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1 PLANENS INTENSJON 
Planens intensjon er å tilrettelegge for smoltanlegg på Veines ved Breivikbotn i Hasvik 
kommune, med en årlig kapasitet på ca. 10-12 millioner smolt. Prosjektet etableres som en del 
av Cermaq Norge sin strategi om å optimalisere tilgang på smolt for egen produksjon i sjø, 
minimere biologisk risiko i produksjonen, redusere smolt-kostnader og muliggjøre vekst.  
Planens intensjon er videre å etablere et bærekraftig anlegg, både mht. økonomi, miljø og 
sosiale forhold. 
 

2 GENERELLE BESTEMMELSER 

2.1 Forholdet til eksisterende interesser  
A. Generelt: Tiltak i både anleggs- og driftsfase skal utføres på en slik måte, og i det tidsrom, 

at de medfører minst mulig skade/ulempe for eksisterende interesser i området. Viktige 
interesser er bl.a. blant annet reindrifta, fiskeinteresser, friluftsinteresser og naturmangfold. 

B. Belysning: Bruk av kunstig lys skal minimeres. Tiltaket skal lyssettes på en slik måte at 
det ikke skapes unødig lysforurensning (nær- og fjernvirkning), både mht. beboere i 
Breivikbotn, naturmiljøet, annen næringsvirksomhet i området eller ferdsel på sjø og i luft. 
Lyskvalitet som styrke og fargeegenskaper, skal velges med hensyn på minst mulig 
forstyrrelser for naturmangfoldet. Det vises spesielt til KU for terrestrisk og marint 
naturmangfold i planbeskrivelsens vedlegg. Løsningene som velges, skal utover dette 
ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på tilfredsstillende måte. 

C. Støy: For virksomhet innenfor planområdet skal Retningslinje T-1442 Behandling av støy i 
arealplanleggingen, legges til grunn. Videre skal følgende interesser vies spesiell 
oppmerksomhet i anleggs- og driftsfase: 
1. Reindrift: Tidspunkt for særlig støyende aktivitet skal koordineres med reindriftas 

aktiviteter/behov i området, slik at det oppnås akseptable løsninger både for reindriften 
og industrivirksomheten, jf. forslagsstillers kommentar til pkt. E Reindrift i 
planbeskrivelsens kapittel 5.4 Avbøtende tiltak.  

2. Naturmangfold: Særlig støyende aktivitet skal planlegges og gjennomføres med sikte på 
å minimere forstyrrelseseffekten for terrestrisk og marint naturmangfold, jf. 
forslagsstillers kommentar til pkt. C og D i planbeskrivelsens kapittel 5.4 Avbøtende 
tiltak. 

 
D. Geoteknikk: Det skal gjennomføres geoteknisk prosjektering for kai, molo og andre 

konstruksjoner i området. Arbeid utføres i tråd med beskrivelser gitt i geoteknisk rapport, 

jf. planbeskrivelsens vedlegg, og disse bestemmelser.  

 

E. Partikkelspredning og forurensning i sjø: Ved utfylling i sjø skal det settes i verk tiltak 
for å hindre/redusere spredning av partikler, forurensning og plast i vannmassene, 
eksempelvis ved å gjennomføre utfylling innenfor steinsjeté, bruk av siltgardin, 
fjerning/tildekking av forurensede sedimenter, opprydding mm. Det skal etableres gode 
rutiner for å begrense utilsiktede utslipp (for eksempel olje/diesel fra anleggsmaskiner), og 
for å kontrollere eventuell spredning av partikler. I driftsfasen skal avløpsvann renses for å 
redusere utslipp av organisk materiale, næringsstoffer og eventuelt plast (jf. behandling 
etter forurensningsloven, herunder søknad om utslippstillatelse og utfylling/mudring).   

 

2.2 Byggeskikk og revegetering 
A. Utforming av bygg, anlegg og andre tiltak skal harmonere både med tiltakets funksjon og 

omgivelsene/landskapet rundt, både mht. fargesetting og materialbruk, fjern- og 
nærvirkning. 

B. Fyllingsfrontene mot sjøen utformes som ordnede steinfyllinger hvor steinenes største 
plane flater legges parallelt med fyllingens overflate.  

C. Fyllinger og andre arealer som ikke får fast dekke/grus, og som ikke kommer i kontakt med 
saltvann, tilrettelegges for naturlig revegetering ved at en tar vare på jordsmonn fra 
området og tildekker fyllingene med denne jorda når de er ferdig planerte.  
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D. I fasadene på bygningen skal det benyttes materialer som ikke gir gjenskinn og 
solreflekser. Fargesettingen skal være nøytral – f.eks. grå som berggrunnen i området. 

E. Byggegrense sammenfaller med formålsgrensen, der ikke annet angis på plankartet. 
Byggegrense langs fylkesvegen er 15 m målt fra senterlinja. 

F. Ved søknad om rammetillatelse skal det gjøres særskilt rede for hvordan universell 
utforming er ivaretatt. Redegjørelsen skal følges av en kotesatt uteromsplan. 

 

 

2.3 Rekkefølgebestemmelser 

 

A. Byggetrinn:  
1. Kryss mot fylkesvegen og adkomstveg til BI skal være ferdigstilt før brukstillatelse 

til tiltak gis. 
2. Utfylling, bebyggelse og anlegg tillates etablert trinnvis iht. utviklingen av anlegget. 

 
B. Friluftsliv: Før parkeringsmuligheter (for turgåere) ved eksisterende avkjørsel til Veines tas 

bort/stenges, skal det opparbeides kompenserende parkeringsmuligheter for minimum tre 
biler ved traktorveg nord for fylkesvegen. Postkasse med trimbok som er oppført ved 
samme avkjørsel, skal tilsvarende gis en ny lokalisering. Jf. Konsekvensutredning for 
friluftsliv i planbeskrivelsens vedlegg 11, kapittel 5. 
 

C. Arkeologiske utgravinger:  
1. Før iverksetting av tiltak i medhold av planen, skal det foretas arkeologisk utgraving 

av de berørte automatisk fredete kulturminnene id 271266, id 271257 id 271271 og 
id 271390, avmerket i planen med hensynssone H570 (båndleggingssone) og H730 
(sikringssone). 

2. Retningslinje: Jf. unntak fra dette forbudet gitt i bestemmelsenes kapittel 5 
(Bestemmelsesområde #1), samt nærmere redegjørelse i planbeskrivelsens kapittel 
6.5. 

 
 

 

3 AREALFORMÅL  

3.1 Bebyggelse og anlegg 
 
3.1.1 Industri – BI1 og 2 

A. Tillatt bruk:  

1. Felt BI tillates benyttet til sjørettet industri og havn/kai med tilhørende bygg, anlegg, 

utomhus lager og tekniske installasjoner, herunder ifb. kraftforsyning, vann- og 

avløpshåndtering mm., i tillegg til kontor/administrasjonslokaler og hybler for 

vaktpersonell. Snødeponi tillates. 

2. Det tillates etablert internvegsystem, parkeringsplasser for egne ansatte og besøkende 

og oppstillingsplass i forbindelse med varelevering. 

3. Trafo tillates i bygget.  

  

B. %-BYA: Inntil 80 

 

C. Kotehøyder:  

A. BI1: Tiltak i BI1, herunder produksjonsbygget, skal etableres på kote +6 eller høyere.  

B. BI2: Tiltak i BI2, herunder tilhørende lager og logistikkområde («bakarealer») til kaia, 

skal etableres på kote +3 eller høyere. 
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D. Høyder på bygg og anlegg:  

1. Gesimshøyde på bebyggelsen skal ikke overstige 20 m over planert terrengs 

gjennomsnittsnivå.  

2. Installasjoner som master, tanker, tårn og tilsvarende konstruksjoner som er 

nødvendig for driften av anlegget, skal ikke overstige 27 m over planert terrengs 

gjennomsnittsnivå. 

 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
3.2.1 Kjøreveg – SKV1-2   
A. SKV1 skal benyttes til offentlig kjøreveg 

B. SKV2 er kryss/adkomstveg til BI, og dimensjoneres for semitrailer i tråd med Håndbok 

N100 Veg og gateutforming og Håndbok V121 - Geometrisk utforming av veg- og gatekryss 

fra Statens vegvesen. 

C. Det tillates ikke parkering langs SKV. 

D. Avkjørsel til ny parkeringsmulighet nord for SKV1 skal opparbeides iht. Statens vegvesens 

håndbøker 

 
3.2.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg – SVT1-2   
A. I SVT tillates etablert grøfter, støttemurer og fyllinger som er nødvendig for bygging og 

drift av vegene.  

B. Det tillates deponert snø i SVT.  

 
 
3.2.3 Kai – SK  
A. SK tillates benyttet til kai for betjening av industrianlegget. 

B. Tiltak i SK skal ikke etableres lavere enn kote +3.  

 

  
3.2.4 Molo – SMO  
A. I SMO tillates det etablert molo med nødvendig skråningsutslag ifb. etablering av havn/kai.  

B. Molo skal etableres med OK kote +7,5 

 
 

3.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 
3.4.1 Havneområde i sjø – VHS     

A. VHS tillates benyttet til havneområde i sjø, inkludert ferdsel.  

B. I området tillates nødvendige innretninger for ferdsel og teknisk infrastruktur, herunder 

ledningsnett for vannforsyning, avløp, kraft og lignende.  

C. Det tillates mudring og utfylling.  

 

 

4 Hensynssoner 

4.1 Frisiktsone, H1401-2 
A. Innenfor frisiktsonene tillates ingen anlegg, konstruksjoner eller beplantning som er høyere 

enn 0,5 m over veibanen på fylkesveien, med unntak av enkeltstående skilt eller 

tilsvarende. 

B. Frisiktsonen skal også ivaretas i forbindelse med deponering av snø. 
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5 Bestemmelsesområder, #1 
A. I bestemmelsesområde #1 er det tillatt å sette i verk anleggsarbeider før/parallelt med 

arkeologiske utgravinger. Sprengningsarbeider skal ikke utføres i tidspunkter hvor utgravinger 
pågår. Jf. nærmere redegjørelser i planbeskrivelsens kapittel 6.5.  

 
 

6 Dokumenter som gis rettskraft 
 

Dokumenter som gis rettskraft gjennom disse bestemmelsene er 

1. Håndbok N100 Veg og gateutforming 

2. Håndbok V121 - Geometrisk utforming av veg- og gatekryss fra Statens vegvesen 

3. Retningslinje T-1442/2016 Behandling av støy i arealplanleggingen (Klima- og 

miljødepartementet) 

4. Anbefalinger om tiltak i Geoteknisk rapport (Rambøll), jf. planbeskrivelsens vedlegg 8. 


