drift, sjøtrafikk påvirke fiskekvaliteten i 

fjorden? Dette bør utredes på et skikkelig vis. 

• Hvordan vil opprettelsen og driften av anlegget påvirke fjorden som gyteplass? 

• Kan dere levere et klimaregnskap på bygge- og driftsfase? 

Naturperspektivet 
Angående Veines som lokasjon så er det et område som har blitt ganske så sjeldent, selv 
på naturrike Sørøya. Det er et viktig naturområde, med alle fasiliteter for å drive gård, fiske, 
dyrke mat. Slike plasser finnes ikke mange igjen av.  

• Det bør utredes hvor klokt det er å ødelegge det unike naturmangfoldet som finnes 

på Veines. Norge gjør klokt i å ivareta noen naturområder. Vi har mistet mye av 

dette. Link til biologers meninger om dette: https://www.nrk.no/klima/slik-forsvinner-

norsk-natur-_-bit-for-bit-

1.14985837?fbclid=IwAR3ymHlrcitmqdJ7YS2u8Q1AOy7oy_teG_vg90JatFYlMmmXb

ieluus8YRw  Dette er vår alles ansvar. Også industriens. 
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• Området har en egen oterstamme. Rødlistet art. Dette bør ikke bagatelliseres. 

Områdene her nord har med sin uberørte natur et rikt dyreliv. Dette er noe som bør 

tas på alvor og utredes.  

Det er flere fuglearter som har sitt hekkeområde på eiendommen, og som stadig mister 
habitat for produktiv hekking. I tillegg til oter finnes der bl.a røyskatt og hare. 

• Det bør gjennomføres en grundig utredning i forhold til dyrelivet og da spesielt 
angående de artene som hekker og yngler fast på området. 

 
Selv om reinen tidligere har vært utestengt fra eiendommen har nåværende eier latt gjerdet 
som har lagt seg bli liggende. Reinen trives godt på Veines, og finner tidlig og tilgjengelig 
næring, skydd og ly.  

• Har reinnæringen noen innvendinger til anlegget? 
 

• Veines byr også på en fauna og flora som burde undersøkes nærmere. 
 

• Hva vil anlegget ha å si for reiselivsnæringen på sikt? Vil anlegget påvirke øyas 
omdømme som «den grønne øya i nord»? 

 
Kulturperspektivet 

• Presentasjon av hvordan dere skal unngå å ødelegge freda kulturminner. Dere 
beskriver selv plasseringen av disse i planrapporten. 

 
På Veines finnes altså verneverdige forminner fra tidligere tiders bosetting. Dette forteller om 
gunstige forhold for overlevelse av det som naturen har å gi. Her har Sørøyborgere livnært 
seg av gårdsdrift og fiske i titalls, ja hundrevis av år fram til årtusenskiftet. Stedet er ideelt for 
den tradisjonelle fiskerbonden. Kulturarven videreføres nå av dagens eiere og vil dermed 
kunne videreføres av kommende generasjoner etter oss. Det finnes knapt nok gjenlevende 
gårdsdrift igjen på Sørøya. Stedets kvaliteter er bedre egnet til å drive videre tradisjonell drift 
enn som asfaltert industriområde.  
 
Estetikk er også kultur 
Grunnen til at jeg stiller meg kritisk er at plasseringen er midt i den vakre Breivikfjorden. Flere 
av dere har informert om at dere ikke har vært her ute, kanskje dere skulle tatt en titt. 
Breivikfjorden er en vakker fjord som byr på natur, fugleliv, dyreliv og fisk. Det er ikke mange 
slike plasser igjen. Anlegget vil bli blikkfanget til alle med utsikt. Inkludert meg selv som har 
hus på Hansvoll. Bare det å ha industri i seg selv som utsikt på en slik plass er uheldig og vil 
gi en uopprettelig skade. I tillegg vil det bli lysforurensing, støy, trafikk og lukt. Selv om dere 
ikke lover mye av dette, så er Breivikbotn så fredelig at selv litt av alt vil oppfattes som for 
mye. Breivikbotn er ikke stedet for slik industri. Det er vel mest vanlig å plassere slikt utenfor 
bebyggelse? Det finnes flere verdier å ta vare på enn de kapitalistiske. Oppdrettsnæringen 
har fått negativt omtale av mange pga sine plasseringer. Dere ønsker vel ikke å fremstå som 
kyniske? 
 
Å endre Veines til et asfaltert industriområde har en høy miljø- og klimakostnad, samtidig 
som vi for alltid mister det gode estetiske miljøet, naturperspektivet og kulturperspektivet. 
 
Hvis det blir avgjort å legge anlegget til Hasvik kommune, kan den ikke da plasseres til 

mindre sjenanse for folk? Og med mindre ødeleggelse av det estetiske miljøet, 

naturperspektivet og kulturperspektivet. 

Line Olufsen-Mehus 
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Innspill fra Kystverket - Oppstart av detaljregulering for konsekvensutredning 
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Finnmark fylke 

Viser til Deres henvendelse datert 22.04.2020 vedrørende overnevnte. 
Det varsles om oppstart av detaljregulering av et begrenset område på Veines på Sørøya i 
Hasvik kommune. Planområdets avgrensning inkluderer sjø og land. Formålet med 
reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av settefiskanlegg med tilhørende 
infrastruktur. 

Planområdet er så langt som våre opplysninger nå tilsier ikke i berøring med Statens 
forvaltningsareal i kommunalt sjøområde. Dette betyr at eventuelle tiltak innenfor 
planområdet som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, må få slik tillatelse fra 
kommunen. 

 
Kystverkets virksomhet 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensing. Sentrale mål er å bidra til effektiv sjøtrafikk, sikre trygg ferdsel og å hindre 
miljøskade som følge av akutt forurensing. 
Kystverket har det faglige ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann og 
havner, og forvalter havne- og farvannsloven med forskrifter, mv. 
Kystverket legger til rette for de som bruker sjøen eller ferdes langs kysten. Dette gjøres 
ved utbygging, vedlikehold og drift av infrastruktur (farleder, navigasjonsinstallasjoner mv.) 
og tilbyr tjenester som los- og sjøtrafikktjenester.  
Kystverket deltar i nasjonal, regional og lokal samfunnsplanlegging som fagkyndig 
sektormyndighet. 
 
Kystverkets interesser 

Kystverket har ansvaret for farleier på sjø og innretninger (herunder infrastruktur i form av 
kaier, navigasjonsinstallasjoner, areal, landverts tilknytning osv.) knyttet opp til disse.  

Troms og Finnmark



 Side 2 

Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen 
(bygninger, kaier, molo, kabler, ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg 
til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven. 
Kystverket Troms og Finnmark ser det som viktig at alle tidligere vedtatte 
planer/plandokumenter blir samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende.  
Kystverket anbefaler at man i planleggingsfasen benytter Kystverkets karttjeneste Kystinfo 
på www.kystverket.no og www.kystdatahuset.no. Her finner man sjøkart og andre 
sjørelaterte opplysninger.  
 

Kystverkets forvaltningsansvar 

Ved årsskifte 01.01.2020 trådte ny havne- og farvannslov i kraft. Mer informasjon om ny lov 
finner dere her: https://www.kystverket.no/Regelverk/havne--og-farvannsloven2/. 
Farledsforskriften skiller mellom kommunalt sjøområde og hoved- og biled. Det betyr blant 
annet at kommunen skal behandle søknader om tiltak i kommunalt sjøområde, og 
Kystverket søknader om tiltak i hoved- og biled.  
Unntak fra denne bestemmelsen er tiltak som faller inn under § 14 tredje ledd (tidligere 
tiltaksforskriften). Disse skal alltid behandles av Kystverket. 
Tiltak av betydning for Forsvarets eller Kystverkets anlegg, § 28 i 2009-lov er ikke 
videreført i ny havne- og farvannslov. Dette vil si at Farledsforskriften definerer myndighet 
mellom stat og kommune også i havner hvor staten har gjort investeringer til fiskeriformål, 
såkalt statlige fiskerihavner.  
 
Merknad fra Kystverket 
Planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene 
alene. Dette vil gjøre planen mer informativ og hensiktsmessig for brukere og eventuelle 
utbyggere. 
Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egen tillatelse etter 
havne- og farvannslovens bestemmelser i tillegg til tillatelser etter plan- og bygningsloven. 
Det bør blant annet opplyses om at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen må i 
tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven. 
Planlegges det tiltak som påvirker eventuelle ledninger eller kabler i sjøen, må dette 
avklares med eierne av disse. Dette av privatrettslige hensyn. 
Planlagte tiltak som kan skape vesentlig ulempe for den alminnelige ferdsel krever tillatelse 
fra Kystverket etter havne- og farvannsloven § 14 tredje ledd.  
 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Ingrid Thomassen 

regiondirektør rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 

http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=1&lang=2
http://www.kystverket.no/
http://www.kystdatahuset.no/
https://www.kystverket.no/Regelverk/havne--og-farvannsloven2/
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Hasvik kommune - Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for 
settefiskanlegg ved Veines på Sørøya - Uttalelse Fra Avinor  

 
 
Vi viser til Deres brev av 22.04.2020, mottatt på e-post 24.04.2020, vedrørende varsel om oppstart 
av arbeid med detaljreguleringsplan for settefiskanlegg ved Veines på Sørøya i Hasvik kommune. 
 
 
1. Innledning 
 
Luftfartstilsynet har den 18.05.2017 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. 
datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Hasvik lufthavn. Etter 
søknad fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 25.10.2018 sertifiseringsbasisen (CB) for lufthavnen 
til CS-ADR-DSN utgave 4. 
 
Planområdet ligger ca. 13,8 – 14,4 km nord for landingsterskel til bane 11 (fra vest) ved Hasvik 
lufthavn. 
 
 
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Hasvik lufthavn 
 
Planområdet er ikke berørt av høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for 
lufthavnen, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H og CS ADR-DSN.J.480, om hinderflater og begrensing 
av hinder, gjeldende fra 08.12.2017. 
 
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder:  
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/  
 
 
3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 
 
Planområdet er heller ikke berørt av byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for flynavigasjonsanleggene 
ved lufthavnen, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 
6-1 av 27.06.2011. 
 
 

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
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4. Lokalisering av akvakultur og vurdering av flysikkerhet 
 
Av hensyn til flysikkerheten bør det unngås ny virksomhet/aktivitet rundt en lufthavn som kan 
tiltrekke seg fugl. Det vil ved en lufthavn være en viss risiko for kollisjon mellom fly og fugl, såkalt 
«birdstrike». Denne faren er mest kritisk ved avganger. I forbindelse med EU-regulativ nr. 
139/2014 skal Avinor som flyplasseier overvåke en 13 km sone, og være oppmerksom på 
etableringer som kan tiltrekke seg fugl innenfor sonen.  
 
Avinor har vurdert det planlagte settefiskanlegget, og har konkludert med at anlegget ikke vil føre til 
økt fare for «birdstrike». 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplaner og arealdisponering 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Hasvik Kommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
    



   

   
Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA 
   
9503 ALTA 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
1350034975 20/15188-4 Ole Remi Hausner 

   
20.05.2020 

 
 

Varsel om oppstart av detaljregulering for settefiskanlegg på Veines, Sørøya 

Troms og Finnmark fylkeskommune viser til brev av 22.04.20 angående varsel om oppstart av 
detaljregulering for settefiskanlegg på Veines, Hasvik kommune. Avdelingen for plan, folkehelse og 
kulturarv, koordinerer fylkeskommunens uttalelser i forbindelse med plansaker.  
 
Planens formål er å legge til rette for etablering av settefiskanlegg med tilhørende næringsbygg, 
administrasjonsbygg med hybelfasiliteter, kaianlegg til brønnbåt, veganlegg og parkering, 
vannforsyningsanlegg samt annen tilhørende infrastruktur. Planområdet er på ca. 260 daa og inkluderer 
nødvendig areal på land og i sjø. Endelig planavgrensning vurderes nærmere i den videre planprosessen.  
 
Vi registrerer at tiltaket ikke er i tråd med gjeldende plan, da området i plan er avsatt LNF-C, 
fiskeområde og kjøreveg. Her er ikke spredt bebyggelse tillatt.  
Vi støtter vurderingen av konsekvensutredninger. Det er behov for KU av friluftsliv, naturmiljø, land og 
sjø, reindrift og landskapsbilde.  
 
Medvirkning 
Det er et omfattende tiltak og kravet om en god og involverende medvirkningsprosess, er viktig.  
Plan- og bygningsloven § 5-1 pålegger enhver som fremmer planforslag å legge til rette for medvirkning. 
Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosessen. For planer med KU-krav, slik som denne, er det 
jf. KU-forskriften krav om at planmyndigheten vurderer behovet for et offentlig møte som ledd i 
arbeidet med å fastsette planprogram. Det er i brevet om varslet oppstart av detaljregulering skrevet at 
Cermaq planlegger å avholde informasjonsmøte 18.05, lokalt eller via en digital kanal. Informasjonen 
angående møtet skulle komme på kommunens hjemmeside, senest en uke før møtet. Vi har ikke 
registrert informasjon om dette møtet. Det er viktig at kravet om medvirkning blir ivaretatt. 
 
Regionalt planforum 
I referatet fra planoppstartsmøte skriver rådmann dette:  
 
«Kommunen anser at kravet til fagkyndighet i plan- og bygningsloven § 12-3, 4. ledd er oppfylt. 
Det er ikke aktuelt å bringe forslaget inn for regionalt planforum.» 
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Regionalt planforum er en viktig arena for klarlegging og samordning av nasjonale, regionale og 
kommunale interesser i planleggingen. Hensikten er blant annet å bli til bedre samordning, færre 
innsigelser, større forståelse for enkeltsaker, sikre åpenhet og forutsigbarhet i prosessene og en mer 
samstemt praksis i plansaker. Det skal være en arena hvor man tidlig i planprosessen kan avklare 
eventuelle konflikter/interesser, for å få bedre planer og mer effektive planprosesser.  
 
Vi stiller oss til disposisjon, og dere er velkomne til å ta kontakt dersom spørsmål.  
 
 
Samferdsel 
Troms og Finnmark fylkeskommune overtok forvalteransvaret for fylkesvegene 1. januar 2020, vi 
forutsetter derfor at planlegging av fylkesvegnettet skjer i dialog med fylkeskommunen. Planområdet 
har tilknytning til fv. 882. 
 
• Atkomst må opparbeides ihht. N100, og planen må vise at frisikten er oppfylt. 
 
• Veglovens byggegrense langs fylkesvegen er her 50 meter fra midtlinje fylkesveg, men annen 
byggegrense kan fastsettes i samarbeid med oss. Parkering og opplag skal også løses utenfor 
byggegrensen. 
 
• Formålsgrensa mellom samferdselsanlegg og øvrige arealer skal følge eksisterende 
eiendomsgrenser, men med minimum avstand til skulderkant veg på 3 meter. Dette for å sikre 
arealbehov i tilknytning til snøopplag, grøfting og annet vegvedlikehold. 
 
 
Kulturminnefaglig uttalelse 
Vi kjenner til to kulturminner som kommer ligger innenfor tiltaksområdet. Det dreier seg om en ikke-
fredet ruin registrert i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden med ID 117732-1 og en 
automatisk fredet gammetuft med ID 73717-1. Førstnevnte er ikke i konflikt med tiltaket. Den andre 
lokaliteten dreier seg om et samisk kulturminne som forvaltes av Sametinget. Vi viser til deres uttalelse 
for videre saksgang.  
Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten, som bør tas med i reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår 
følgende formulering:  
 
Kulturminner og aktsomhetsplikt. Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller 
andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding 
sendes Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de som skal utføre 
arbeidet.  
 
Denne uttalelsen er gitt på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi gjør for øvrig oppmerksom 
på at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for rettigheter, næring og miljø, 
Finnmark. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

Med hilsen 
 

Charles Petterson 
 

Ass. Avdelingsleder for plan, folkehelse og kulturarv 
 

Ole Remi Hausner 
Rådgiver 
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Varsel om oppstart av detaljregulering for settefiskanlegg på Veines i 
Hasvik kommune - fylkesmannens uttalelse 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til varselet om oppstart av detaljregulering for 
settefiskanlegg på Veines, Breivikbotn, i Hasvik kommune, med høringsfrist 24.05.2020.  
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av settefiskanlegg med 
tilhørende næringsbygg, administrasjonsbygg med hybelfasiliteter, kaianlegg til brønnbåt, 
veganlegg og parkering, vannforsyningsanlegg og annen tilhørende infrastruktur. 
Kommunen og tiltakshaver er enige om felles plan- og byggesaksbehandling for tiltaket etter 
plan- og bygningslovens § 12-15. 
 
Området inngår i areal- og kystsoneplanen for Hasvik kommune 2000-2010, der området er 
avsatt til LNF-område der byggetiltak ikke er tillatt, samt fiskeområde og kjøreveg. Tiltaket er 
dermed ikke i tråd med gjeldende plan. 
 
Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger (KU) 
Kommunen og tiltakshaver har kommet til at tiltaket må konsekvensutredes etter forskrift 
om KU og ha planprogram, fordi det planlagte produksjonsbygget alene er på 20 000 – 30 
000 m2. Dermed omfattes tiltaket av vedlegg I pkt. 24 i forskriften; Næringsbygg (…) med et 
bruksareal på mer enn 15 000 m2. Reguleringsplaner for slike tiltak skal alltid 
konsekvensutredes og ha planprogram, jf. forskrift om KU § 6 punkt b. Fylkesmannen er enig 
i vurderingen til kommunen og tiltakshaver.  
 
Planprogram 
Planprogrammet skal legges til grunn for arbeidet med konsekvensutredningene. På 
bakgrunn av planprogrammet skal berørte myndigheter avgjøre om tiltaket kan komme i 
konflikt med nasjonale eller viktige regionale interesser, jf. § 15 andre ledd i forskrift om KU. 
Planprogrammet bør derfor kort redegjøre for hvordan det varslete planarbeidet samsvarer 
med de nasjonale miljømålene.  
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Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet er beskrevet i Klima- og 
miljødepartementets rundskriv T-2/16 «Nasjonale og vesentlige regionale interesser på 
miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis». På Miljøstatus.no finnes 
informasjon om de nasjonale miljømålene og indikatorer som viser måloppnåelse. 
 
Ut fra de tilsendte dokumentene kan ikke fylkesmannen se at planarbeidet vil komme i 
konflikt med Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet. Planområdet ligger 
utenfor forslaget til marint vern av Lopphavet i tilrådingen fra Miljødirektoratet til 
departementet.  
 
Metode  
I Miljødirektoratets veileder «Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for 
innlegging av data – Oversikt pr. 1. april 2020» er det en oversikt over anerkjent metodikk i 
arbeidet med konsekvensutredninger. Kartlegging av naturtyper på land skal kartlegges etter 
Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for naturtyper (NiN) utgitt i 2019. Ved kartlegging av 
naturtyper i marint miljø skal metoden i DN-håndbok 19 “Kartlegging av marint biologisk 
mangfold» benyttes. 
 
Tema i planleggingen 
Planområdet 
Vi ber kommunen og tiltakshaver vurdere om planområdet bør utvides slik at det omfatter 
områdene som blir berørt av ledningen for ferskvannsforsyning og inntak/utløp av sjøvann. 
Dette kan være hensiktsmessig for å ivareta andre berørte interesser, og vil sikre en raskere 
byggesaksbehandling. 
 
Reindrift 
Planområdet ligger i sommer- og høstbeiteområdet til distrikt 19, Sállan. Omtalen av temaet 
i planprogrammet er dekkende, og konsekvensene for reindriftsnæringa må utredes som 
beskrevet i programmet av foretak med reindriftsfaglig kompetanse. Vi anbefaler en tett 
dialog med det aktuelle distriktet i planleggingen. Vi gjør oppmerksom på at anleggsarbeid 
knyttet til vannforsyningen må gjennomføres når det er til minst ulempe for reindrifta. 
 
Naturmangfold og naturmangfoldloven 
Konsekvensutredningene må gi et tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere tiltaket etter 
naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper i §§ 8 – 12, og til å avgjøre om muligheten til å 
nå forvaltningsmålene for naturtyper og arter i naturmangfoldloven §§ 4 og 5 blir påvirket. 
Vi ber om at dette tas med i kap. 3.8 i planprogrammet. Se mer informasjon i Klima- og 
miljødepartementets veileder T-1554 B Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige 
bestemmelser om bærekraftig bruk.  
 
«Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging (2019-2023)» sier at 
kommunene må identifisere og ta hensyn til viktig naturmangfold i sin arealplanlegging. I 
planprogrammet er den sårbare arten oter (VU) omtalt, siden den er registrert rett utenfor 
planområdet. Det er registrert innmarksbeite innenfor planområdet. Slike arealer kan i 

https://www.regjeringen.no/contentassets/6c0dd1b319454e8bb366b9ea37479a0a/t-2-16.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6c0dd1b319454e8bb366b9ea37479a0a/t-2-16.pdf
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mange tilfeller ha et rikt biologisk mangfold tilsvarende naturbeitemarker, som inngår i den 
truete naturtypen semi-naturlig eng. Konsekvensutredningene må beskrive hvilke virkninger 
planen kan få for ev. truete og prioriterte arter, utvalgte og truete naturtyper. Påvirkningen 
på artene og naturtypene skal vurderes ut fra den samlete belastningen de er eller vil bli 
utsatt for.  
 
Naturmangfolddata 
Vi minner om at 

«Data som er samlet inn i arbeidet med konsekvensutredninger skal systematiseres i 
samsvar med standarder når slike foreligger. De systematiserte dataene skal gjøres 
tilgjengelige for offentlige myndigheter, slik at dataene kan legges inn i offentlige databaser. 
Der det er lagt til rette for dette, skal forslagsstilleren selv legge inn de innsamlede dataene 
i offentlige databaser.» (§ 24 i forskrift om KU) 

Tiltakshaver/kommunen skal sende naturmangfoldrapport og data i SOSI eller SHAPE-format 
til Fylkesmannen. Tiltakshaver/kommunen skal selv sørge for å legge inn artsdata i 
Artsdatabankens artskart, før reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn.  
 
Strandsonen  
Plan- og bygningslovens § 1-8 har et generelt forbud mot andre tiltak enn fasadeendringer i 
100-metersbeltet i strandsonen. Hensikten med dette forbudet er å ivareta allmennhetens 
interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Dersom det skal kunne bygges nærmere 
sjøen enn 100 m, må det fastsettes en annen byggegrense i planen. Denne byggegrensen 
må gå tydelig fram av både plankartet og bestemmelsene/beskrivelsen. 
  
Klimaendringer og havnivåstigning  
Veilederen «Havnivåstigning og stormflo» utgitt av DSB, sier at ROS-analysen i 
reguleringsplaner «skal avdekke reell fare for skade ved havnivåstigning, stormflo og ev. 
bølgepåvirkning». Videre «må sikkerhetskravene i TEK17 ligge til grunn for kommunens 
vurderinger» i reguleringsplaner. Det er anslått at havnivåstigningen i Hasvik vil være om lag 
75 cm, jf. vedlegg 2 tabell 1 i veilederen fra DSB. Flomnivået ved stormflo med 200 års 
gjentaksintervall vil dermed være om lag 2,8 m over dagens middelvannstand, uten 
bølgepåslag. Vi ber om at plandokumentene omtaler disse forventa klimaendringene, og at 
det tas høyde for dem i planleggingen. Det må bl.a. klargjøres om det er nødvendig med 
avbøtende tiltak for å redusere farene ved havnivåstigning og stormflo. 
 
På grunn av økt fare for ekstremvær med store, lokale nedbørsmengder, anbefaler vi at det 
i planen fastsettes en bestemmelsessone langs bekken gjennom området, der det ikke er 
tillatt med bygge- og anleggstiltak. Vi anbefaler at denne sonen er minst 20 m. For øvrig 
minner vi om vannressursloven § 11 om et naturlig vegetasjonsbelte langs bredden av 
vassdrag. 
 
Vannforskriften 
Vannforskriften setter rammen for forvaltning av vann i Norge. Ved inngrep i vann er 
dokumentasjon og vurdering av tiltaket etter vannforskriften § 12 en sentral del av kravet til 
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kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldlovens § 8. Plandokumentene må beskrive hvordan 
vannmiljøet i sjøen og bekken innenfor planområdet skal ivaretas, så det ikke forringes.  
 
I Breivikfjorden er både den økologiske og kjemiske tilstanden antatt å være god. Miljømålet 
for denne vannforekomsten er derfor nådd, og den skal ikke forringes. Før ny aktivitet eller 
nye inngrep kan tillates, må effektene av tiltaket vurderes, bl.a. om det vil gi endret 
miljøtilstand i vannforekomsten. 
 
Landskap og estetikk  
Planforslaget må beskrive landskapskvalitetene og hvordan de vil bli påvirket av 
utbyggingen. Kommunen bør ha som mål at reguleringsplanen sikrer at utbyggingen ivaretar 
landskapshensynene. 
 
Medvirkning i planprosessen 
Det planlagte tiltaket er stort og kan gi endringer i lokalsamfunnet. Fylkesmannen ber derfor 
om at det legges opp til sterk medvirkning fra lokalbefolkningen, spesielt tidlig i 
planprosessen. Vi anbefaler bruk av flere medvirkningsverktøy enn tradisjonelle folkemøter, 
jf. veilederen Medvirkning i planlegging utgitt av kommunal- og moderniseringsdepartementet 
i 2014. 
 
Samordning  
Planen skal behandles etter rutine for «Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer 
etter plan- og bygningsloven» hvor Fylkesmannen skal samordne eventuelle innsigelser fra 
regionale statsetater og ev. avskjære innsigelser. I oppstartsfasen vil alle statsetater avgi sine 
innspill direkte til tiltakshaver. I høringsfasen vil uttalelser som kun inneholder merknader 
sendes direkte til kommunen. Uttalelser med innsigelser skal gå til Fylkesmannen som avgir 
en samordnet uttalelse, ev. avskjærer en innsigelse.  
 
Oversending av planforslag i SOSI-format før høring  
Vi ber om at kommunen før høring av planforslaget sender SOSI-fil og PDF-utskrift av 
plankartet til Kartverket på e-post planTRF@kartverket.no. Kartverket vil utføre en teknisk 
kontroll av planen og melde eventuelle rettingsbehov tilbake til kommunen. Kontrollen bør 
skje før høring, slik at eventuelle feil og mangler er rettet opp før plankartet sendes ut på 
høring. Den digitale planen lagres i en regional høringsdatabase som de statlige og regionale 
høringsinstansene benytter i sin saksbehandling. Dette forenkler saksbehandlingen og gir 
raskere og bedre høringsuttalelser.  
 
Fylkesmannen ser fram til videre kontakt med Hasvik kommune og tiltakshaver i arbeidet 
med reguleringsplanen. Vi er tilgjengelige for spørsmål og drøftinger om kommunen ønsker 
det. Ved skriftlige henvendelser, vennligst oppgi saksnummeret, jf. vår ref.  
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Med hilsen 
 
 
Oddvar Brenna  
Fagkoordinator arealplan 

  
 
 
Lars Smeland 
seniorrådgiver 
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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID PÅ VEINES I HASVIK 
KOMMUNE 

 
FeFo viser til deres brev av 22.04.2020. 
 
FeFo har i utgangspunktet ingen merknader til at det utarbeides reguleringsplan for 
området ved Veines i Hasvik kommune.  
 
Vi legger til grunn at forslagsstiller vurderer planforslaget i forhold til Sametingets 
retningslinjer for endret bruk av utmark, jf. Finnmarkslovens § 4. Kommunen skal også 
vurdere dette ved sin behandling av planen. 
 
FeFo forutsetter at vi som grunneier blir involvert i planprosessen og gis anledning til å 
påvirke planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn. For øvrig minner vi om at all 
bruk av Finnmarkseiendommen må avklares med FeFo som grunneier.  
 
Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Steinar Henriksen på telefon 90592273. 
 
 
Med hilsen/Dearvvuođaiguin 
 
 
Sverre Pavel Steinar Henriksen 
leder grunn og rettigheter Grunnforvalter/plankoordinator 

Tel: 90592273 
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Svar på varsel om oppstart av detaljregulering for settefiskanlegg på Veines, 

Sørøya i Hasvik kommune 

Vi viser til varsel om oppstart av detaljregulering for settefiskanlegg på Veines, Sørøya i 

Hasvik kommune, datert 23.04.20. 

 

Vår rolle 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport.  

 

Vårt innspill 

Statens vegvesen har ingen merknader til oppstart av detaljregulering for settefiskanlegg på 

Vienes i Hasvik kommune. Vi viser til Troms og Finnmark fylkeskommune når det gjelder fv. 

882. 

 

 

Transportforvaltning Troms og Finnmark 

Med hilsen 

 

 

Oddbjørg Mikkelsen 

seksjonssjef Toril Iversen  

 seniorrådgiver 
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Rambøll Norge AS Alta 
Postboks 427 Skøyen 
0213 OSLO 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  26.05.2020 
Vår ref:  20/01830-3 
Deres ref:  1350034975 

 

Uttalelse til varsel om planoppstart for Settefiskanlegg på Veines i 
Breivikbotn gbnr 3/1, 3/4,3/20 og 3/24 på Sørøya i Hasvik 
kommune. Tiltakshaver: Cermaq Norway AS  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert Velg dato. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Saken 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av settefiskanlegg 
med tilhørende næringsbygg, administrasjonsbygg, veganlegg og parkering, 
vannforsyningsanlegg samt annen tilhørende infrastruktur. I tillegg skal det fylles ut i 
sjø og etableres kai, samt mudres og etableres molo. Tiltaket innebærer også vurdering 
av å bruke overskuddsmasser fra opparbeidingen til å fylle igjen bl.a. Veinesbukta.  
 
Utfylling i sjø i forbindelse med kai og eventuelt molo vurderes å ha et volum på rundt 
200 000 m3. Mudring i forbindelse med kai/molo vurderes å ha et volum på omkring 
22 000 m3. 
 
I kommuneplanen er planområdet på land satt av til LNF-formål uten bestemmelser 
om spredt utbygging, samt veg. Berørte sjøarealer er satt av til framtidig fiske-område.  
Tiltaket er på denne bakgrunn ikke i tråd med gjeldene planstatus. Hasvik kommune 
har vurdert at planen utløser krav om konsekvensutredning og planprogram etter 
forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Uttalelse 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift.  
 
Tiltaket krever utfylling av sjø på om lag 220 000 m3 masser. Det fremgår at det skal 
vurderes å benytte masser fra nødvendig planering innenfor planområdet til dette 
formålet, dersom kvaliteten er egnet til det. Det er ikke oppgitt om disse massene 
eventuelt vil dekke det totale utfyllingsbehovet. Massebalansen for tiltaket må inngå 
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som del av det videre planarbeidet, som inkluderer både en kartlegging av masser som 
skal tas ut innenfor planarbeidet, behovet for ytterligere utfyllingsmasser og aktuelle 
lokasjoner disse massene kan hentes fra.  
 
For det tilfellet at det blir aktuelt å etablere forsyningsuttak for gjennomføring av 
tiltaket/utfyllingen, vil forholdet til mineralloven måtte avklares, herunder kravet om 
konsesjonsplikt for uttak over 10 000 m3, jf. § 43.   
 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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Rambøll 
Postboks 1077 
9503 Alta 
 
 
E-post: alta@ramboll.no  
Att.:  
 
 
Vår ref.:  Deres ref.:  Dato:     
2020.964     28.05.2020  

 
Uttalelse – Varsel om oppstart av detaljregulering for settefiskanlegg på Veines 
 
Fiskarlaget Nord viser til varsel om oppstart av detaljregulering for settefiskanlegg på Veines, 
Breivikbotn.  
 
Vi har ikke fått tilsendt varsel om oppstart av detaljreguleringsplanen og ble gjort oppmerksom på 
høringen etter svarfristen var gått ut. Vi tillater oss dermed å komme med våre innspill etter fristens 
utløp. 
 
Innspill fra Fiskarlaget Nord 
Det vises til Fiskeridirektoratet sine kartlegginger av viktige ressurs- og bruksområder for 
fiskeriinteressene. I det aktuelle planområdet er det kartlagt et gyteområde for torsk og et fiskefelt 
for passive redskaper. Det er opplyst at det fiskes både torsk, hyse og kongekrabbe i dette området. 
Langs land er det også kartlagt et gyteområde for rognkjeks. Ved Holmeneset er det registrert en 
låssettingsplass.  
 
Det fremkommer av planprogrammet at utslippspunktene for settefiskanlegget planlegges etablert 
innenfor det kartlagte fiskefeltet og gyteområdet for torsk. Gyteområder og oppvekst- og 
beiteområder er viktige å bevare for å sikre sterke fiskebestander langs kysten, dette ikke minst med 
hensyn til kysttorsken som er under stort press. 
 
Vi har fått merknader fra Sørøy/Loppa Fiskarlag i forbindelse med høringen. Det fremkommer ikke 
opplysninger om at utslipps- og inntaksledninger vil være til direkte hinder for fiskeriinteressene. 
Imidlertid er det uttrykt bekymring for hvordan et slikt anlegg og utslippet kan påvirke gyteområdet 
og det marine miljøet. 
 
Det er per i dag ikke tilstrekkelig kunnskap om hvorvidt eller i hvor stor grad utslippene fra 
akvakulturanlegg påvirker gytingen. Fiskere har erfart at torsk skyr områder hvor det etableres 
akvakulturvirksomhet. Ettersom anlegget skal være på land har en unike muligheter for å rense 
utslippet, som en per i dag ikke har mulighet til i de åpne anleggene i sjø. Vi ber om at vurderingene 
rundt rensing av avløpsvannet redegjøres for i den videre planprosessen. En stor del av partikler fra 
produksjonen kan samles opp og utnyttes til andre formål, og følgelig redusere utslippene per kg 
produsert biomasse i vesentlig større grad enn i tradisjonelle oppdrettsanlegg i sjø.  
 
Vi ber også om at det kan gjøres en vurdering rundt hvorvidt det kan være aktuelt å etablere 
utslippsledningene utenfor gyteområdet. I det minste må konsekvensene planforslaget kan ha på 
gyteområdet vurderes, slik at det kan settes inn tiltak for å sikre at gyteområdet ikke påvirkes 
negativt.  
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Vi ber om å bli oppført som berørt part til planforslaget og følgelig få delta i den videre 
planprosessen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Fiskarlaget Nord  

 
Jon-Erik Henriksen 
daglig leder    

     
    Eli-Kristine Lund 
    rådgiver  
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Fra: Gudrun Rollefsen <gudrun.rollefsen@hammerfestenergi.no>  
Sendt: onsdag 3. juni 2020 15:10 
Til: Kirsten Svineng <kirsten.svineng@ramboll.no> 
Kopi: Harald Johansen <harald.johansen@hammerfestenergi.no>; Øyvind Hansen 
<oyvind.hansen@hammerfestenergi.no> 
Emne: SV: Varsel om oppstart, Cermaq 
 
Hei igjen 
Det vil bli en problematikk rundt kraftsituasjonen ved etablering av dette anlegget, samt 
reserveløsninger i tillegg til tilgang på vann/etablering av vannrør. Jeg oppfatter at planprogrammet 
ivaretar disse forholdene. Er det korrekt? 
 
 
 
Gudrun B. Rollefsen  
Adm. direktør/CEO 
Hammerfest Energi AS 

Hammerfest Energi AS 
Pb. 3 
N-9615 Hammerfest 

Norway 

Phone:      +47 78 42 82 00 
Mobile:     +47 97 50 17 33 
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-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Arnold Jensen [mailto:ryeng.arnold.jensen@gmail.com] 
Sendt: fredag 5. juni 2020 11:01 
Til: Hasvik Kommune <post@hasvik.kommune.no>; adelsten54@gmail.com 
Emne: Smoltanlegget på Veines i Breivikfjorden. 
 
Storslett 05.06.2020. 
Til Hasvik kommune. 
Jeg heter Arnold Jensen har vært fisker i hele mitt liv. Har erfaring både fra havfiskeflåten, 
kystfiskeflåten og sjarkeflåten. 
Jeg har i de siste årene interjuvet mange fiskere og fiskerlag langs kysten om hva som skjer på 
gytefjorder / gyteområder etter at oppdrett er satt ut i dusse fjordene. 
Svarene er entydig. DA SLUTTER DEN LOKALE KYSTTORSKEN / SKREIEN Å GYTE DER.  
Dette er fiskerne sin erfaringskunnskap og i følge Naturmangfoldsloven § 8 skal det taes hensyn til 
erfaringskunnskapen når forskning ikke kan belyse dette.  
Pr. i  dag finnes det ikke noen forskning som sier at fiskerne sin erfaring ikke STEMMER. 
  
Breivikfjorden. 
Beivikfjorden er en fantastisk gytefjord hvor både skrei og kysttorsk gyter, jeg vil påstå den er 
landets beste. Det bekreftes jo også når man ser den store havgående flåten fra vestlandet intar 
fjorden.  
Det er med skrek og gru jeg hører at det skal bygges et stort smoltanlegg ved Veines i Breivikfjorden 
uten at det snakkes om å rense utslippene fra anlegget. 
Det bygges i dag to smoltanlegg i Trønderlag hvor Fylkesmannen har krevd rensing. 
Så teknologien finnes, det kan faktisk renses ned mot null utslipp. 
Det er et smoltanlegg i Hasvk, hvor lagres driten fra dette anlegget ? 
Jeg må nok si jeg ble sjokket når jeg så at ordfører Eva Huseby ropte hura for smoltanlegget ved 
Veines. 
Her setter dere Breivikfjorden i potta som innsats, tenk dere om, det er lov å snu. 
 Snu før det er forsent. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Arnold Jensen 
fisker  
 



 
 

 
 
   

Rambøll Norge AS Alta 
Postboks 427 Skøyen 
0213 OSLO 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  11.11.2020 
Vår ref:  20/01830-5 
Deres ref:     

 

Uttalelse til vedtak av fastsatt planprogram og varsel om utvidet 
plangrense - Detaljregulering for settefiskanlegg på Veines på 
Sørøya i Hasvik kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 6. november 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Saken 
Planprogrammet for ovenfor nevnte reguleringsplan er fastsatt. Det varsles også at det 
er behov for utvidelse av planområdet på ca. 57 daa. Årsaken til utvidelsen er behov 
for fleksibilitet i planutformingen, da detaljering av anlegget er i tidlig fase. 
 
Uttalelse 
DMF kan ikke se at den utvidede plangrensen berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi har derfor ingen 
merknader til varsel om utvidet plangrense for detaljregulering av settefiskanlegg på 
Veines på Sørøya. 
 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 
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www.fylkesmannen.no/melding 
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Postboks 700 
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 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  27.11.2020  2020/4459 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  06.11.2020   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Lars Smeland, 78950403 
  
 
 
  

RAMBØLL NORGE AS 
Postboks 427 Skøyen 
0213 OSLO 
 
 

  

 

Detaljregulering for settefiskanlegg på Veines i Hasvik kommune-utvidet 
plangrense 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til varselet om utvidet planområde i 
detaljregulering for settefiskanlegg på Veines i Hasvik kommune, med høringsfrist 
27.11.2020. 
 
Vi har ingen merknader til utvidelsen og viser til innspillene våre i brev datert 20.05.2020. I 
dette brevet ba vi kommunen og tiltakshaver vurdere om planområdet bør utvides slik at det 
omfatter områdene som blir berørt av ledningen for ferskvannsforsyning og inntak/utløp av 
sjøvann. Departementets veileder Planlegging i sjøområdene (2020) kap 6.4.9 om teknisk 
infrastruktur viser hvordan slike ledninger kan framstilles gjennom bruk av hensynssone i 
reguleringsplan. Vann- og avløpsledninger er søknadspliktige tiltak etter både plan- og 
bygningsloven og havne- og farvannsloven § 14.  
 
 
Med hilsen 
 
Oddvar Brenna 
fagkoordinator for areal 

  
 
Lars Smeland 
seniorrådgiver 
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RAMBØLL NORGE AS 
Postboks 427 Skøyen 
0213 OSLO 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2013/1837-12 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Ruben Alseth 

Dato: 
05.11.2020 

Uttalelse fra Kystverket - Endring av detaljregulering for Vassdalen 
industriområde - Loppa kommune - Troms og Finnmark fylke 
Viser til varsel om planoppstart mottatt hos oss 21.10.2020 vedrørende overnevnte. 
Planarbeidet er varslet en gang tidligere, i mars 2020, men på grunn av endringer i 
planlagte tiltak, ble det varslet på nytt. 
Kystverket viser til vår uttalelse 24.3.2020. Kystverket har ingen merknader til skisserte 
endringer på dette stadiet, og avventer offentlig ettersyn av planforslaget i videre prosess. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Ruben Alseth 

 
 
 
 
 

seniorrådgiver  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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