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INNLEDNING

1.1 Bakgrunn for planarbeidet
Cermaq Norway AS er Norges fjerde største lakseselskap med om lag 40 sjølokaliteter, fire
settefiskanlegg og to slakterier. Lokalitetene til Cermaq ligger i Nordland og Finnmark. 25 av
sjølokalitetene ligger i Finnmark, men selskapet har per i dag ingen settefiskanlegg i regionen. I
den anledning har selskapet igangsatt prosjektet «Postsmolt Finnmark». Prosjektet går ut på å
utvikle og bygge et nytt smoltanlegg i Finnmark med en årlig kapasitet på ca. 10-12 millioner
smolt, eller 3500 tonn. Prosjektet er etablert 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.
Postsmolt Finnmark-prosjektet har, etter nøye vurderinger, valgt Veines ved Breivikbotn på Sørøya
som lokalitet. Valget er primært gjort på bakgrunn av tilgang til vannkilde av god kvalitet,
biosikkerhet, tilgjengelig infrastruktur og avstand til Cermaq sine sjølokaliteter.

1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredninger
Konsekvensutredning
Forskrift om konsekvensutredninger skal sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i
betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, jf. forskriften § 1. Ifølge forskriften § 6 d)
skal reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg I alltid konsekvensutredes og ha
planprogram.
Planområdet er på ca. 317 daa inklusiv sjøareal. Cermaq vurderer at det er et behov for et
næringsbygg på om lag 20 000 – 40 000 m2 i planområdet. Næringsbyggets størrelse alene
medfører at tiltaket faller inn under forskriftens vedlegg I, jf. vedleggets pkt. 24.: «Næringsbygg,
bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på
mer enn 15 000 m2», og dermed utløses krav om konsekvensutredning og planprogram.
Planprogram
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et
planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet er derfor en slags «plan for
planleggingen», og fastsettes av planmyndigheten.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt,
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes
på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

2.1 Lokalisering
Planområdet ligger på Veines i Breivikbotn på Sørøya i Hasvik kommune.

Figur 1 Oversiktskart. Planområdet vist med svart stiplet linje, samt rød sirkel i utsnittskartet til venstre.
Kilde: Kartverket, Geovekst og Hasvik kommune.

Mange ulike lokaliteter i Troms og Finnmark har blitt vurdert av Cermaq for deres nye
settefiskanlegg. Breivikfjorden er valgt primært på grunn av tilgang til vannkilde av god kvalitet,
infrastruktur i området og nærhet til Cermaq sine produksjonsanlegg på sjø.
I fjorden er to konkrete lokaliteter studert nærmere gjennom eget forprosjekt for havn og
kai/molo; Høyvika (innerst i fjorden) og Veines. Smolt er i en sårbar situasjon etter flytting fra
anlegg til båt, og liggeforhold/bølgepåvirkning ved kai er i så henseende avgjørende for valg av
lokalitet. I forprosjektstudiet peker Veines seg positivt ut, både i forhold til bølger og sjø,
grunnforhold, naturinngrep og realiseringskostnader. Det vurderes på denne bakgrunn at Veines
er det beste valget mellom disse to, både ut fra funksjonell, økonomisk og miljømessig kvalitet.
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2.2 Planavgrensning og gjeldende planstatus
Planområdet er på ca. 317 daa, og inkluderer nødvendig areal på land og i sjø til blant annet
utfylling, bebyggelse, havn/kai og molo.
Planavgrensningen er noe utvidet (+ ca. 57 daa) etter høring/offentlig ettersyn av
planprogrammet og varsel om planoppstart. I kartet under framkommer varslet og utvidet
planavgrensning med hhv. rød og sort linje.
Årsaken til utvidelsen er at prosjektet enda er tidlig i utviklingsfasen, og det er derfor behov for å
bygge inn noe fleksibilitet ift. de ytre rammene. Det pågår geotekniske undersøkelser og
prosjektering av infrastruktur som blant annet havn og veganlegg, og dette arbeidet vil
konkretisere arealbehovet nærmere utover høsten. Det vil derfor kunne bli aktuelt å innskrenke
planområdet før planforslaget sendes inn til førstegangsbehandling.
Utvidelsen medfører ikke at flere grunneiere blir berørt, men alle parter/interesser vil likevel bli
orientert/varslet om denne endringen når fastsatt planprogram sendes ut, og gis anledning til å
spille inn på dette. Eventuelle merknader vil da behandles på vanlig måte.
Gjeldende reguleringsplanstatus
Området er ikke tidligere regulert. Gjeldende arealplan for området defineres av kommuneplanen
«Areal- og kystsoneplan for Hasvik kommune 2000-2010», vedtatt 20.11.2000. Området er i
denne planen satt av til LNF-C (spredt bebyggelse ikke tillatt), fiskeområde (sjø) og kjøreveg.
Tiltaket er derfor ikke i tråd med gjeldende plan.

Figur 2 Utsnitt av areal- og kystsoneplan for Hasvik kommune 2000-2010. Varslet planområde vist med
rød linje, utvidet planområde vist med sort linje. Kilde: www.kommunekart.no
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2.3 Tilstand og bruk

Figur 3 Veineset. Kilde: www.kommunekart.no

Området ligger ved sjøen på Veines, ca. 4,5 km fra Breivikbotn. Omgivelsene rundt består
hovedsakelig av fjell på nordsiden av fylkesveien, og noe kupert terreng på neset mot sjøen. På
selve neset er det to bebygde fritidseiendommer i dag, men i all hovedsak er det ubebygd natur i
og rundt planområdet.

Figur 4 Veines, sett fra nord/fylkesvegen. Foto: Rambøll
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2.4 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter eiendommer hvor både privatpersoner, FeFo og Troms og Finnmark
fylkeskommune har hjemmel. Eiendomsgrenser i området er vist i Tabell 1 under viser liste over
berørte eiendommer og naboer/gjenboere.

Figur 5 Eiendommer i og rundt planområdet. Varslet planområde vist med rød stiplet linje, utvidet
planområde vist med sort stiplet linje. Kilde: NVE Atlas
Tabell 1 Eiendommer med hjemmelshavere og areal som berøres av planforslaget

Gnr./bnr.

Hjemmelshaver

Eiendommens
totale areal
(m2)

Areal innenfor
foreløpig
plangrense (m2)

Direkte berørte
3/1

Finnmarkseiendommen

8 365 674

4 421

3/4

Cermaq Norway AS

76 879

76 876

3/20

Cermaq Norway AS

2 250

2 250

3/24

Cermaq Norway AS

862

862

Naboer og gjenboere
3/21

Troms og Finnmark fylkeskommune1

3/1

Finnmarkseiendommen

36 985

I tillegg til berørte eiendommer nevnt ovenfor, vil framføring av ledningstrase for ferskvann,
elkraft og annen kommunikasjon berøre eiendommer utenfor planområdet. Dette gjelder blant
annet eiendommene 4/1, 6, 13, 28 og 41, samt. 15/1, 8 og 27 i Høyvika og videre opp mot
Eggevannene. På Veines er det to bebygde, private fritidseiendommer. Disse har Cermaq inngått
avtale om å erverve. Arbeid pågår også for erverv av rettigheter til framføring av vann,
kommunikasjonsanlegg og elkraft over aktuelle eiendommer utenfor. Dette er forhold selskapet
allerede jobber med, og som man håper å finne løsninger på så snart som mulig.

1

Fylkesveg 882.
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2.5 Statlige føringer
Følgende statlige føringer og regelverk vurderes å være særlig relevante for dette planarbeidet:
Lovverk og veiledere:
Grunnlaget for utarbeidelse og vedtak av reguleringsplanen er lov om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 (heretter benevnt pbl.).
Planlegging og regulering i det aktuelle området berører i tillegg en rekke andre lover som
inneholder regelverk for arealbruk og tiltak på land og i sjø, herunder blant annet:
o Naturmangfoldloven
o Forurensningsloven
o Reindriftsloven
o Jordloven og skogbruksloven
o Kulturminneloven
o Havne- og farvannsloven
o Vannressursloven
o Havressursloven
o Akvakulturloven
o M.fl.
Relevante statlige planretningslinjer (SPR) og rikspolitiske retningslinjer (RPR), herunder:
o SPR for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning av 28. september 2018
o SPR for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging av 26. september 2014
o SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen av 25. mars 2011
o RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen av 20. september 1995
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019)
Dokumentet «nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» utarbeides av
regjeringen hvert fjerde år. Dokumentet formidler den nasjonale prioriterte politikken, slik at
planleggingen i fylkeskommuner og kommuner kan skje effektivt og til beste for innbyggerne i
hele landet. Dokumentet vil legges til grunn for planarbeidet.
De nasjonale forventningene fordeler seg på fire deltemaer:
o Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling
o Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet
o Bærekraftig areal- og transportutvikling
o Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve
Nasjonale miljømål:
Norges 23 mål for miljøet er fordelt på områdene naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø,
friluftsliv, forurensning, klima, og polarområdene. De nasjonale miljømålene skal si noe om hva
Norge ønsker å oppnå på hvert område, og hva som er ønsket tilstand for miljøet i Norge.
FNs bærekraftsmål
Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig
at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.

Figur 6 FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan fordelt over 17 målområder for å utrydde
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kilde: FN-Sambandet. Cermaq sine
mål er markert med rød sirkel.
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Figur 7 Cermaq sitt hovedfokus når det gjelder FNs bærekraftsmål

I detaljreguleringen for settefiskanlegg på Veines er flere av disse målene styrende/relevant å følge
opp, men spesielt gjelder det disse:
o Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og
anstendig arbeid for alle.
o Mål 9: Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og
bidra til innovasjon.
o Mål 12: Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.
o Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av det.
o Mål 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig
utvikling.

2.6 Regionale føringer
De viktigste regionale føringene for planarbeidet vurderes å være:
•
•

Regional planstrategi for Finnmark 2020-2023 (under utarbeidelse)
Regional plan for Finnmark vannregion 2016-2021

2.7 Andre føringer
Sametingets planveileder vil bli brukt som redskap i kartlegging og dokumentasjon av samiske
interesser. Sametingets retningslinjer for vurdering av samiske hensyn ved endret bruk av
meacchi/utmark, jf. finnmarksloven § 4, vurderes også å komme til anvendelse.

Detaljregulering for settefiskanlegg på Veines - Planprogram

3.

12 av 28

INNHOLD OG TEMA I NY PLAN

3.1 Planlagte tiltak
Det planlegges flere ulike bygg og anlegg på land, både innenfor og utenfor planområdet. Se
prinsippskisse i figuren under.
Tiltak utenfor planområdet gjelder i hovedsak vannforsyningsanlegg. Vann forutsettes hentet fra
Eggevannene, via eksisterende kraftstasjon rett nord for Breivikbotn, og ført videre i sjøkabler
fram til Veines (se figur under). I tillegg tenkes strømforsyning hentet fra trafo i Høyvika, samt
eksisterende nett på Veines.
Tiltak innenfor planområdet omfatter planering og utfylling for etablering av næringsområde med
tilhørende infrastruktur som VVA, kraftforsyning, veg og parkering mm., samt mudring og
utfylling i sjø for etablering av kai til brønnbåt, og eventuelt molo. For utfyllingen vurderes det å
bruke stedegne sprengmasser og tilkjørte masser fra lokale deponier/brudd. På området
planlegges det satt opp produksjonslokaler, kontorer og hybler for personell på vakt. Ordinært
boligbehov forutsettes løst i eksisterende boligområder.
Når det gjelder tilknytning til fv. 882, vurderes det flere alternative avkjørselspunkt, både fra
vest og øst. Behov for tiltak på selve fylkesvegen vil også vurderes.
Området må sikres med port og gjerde.

Figur 8 Prinsippskisse som viser hvilke bygg med tilhørende anlegg som planlegges etablert. Kilde:
Cermaq.
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Figur 9 Infrastrukturanlegg i og utenfor planområdet. Kilde: Cermaq.

3.2 Oppheving av planer
Det foreligger som nevnt ingen reguleringsplaner for området, og følgelig vil ikke vedtak av
planforslaget forutsette oppheving/tilsidesetting av gjeldende regulering.

3.3 Arealformål og utnyttelsesgrad
Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å si noe nøyaktig om omfanget på planlagt bebyggelse.
Produksjonsbygget forventes imidlertid å være på mellom 20 og 40 000 m2. Foreløpig planlegges
det at kontorer og hybler for vaktpersonellet integreres i produksjonsbygget. Det er naturlig at
det meste av landarealet reguleres til næringsbebyggelse. Plankartet vil styre bebyggelsens
utforming og plassering gjennom byggegrenser, utnyttelsesgrad (fortrinnsvis BRA +
høydebegrensninger) og relevante bestemmelser.
Utfylling i sjø i forbindelse med kai og eventuelt molo anslås å ha et volum på rundt 200 000 m3.
Kaikonstruksjonen som foreløpig er planlagt, vil ha en lengde på 50 m, en bredde på 22 m og en
høyde på 11,3 m. Mudring i forbindelse med kai/molo vurderes å ha et volum på omkring 22 000
m3. Kai, veg, parkering mm. reguleres til respektive underformål under hovedformålet
Samferdsel og teknisk infrastruktur.
Konkret formålsangivelse tas det for alle tiltak endelig stilling til i planutformingen.
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3.4 Friluftsliv, barn og unge og folkehelse
Hasvik kommune har kartlagt sine friluftslivsområder i 2018 i henhold til regjeringens nasjonale
mål om at alle kommuner skulle kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder innen 2018.
Veines er ikke registrert som friluftslivsområde, men det antas at området benyttes til nærturer i
noen grad, spesielt av eiere av fritidsboligene på Veines. Ifølge Hasvik kommune sine nettsider,
er det satt opp en trimkasse på Veines, ved adkomsten til de eksisterende fritidsboligene.
Kommunen har hatt, i samarbeid med Hammerfest kommune, et pågående prosjekt med å
kartlegge og merke løypa «Sørøya på langs», en 7-dagers fottur fra Fuglen ved Sørvær til
Akkarfjord.
Det skal lages en konsekvensutredning for temaet friluftsliv, og denne vil beskrive hvilke
virkninger planen kan få for friluftslivsinteressene i området.

3.5 Grunnforhold og geoteknikk
Planområdet ligger under marin grense, men landområdene består for en stor del av berg i
dagen. Når det gjeler utfylling/mudring i sjø, gjennomføres det geotekniske og miljøtekniske
undersøkelser. Grunnforhold og geoteknikk vil vurderes nærmere i ROS-analysen som følger
planbeskrivelsen.

3.6 Kulturminner
I Riksantikvarens database «Askeladden» er det registrert ett automatisk freda kulturminne
innenfor planområdet, og ett ikke-freda kulturminne, jf. figuren under. I basen omtales begge
som «Veines/Bosetning-aktivitetsområde». Det ligger en bygning på det automatisk freda
kulturminnet, som er registrert som gammetuft. Det ikke freda kulturminnet er registrert som
ruin/bygningsrest.

Figur 10 Kulturminner på Veines. Kulturminnet med rød sirkel har status som automatisk freda. Kilde:
www.kulturminnesok.no
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I tillegg er det registrert to kulturminner i sjø i Breivikbotn, jf. figuren under. Den vestligste
lokaliteten er oppgitt som «Breivik/Annen marin lokalitet», og er registrert som bosetningsspor ifb.
handel (1800-tallet). Den østligste er benevnt som «Golden Deep/Skipsfunn», og er et
skipsvrak/fiskefartøy, datert til 1930-tallet.

Figur 11 Kulturminner i Breivikbotn. Kilde: www.kulturminnesok.no

Kvaliteten på kunnskapsgrunnlag og kartleggingsstatus er foreløpig usikker, men forutsettes
supplert og komplettert av berørte kulturminnemyndigheter, som har gjennomført befaringer på
området. Aktuelle kulturminnemyndigheter er Troms og Finnmark fylkeskommune (kulturminner
på land), Sametinget (samiske kulturminner) og Norges arktiske universitets-museum
(kulturminner under vann). På bakgrunn av foreliggende informasjon og varslingsinnspill,
vurderes det at det ikke behov for konsekvensutredning for tema kulturminner. Det vurderes at
temaet kan behandles på tilfredsstillende måte i planbeskrivelsen.

3.7 Landskap og sjøfront
Landskapet nord for fylkesveien utgjøres av snaufjell. I sør avsluttes planområdet mot sjø.
Veines inngår i landskapsregionen Fjordbygdene i Vest-Finnmark, og består av åpen fastmark,
ikke tresatt. Terrenget vil måtte senkes og planeres, og sprengningsmassene tenkes benyttet til
nødvendige utfyllinger i sjø for etablering av kai og industriområde, om kvaliteten viser seg
tilfredsstillende.
Det utarbeides egen konsekvensutredning for landskapsbildet. Nær- og fjernvirkninger av
landskapsendringene forutsettes illustrert og vurdert gjennom bruk av blant annet 3Dillustrasjoner, snitt m.m.
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3.8 Naturmiljø på land og sjø
Det er registrert et viktig leveområde for oter i Høyvika ifølge Naturbase. Oter er en truet art i
Norsk Rødliste. Indre del av Breivikfjorden og Høyvika er registrert som viktige områder for
ærfugl, toppskarv og andefugler. Det er blant annet registrert viktige beite- og yngleområder her
for nevnte arter. Sjøområdene inngår i Lopphavet, som er foreslått vernet etter
naturmangfoldloven.
Det skal lages en konsekvensutredning for temaet naturmiljø på land og i sjø, og denne vil
beskrive hvilke virkninger planen kan få for prioriterte arter, arter i Norsk rødliste for arter av
2015, for regionalt eller nasjonalt viktige naturtyper etter Norsk rødliste for naturtyper av 2018
mv.

3.9 Miljøforhold - forurensing
Det er ikke kjent at det er utført miljøundersøkelser i Breivikfjorden tidligere. Det er heller ikke
kjent at det har vært potensielt forurensende virksomhet i området. På bakgrunn av tiltakets
omfang mht. utfylling og mudring i sjø, gjennomføres det miljøtekniske undersøkelser. Disse
samordnes med de geotekniske undersøkelsene. Disse undersøkelsene gjøres i august 2020.

3.10 Reindrift

Figur 12 Planområdet vist med svart linje. Rosa skravur i vest er parringsland (høstbeite). Oransje
skravur i resten av området er høyereliggende områder og luftingsområder (sommerbeite). Kilde:
Kilden/NIBIO.

Området inngår i RBD 19 Sállan (Sørøy) sitt beiteområde.
En plan eller et tiltak innenfor et av reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter vil utløse
krav om konsekvensutredning. Dette har sin sammenheng med at et tiltak eller en plan innenfor
disse områdene vil i de fleste tilfeller komme i konflikt med reindriftsinteressene. Med
særverdiområder menes flyttlei, brunstland (parring), kalvingsland, sentrale luftingsområder,
samt områder i og ved anlegg til merking, skilling og slakting. Minimumsbeiter er det
årstidsbeitet som begrenser distriktets reintall, og er et viktig grunnlag for fastsettelsen av øvre
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reintall for distriktet. Selv om planen eller tiltaket ikke blir lokalisert innenfor et særverdiområde
eller ett minimumsbeite, kan planen eller tiltaket utløse en konsekvensutredning om de kommer i
konflikt med reindriftens arealbehov. Hva som er reindriftens arealbehov vil variere mellom
distrikt og mellom siidagrupper. Generelt kan man si at tiltak eller planer som vil virke inn på
reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter, vil utløse krav om konsekvensutredning.
Iht. Kilden/NIBIO, jf. figuren over, er det registrert parringsland/brunstland på deler av
planområdet. Det vurderes derfor at det må utarbeides konsekvensutredning for tema reindrift,
og denne må avklare interessene og relevante, avbøtende tiltak.

3.11 Samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv
Friis’ etnografiske kart fra 1861 viser at områdene innerst i Breivikfjorden har sterke sjøsamiske
tradisjoner, men på dette stadiet i planleggingen foreligger det ikke informasjon om samiske
interesser som krever særskilte hensyn eller tilrettelegging i planarbeidet. Varsel om oppstart og
høring av planprogram vurderes imidlertid å kunne bidra med utfyllende kunnskap på dette
feltet, og temaet vil behandles på ordinær måte i planbeskrivelsen – ut fra gjeldende regelverk.

3.12 Samferdsel og teknisk infrastruktur
Det planlagte tiltaket vil kreve en god del ny infrastruktur. Tiltaket behøver tilførsel av ferskvann,
som forutsettes hentet fra Eggevannene. Vannuttaket fra Eggevannene blir konsesjonsbehandlet
av NVE. Det vil også kreve ny kraftforsyning, enten i trasé på land eller som sjøkabel.
Eksisterende nettanlegg på Veines vil også bli benyttet. Det vil reguleres inn adkomst til anlegget
fra fylkesveien, men det vurderes foreløpig ikke behov for tiltak på selve vegen (unntatt
krysspunktet). Dette vil bli nærmere vurdert i planarbeidet.

3.13 Fiskeri og sjøområder
Sjøområdene langs land fra innsiden av Veines og ut til Ramneset er registrert som gyteområder
for rognkjeks. Det er også registrert en sjølakseplass på Veines. I Breivikbotn har Nergaard søkt
om etablering av torskehotell. Virkninger for fiske, ferdsel, gyteområder m.m. vil vurderes
nærmere i planbeskrivelsen.
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3.14 ROS-analyse
Tema
ROS-analyser skal inngå i all arealplanlegging. For dette tiltaket vil behovet for ROS-analyse
være knyttet til alminnelige ROS-tema, samt tema som er spesielt aktuelle i næringsområder,
som blant annet (i alfabetisk orden):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brann- og eksplosjonsfare
Flom/erosjon/isgang
Forurensning på land, i sjø og i luft. Ev. forurensede masser i sjø vil her være et tema.
Grunnforhold
Klimaendringer, stormflo og havnivåstigning
Lokalklima på land og sjø, herunder strøm, bølger, ising på fartøy mm.
Rømming
Skredfare
Svikt i kraftforsyningen med følgekonsekvenser
Støy
Trafikksikkerhet på land, langs vei og i sjø
m.fl.

Metode
Det benyttes innledningsvis sjekkliste for å identifisere potensielt uønskede hendelser som kan
oppstå som følge av planlagt tiltak eller omgivelsene. Aktuelle hendelser vurderes deretter
nærmere for å avdekke risiko og vurdere mulige/relevante avbøtende tiltak. Til grunn for
vurderingene legges DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – Metode
for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen» fra 2017 til grunn. Annet grunnlagsmateriale vil
være «Retningslinjer for behandling av støy i arealplansaker», T-1442 med siste veileder fra 2016.
Utredere med spesialfag vil benyttes ved behov, herunder akustikere, geoteknikere,
miljøteknikere, ingeniørgeologer med mer.

4.

ALTERNATIVSVURDERINGER
I planarbeidets konsekvensutredning vil to alternativer vurderes:
A: 0-alternativet
0-alternativet representerer videreføring av dagens situasjon. Denne defineres som gjennomføring
av gjeldende kommuneplan for området (LNF-C).
B: Utbyggingsalternativet
Planforslaget representerer utbyggingsalternativet.
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UTREDNINGSBEHOV

5.1 Plantema som skal konsekvensutredes
5.1.1 Valg av tema, datagrunnlag og kvaliteten på dette
På bakgrunn av kjente data for området, egne vurderinger og Hasvik kommunes føringer, vurderes
det at følgende tema skal konsekvensutredes:
KU-tema

Datagrunnlag2

Friluftsliv

Befaring, offentlige databaser, innspill i planprosessen og
møter/dialog med Hasvik kommune og relevante
interesseorganisasjoner. Friluftsliv er kartlagt i Hasvik, og data
herfra legges til grunn.
Befaringer og offentlige databaser
Befaring av biolog, offentlige databaser, innspill i planprosessen og
lokalkunnskap.
Offentlige databaser, møter/dialog med berørt distrikt,
regionale/statlige myndigheter og Hasvik kommune, innspill i
planprosessen og lokalkunnskap.

Landskapsbilde
Naturmiljø, land og sjø
Reindrift

Kvaliteten på datagrunnlaget, jf. høyre kolonne, vurderes på nåværende tidspunkt som
tilfredsstillende. Kjent kunnskap forutsettes supplert med befaringer i felt. Behov for ytterligere
suppleringer vurderes fortløpende.
5.1.2 Metode
Metoden for konsekvensutredningene baseres på Statens vegvesens Håndbok V712
Konsekvensanalyser og ellers anerkjent metodikk. Utredningene legges opp i henhold til følgende
trinnvise fremgangsmåte:
1. Innsamling av datagrunnlag: Kildesøk og innhenting av ny kunnskap. Bredden og kvaliteten i
datagrunnlaget vurderes, og ev. suppleres ytterligere.
2. Inndeling i delområder: Planområdet og relevante deler av influensområdet deles inn i mindre
områder (delområder) i henhold til registreringskategoriene for temaet.
3. Vurdering av verdi for delområder: Delområdene gis en begrunnet verdivurdering.
4. Vurdering av påvirkning for delområder: Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil
medføre på et delområde. Det gis en begrunnet vurdering av hvordan delområdene påvirkes
som følge av tiltaket. Påvirkning skal vurderes i forhold til referansesituasjonen
(nullalternativet).
5. Vurdering av konsekvens for delområder: Konsekvensen for delområder bestemmes ved å
sammenstille delområdets verdi med påvirkning av tiltaket. Konsekvensgraden fastsettes ved
bruk av «konsekvensvifta».
6. Samlet konsekvensvurdering: Samlet konsekvens (sum-virkninger) vurderes for hvert
alternativ.
7. Rangering alternativer: Alternativene rangeres fra best til dårligst.
8. Usikkerhet og avbøtende tiltak: Det redegjøres for beslutningsrelevant usikkerhet og forslag
til avbøtende tiltak som kan redusere de negative virkningene.

2

Miljødirektoratets veileder M-1324 «Konsekvensutredninger: Anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data – oversikt pr 1.

april 2019» legges blant annet til grunn.
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5.2 Plantema som skal vurderes i planbeskrivelsen
Tema som det vurderes naturlig å behandle gjennom ordinær planbeskrivelse (ikke KU) er blant
annet følgende (alfabetisk ordnet):
Barn og unges interesser
Byggeskikk og estetikk, stedsutvikling, universell utforming mm
Folkehelse
Klimatilpasning/klimaendringer
Kulturminner-/miljø
Landbruk
Lokal næringsutvikling
Risiko- og sårbarhet, jf. kapittel 3.14 (oppsummering fra ROS-analysen)
Samiske interesser unntatt reindrift
Sosial infrastruktur og demografi
Teknisk infrastruktur, herunder vann, avløp, kommunikasjon og kraftforsyning.
Økonomi/gjennomføring
Kunnskapsgrunnlaget for disse tema utgjøres av offentlige databaser, innspill i planprosessen og
møter, samt lokalkunnskap hos utreder, utbygger og kommune.
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PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

6.1 Innledning
Planprosessen er knyttet til to hovedfaser
1) Utarbeidelse av planprogram, og
2) Utarbeidelse av detaljregulering med konsekvensutredning.
Prosessen tenkes lagt opp som følger, iht. prosesskravene i plan- og bygningsloven:

6.2 Planprogram
1. Utarbeidelse av forslag til planprogram: Planprosessen starter med å utarbeide forslag til
planprogram.
2. Høring og offentlig ettersyn av planprogrammet, og varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeid: Forslag til planprogram sendes på høring til offentlige myndigheter,
lag/foreninger og berørte grunneiere/naboer ved brev, samt legges ut til offentlig ettersyn i
minimum seks uker. Parallelt med dette varsles oppstart av planarbeid. Oppstart av
planarbeid/offentlig ettersyn av planprogram annonseres i Finnmark dagblad og på Rambølls
hjemmeside.
3. Fastsetting av planprogram: Etter høringsperioden fastsettes planprogrammet med endelig
virkning av kommunestyret. De som har gitt innspill får fastsatt planprogram tilsendt. Det blir
for øvrig også tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

6.3 Detaljregulering med konsekvensutredning
1. Varsel om oppstart: Parallelt med høring av forslag til planprogram, jf. over, blir det kunngjort
varsel om oppstart av regulering. Berørte parter blir tilskrevet, og offentlig ettersyn blir
kunngjort i lokalpressen og på internett.
2. Utarbeidelse av planforslag: Planforslag med konsekvensutredninger (KU) blir utarbeidet på
bakgrunn av fastsatt planprogram og innspill under varsel om oppstart. Behov for innspillsmøte
lokalt vil vurderes.
3. Høring og offentlig ettersyn: Planforslag med KU blir deretter sendt på høring til berørte parter
og lagt ut på offentlig ettersyn av kommunen. Frist for innspiller minimum seks uker. Behov
for åpne møter blir vurdert.
4. Revisjon av planforslag: På bakgrunn av innkomne innspill blir det besluttet om planforslaget
skal revideres/endres før vedtak, ev. ny runde med høring/offentlig ettersyn.
5. Vedtak: Kommunestyret vedtar reguleringsplanen. Vedtaket kunngjøres med klagefrist.
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FRAMDRIFT OG MILEPÆLER
Under vises tentativ framdriftsplan for arbeidet. Endringer kan skje som følge av prosessen selv,
herunder innspill knyttet til høring og fastsetting av planprogrammet:
Tidsrom

Aktivitet/milepæl

2020/04-07

Høring av forslag til planprogram og varsel om planoppstart.
Høringsperiode er min. seks uker.

2020/09

Fastsetting av planprogram
Hasvik kommunestyre

2020/06-11

Utarbeidelse av planforslag
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse, inkl. ROS-analyse, konsekvensutredninger,
spesialfagrapporter, innspill mm.

2020/11-12

Innsending av planforslag til kommunen

2020/12 2021/01

Vedtak om høring og offentlig ettersyn (planutvalget)
Tidspunkt er avhengig av kommunens møtekalender

2021/01-02

Høring og offentlig ettersyn
Høringsperiode er min. seks uker.

2021/02-03

Merknadsbehandling
Innspill vurderes sammen med Cermaq og kommunen, ev. relevante
myndigheter.

2021/04

Vedtak i kommunestyret

2021/04-05

Kunngjøring av vedtak
Klagefrist er tre uker.
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REFERERTE OG KOMMENTERTE INNSPILL

8.1 INNSPILL TIL PLANPROGRAMMET
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 22.04.2020
1) Planprogrammet bør kort redegjøre for hvordan det varslede planarbeidet samsvarer med de
nasjonale miljømålene.
2) Omtalen av reindrift er dekkende i planprogrammet og dette temaet må konsekvensutredes
med reindriftsfaglig kompetanse.
3) De ber om at 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, tas med i planprogrammets kap. 3.8.
Forslagsstillers kommentar:
1) Det vurderes at plantiltaket vil kunne realiseres i tråd med nasjonale miljømål. Dette ivaretas
og dokumenteres i planforslaget.
2) Reindriftsfaglig utredning utføres av personell med kompetanse/erfaring fra KU reindrift og
samisk språk.
3) Tas til etterretning.

Troms og Finnmark fylkeskommune, 20.05.20
Jf. KU-forskriften er det krav om at planmyndigheten vurderer behovet for et offentlig møte som
ledd i arbeidet med å fastsette planprogram. TFFK har ikke registrert informasjon om
informasjonsmøtet som skulle være tilgjengelig en uke før møtet den 18.05.
Forslagsstillers kommentar: Informasjonen om møtet ble lagt ut, om enn en dag forsinket. Møtet
er gjennomført, med godt (digitalt) oppmøte og gode innspill til planprosessen. Dette vil
kommenteres nærmere i planforslaget.

Norges Fiskarlag, Fiskarlaget Nord 28.05.202
Det fremkommer av planprogrammet at utslippspunktene for settefiskanlegget planlegges
etablert innenfor det kartlagte fiskefeltet og gyteområdet for torsk.
Forslagsstillers kommentar:
Plassering av utslippspunkt vil avklares med berørte interesser/ interessenter og myndigheter, og
iht. gjeldende regelverk. Dette blir tema senere i planprosessen.

Line Olufsen-Mehus, udatert
Viktige punkter å utrede er bl.a. ringvirkningsperpektivet, miljø- og klimaperspektivet,
naturperspektivet, kulturperspektivet og det estetiske perspektivet.
Forslagsstillers kommentar:
Det vises til utredningsprogrammet, hvor mange av de temaene hun tar opp vil inngå i
konsekvensutredningene. For øvrig vil temaene behandles i planbeskrivelsen, herunder knyttet til
risiko og sårbarhet. Det vises også til at tiltak skal omsøkes og behandles etter gjeldende
regelverk knyttet til bl.a. utslippstillatelser mm.
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8.2 INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART
Varslingsinnspillene er kort referert under. Disse retter seg mot selve planutformingen, og vil
derfor bli kommentert først når selve planforslaget fremmes for førstegangsbehandling.

MYNDIGHETER
Troms og Finnmark fylkeskommune, 20.05.20
Fylkeskommunen støtter vurderingen av konsekvensutredninger. Det er behov for KU av
friluftsliv, naturmiljø, land og sjø, reindrift og landskapsbilde. De har ikke registrert
informasjonen om informasjonsmøtet 18.05.20 på kommunens hjemmeside. Regionalt planforum
er en viktig arena for klarlegging og samordning av nasjonale, regionale og kommunale
interesser i planleggingen. Atkomst må opparbeides iht. N100, og planen må vise at frisikten er
oppfylt. Byggegrensen langs fylkesvegen er 50 meter fra midtlinje. Eiendomsgrenser skal følges,
med minimum avstand til skulderkant veg på 3 meter. Det er registrert to kulturminner på
området, og TFFK minner om aktsomhetsplikten.
NVE, 14.05.20
Gir en gir generell tilbakemelding, og ikke en konkret uttalelse i denne saken. God
arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon
og skred. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må også avklares. Et
velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. De
anbefaler ulike veiledere og verktøy ved oppstart av planarbeidet.
Norges arktiske universitetsmuseum (UM), 13.05.20
UM har ingen merknader til planforslaget, da de ikke kjenner til kjente kulturminner under vann.
De minner for øvrig om kulturminneloven.
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.
Sametinget, 15.02.20
Finner det sannsynlig at det kan være automatisk fredete samiske kulturminner som blir berørt
av tiltaket. Sametinget vil foreta en befaring på området i løpet av feltsesongen 2020. De ber
tiltakshaver informere grunneiere om befaringen.
Fylkesmannen 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.
Det må være tett dialog med RBD 19.
4) Anleggsarbeid knyttet til vannforsyningen må gjennomføres når det er til minst ulempe for
reindrifta.

Detaljregulering for settefiskanlegg på Veines - Planprogram

8 av 28

5) Konsekvensutredningene må gi et tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere tiltaket etter
naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper i §§ 8 – 12. Tiltakshaver/kommunen skal sende
naturmangfoldrapport og data i SOSI- eller SHAPE-format til Fylkesmannen.
6) Dersom det skal kunne bygges nærmere sjøen enn 100 m, må det fastsettes en annen
byggegrense i planen.
7) Det må redegjøres for klimaendringer og havnivåstigning.
8) Det bør fastsettes en bestemmelsessone langs bekken gjennom området, der det ikke er
tillatt med bygge- og anleggstiltak. Fylkesmannen anbefaler minst 20 m.
9) Plandokumentene må beskrive hvordan vannmiljøet i sjøen og bekken skal ivaretas, og ikke
forringes.
10) Det må legges til rette for bred medvirkning fra lokalbefolkningen, også utover tradisjonelle
folkemøter.
11) Fylkesmannen ber om at planforslaget (SOSI- og PDF-filer) oversendes til Kartverket for
kontroll før utsendelse på høring.
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.
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».
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.
Statens Vegvesen, 25.05.20
Ingen merknader, viser til TFFK sitt innspill om fv. 882.
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NÆRINGSLIV
Norges fiskarlag - 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 om vurdering rundt 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.
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.
Reinbeitedistrikt 19 Sállan/Sørøya
Forslagsstillers planrådgiver har vært i kontakt med distriktsleder på telefon flere ganger, sist
14.08.2020. Distriktet har ikke gitt skriftlig innspill, men har på telefon gitt uttrykk for at de ikke
har særskilte interesser innenfor planområdet. Det vil imidlertid bli ytterligere kontakt ifb.
konsekvensutredning av tema reindrift, hvor planrådgiverne stiller med personell som har
utarbeidet flere konsekvensutredninger for dette temaet, og som samtidig har samisk
språkkompetanse.

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.
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.
Line Olufsen Mehus, udatert
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?
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?
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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.
Arnold Jensen, 05.06.20
Jensen har intervjuet mange fiskere og fiskerlag ang. hva som skjer på gytefjorder/gyteområder
etter at oppdrett er satt ut i disse fjordene. Svarene har vært entydige: Den lokale
Kysttorsken/Skreien slutter å gyte der. Jf. Naturmangfoldsloven § 8 skal det tas 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. 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.
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