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Adresseliste berørte parter 
 

 

 
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG 
Detaljregulering for settefiskanlegg på Veines, Sørøya  
 

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 kunngjøres det at planutvalget i 

Hasvik kommune, i sak 20/21, har vedtatt å sende ovenfor nevnte planforslag ut på 

høring og offentlig ettersyn. Forslagsstiller Cermaq Norway AS, representert ved 

planfaglig rådgiver Rambøll Norge AS, bistår med det praktiske knyttet til 

utsendelsene. Dette brevet kommer derfor fra Rambøll.   

 

Planområdet er vist med sort stiplet linje i kartutsnittet under.  

 

 
 

Tilgang til planforslaget  

Planforslaget med alle saksdokumenter kan ses på Hasvik kommune sin 

hjemmeside www.hasvik.kommune.no.  

 

Planforslaget består av følgende dokumenter; plankart, planbestemmelser (begge 

er juridisk bindende) og en planbeskrivelse med følgende vedlegg;  

 

1. Planinitiativ for settefiskanlegg på Veines 

2. Referat fra planoppstartsmøte med Hasvik kommune 

3. Fastsatt planprogram 

4. Innkomne innspill  

5. ROS-analyse 

6. VAO-plan 

http://www.hasvik.kommune.no/
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7. Ingeniørgeologisk notat 

8. Geoteknisk notat 

9. Miljøteknisk rapport 

10. Støyutredning 

11. KU Friluftsliv 

12. KU Landskapsbilde 

13. KU Terrestrisk naturmangfold 

14. KU Marint naturmangfold 

15. KU Reindrift 

16. Situasjonsplan (pr. 02.03.2021) 

17. Forprosjekt havn/kai 

 

Høringsfrist  
De som har merknader til planforslaget bes sende disse til Rambøll Norge AS, 
Løkkeveien 115, 9503 Alta, ev. på e-post til alta@ramboll.no innen 07.05.21.  

 

Åpent møte  

Cermaq Norway AS inviterer til åpent møte på Teams den 21.04.21 kl. 18:00 for 

presentasjon av planforslaget. Link til møtet legges ut på Hasvik kommune sin 

hjemmeside www.hasvik.kommune.no samme dag.   

 

Spørsmål  

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Rambøll v/ Ulla Sennesvik; Mobil: 482 

20 730 eller e-post: ulla.sennesvik@ramboll.no eller til Cermaq Norway AS v/ Bjørn 

Atle Jacobsen; Mobil: 952 94 254 eller e-post: bjorn.jacobsen@cermaq.com.  

 

 

 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kirsten E. Svineng 
Arealplanlegger 

1351988 - ALF Road 

D +47 97427395 

kirsten.svineng@ramboll.no 

 

 

 

 

Vedlegg: Saksframlegg og møteprotokoll i sak 20/21 

http://www.hasvik.kommune.no/
mailto:ulla.sennesvik@ramboll.no
mailto:bjorn.jacobsen@cermaq.com
mailto:kirsten.svineng@ramboll.no


Hasvik kommune  
Serviceavdelingen 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN Fjellveien 6, Breivikbotn 78 45 27 00 4912 05 00103 
E-post:  Telefaks Org.nr 
post@hasvik.kommune.no www.hasvik.kommune.no 78 45 15 08 964830711 
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Melding om vedtak 
 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/324-23 Nina Nilsen 26.03.2021 

 

Melding om vedtak - reguleringsplan Veines 

 
 
 
Formannskapets behandling av sak 20/2021 i møte den 24.03.2021: 
 
Innstilling  
Hasvik formannskap vil i medhold av Plan- og bygningsloven kap 12 fremme og sende ut på 
høring forslag til reguleringsplan for settefisk anlegg på Veines i Breivikbotn framsatt av Rambøl 
Norge AS avd Alta på vegne av Cerwaq Norway AS.   
 
Behandling: 
Gunnar Bragi Gudmundsson fra Cermaq Norway AS informerte om prosjektet på Veines. 
  
Votering: 
  
Som innstillingen: Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Hasvik formannskap vil i medhold av Plan- og bygningsloven kap 12 fremme og sende ut på høring 
forslag til reguleringsplan for settefisk anlegg på Veines i Breivikbotn framsatt av Rambøl Norge AS avd 
Alta på vegne av Cerwaq Norway AS. 
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Vedtaket kan påklages til Hasvik kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til  Hasvik kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Nina Nilsen 
Rådgiver 
 
Brevet er godkjent elektronisk og derfor uten håndsignatur 
 
 
 
Kopi til: 
Kirsten Svineng Rambøll     
Kim-Are Walsø Tekniske tjenester     

 



 

Hasvik kommune Arkiv: U43 

Arkivsaksnr: 2020/324-19 

Saksbehandler:  

 Kim-Are Walsø 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 20/21 24.03.2021 

 
Reguleringsplan for Veines settefiskanlegg 
 
 
Innstilling  
Hasvik formannskap vil i medhold av Plan- og bygningsloven kap 12 fremme og sende ut på 
høring forslag til reguleringsplan for settefisk anlegg på Veines i Breivikbotn framsatt av 
Rambøl Norge AS avd Alta på vegne av Cerwaq Norway AS.   
 
 
Saksopplysninger 
Rambøl Norge AS avd Alta sender på vegne av Cermaq Norway AS privat forslag på 
reguleringsplan for området Veines i Breivikbotn. Reguleringsplanen omfatter industriområde, 
kjøreveg, annen veggrunn – teknisk anlegg, kai, molo og havneområde i sjø. Cermaq Norway 
AS har planer om etablering av settefiskanlegg på Veines. Planområdet omfatter deler av 
eiendom Gnr 3 Bnr 4, bnr 20 og Bnr 24 hvor Cermaq Norway er hjemmelshaver. Det har vært 
avholdt oppstartsmøte i form av videokonferanse med Hasvik kommune 14 april 2020.  
 
Rambøl Norge AS har oversendt reguleringsforslaget til behandling i Formannskapet jfr Pbl 
Kap 12. 

§ 12-10.Behandling av reguleringsplanforslag 

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse og 
eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. Dersom reguleringsplan er underlagt 
krav om konsekvensutredning etter § 4-2, skal konsekvensutredningen følge planforslaget. 

Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet 
samt naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til 
reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig. 

Forslagsstiller skal varsle berørte som nevnt i andre ledd om at det ikke blir ny 
nabovarsling i byggesak, dersom det kan bli aktuelt at den vedtatte planen blir detaljert nok til å 
benytte adgangen i § 21-3 femte ledd. Dette gjelder både ved underretning som nevnt i andre 
ledd og i §§ 12-8 andre ledd og 12-12 fjerde ledd. 
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Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er 
kommet inn. Forslaget bør være ferdigbehandlet for vedtak innen tolv uker. Fristen kan 
forlenges med ytterligere seks uker dersom det er nødvendig i store og kompliserte saker og der 
det er behov for ytterligere avklaring mv. For private reguleringsforslag gjelder i tillegg § 12-
11. 

§ 12-11. 

Behandling av private reguleringsplanforslag 

Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og 
senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget 
skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter 
reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering 
av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren innen tre 
uker underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller 
områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret. 

Området som inngår i reguleringsplanen er i dag avsatt til LNF og er av den grunn ikke i tråd 
med gjeldene planstatus.  

Planarbeidet har vært varslet jfr Pbl Kap 12 og innspill er blitt tatt med i den videre prosessen 
som har ført fram til det vedlagte forslaget til reguleringsplan.   
 
Bakgrunn 
Cermaq Norway AS har engasjert Rambøl Norge AS avd Alta til å utarbeide privat 
reguleringsforslag for etablering av settefisk anlegg på Veines i Breivikbotn. Formålet med 
planen er å tilrettelegge for settefiskanlegg med tilhørende anlegg og kai samt molo. Prosjektet 
er etablert som en del av Cerwaq Norge sin strategi om å optimalisere smolt tilgangen for egen 
produksjon, minimere biologisk risiko, redusere smoltkostnader og muliggjøre vekst.  
 
Vurdering 
Det framlagte forslaget til reguleringsplan er omfattende og godt gjennomarbeidet. Berørte 
grunneiere er varslet og innspill fra sektormyndigheter, berørte brukerorganisasjoner og andre 
berørte er tatt med i planarbeidet. Admirasjonen tilrår at planforslaget fremmes og legges ut på 
høring i henhold til Pbl bestemmelser.  
 
 
Vedlegg 
1 2021-03-08 Oversendelsesbrev 
2 Bestemmelser Veines 
3 Planbeskrivelse Veines 
4 Plankart Veines 
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Innsending av planforslag til førstegangsbehandling 

 

Vi viser til oversendelse av forslag til detaljregulering for 

settefiskanlegget på Veines, i egen forsendelse. Planforslaget består 

av følgende dokumenter;  

 

Plankart 

Plankartet er sendt inn i både pdf- og sosi-format. PDF-fila egner 

seg som vedlegg i saksframlegg og høringsdokumenter, mens SOSI-

fila er til sjekk/implementering i kommunens kartbase.  

 

Planbestemmelser  

Planbestemmelsene er sendt inn i både pdf- og wordformat. 

Planbestemmelsene er sammen med plankartet de rettslig bindende 

dokumentene i saken.  

 

Planbeskrivelse med vedlegg 

Det er lovpålagt å utarbeide planbeskrivelse, men den har kun en 

veiledende rolle. Den består av ett hoveddokument, og – i denne 

saken - 17 vedlegg.  

 

Hoveddokumentet er levert både i pdf- og wordformat. 

Hoveddokumentet redegjør for planforslagets bakgrunn, 

dokumenter og planprosess, og gir en nærmere begrunnelse for 

plantiltaket og dets konsekvenser. Planbeskrivelsen har følgende 

kapittelinndeling: 

 

1. Bakgrunn 

2. Planområdet – Dagens situasjon 

3. Planforslaget (innhold og dokumenter) 

4. Planprosess og medvirkning 

5. Konsekvenser av planforslaget (oppsummerer de formelle 

konsekvensutredningene) 

6. Virkninger av planforslaget (påvirkninger vurdert på enklere 

måte i planbeskrivelse og ikke i konsekvensutredning) 

7. Samlet vurdering og anbefaling 

 

Word-versjonen kan benyttes til å klippe tekst og figurer fra, over til 

eksempelvis saksframlegget.  

 

 

Planbeskrivelsens vedlegg er i pdf. Her finnes følgende dokumenter, 

så langt som mulig ordnet kronologisk. Se også planbeskrivelsens 

kapittel 3.3: 

1. Planinitiativ for settefiskanlegg på Veines 

2. Referat fra planoppstartsmøte med Hasvik kommune 

3. Fastsatt planprogram 

4. Innkomne innspill  

5. ROS-analyse 

6. VAO-plan 

7. Ingeniørgeologisk notat 
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8. Geoteknisk rapport 

9. Miljøteknisk rapport 

10. Støyutredning 

11. KU Friluftsliv 

12. KU Landskapsbilde 

13. KU Terrestrisk naturmangfold 

14. KU Marint naturmangfold 

15. KU Reindrift 

16. Situasjonsplan (pr. 02.03.2021) 

17. Forprosjekt havn/kai 

 

 

Vi ber på denne bakgrunn om at planforslaget tas opp til behandling 

for utlegging til høring og offentlig ettersyn i marsmøtet. Om 

ønskelig, kan vi gå gjennom materialet sammen med dere på et 

Teams-møte eller på telefon. Ta kontakt med undertegnede for å 

avtale dette.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
Ulla Sennesvik 

Seksjonsleder for Areal- og samfunnsplanlegging 

M: 48 22 07 30 

E-post: ulla.sennesvik@ramboll.no 

 

 

Vedlegg: 

Dokumenter sendt inn via OneDrive og på e-post: 

1. Plankart 

2. Planbestemmelser 

3. Planbeskrivelse med 17 vedlegg iht. ovenstående. 
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