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Referat fra planoppstartsmøte, jf. plan- og bygningsloven § 12-8
Møtet ble gjennomført som videokonferanse den 14.04.2020 klokken 12:00.
Til stede for Hasvik kommune: Ordfører Eva D. Husby, rådmann Erik Arnesen, teknisk
rådgiver Kim-Are Walsø og plan- og næringskonsulent Marthe Strandheim.
Til stede fra initiativtaker og forslagsstiller: Gunnar Gudmundsson og Bjørn Alte Jacobsen fra
Cermac. Ulla Sennesvik og Kirsten Svineng fra Rambøll.
Kommunen viste til forespørsel om planoppstartsmøte datert 26.03.2020, og ba initiativtaker
redegjøre for saken.
Cermac orienterte om det planlagte postsmoltprosjektet på Veines.
Det ble deretter foretatt en gjennomgang av samtlige underpunkter som fremgår av
bestemmelsen i «forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og
bygningsloven», § 2, 2. ledd.
Det var enighet om at spørsmålet om tilrettelegging for samarbeid, medvirkning og
samfunnssikkerhet er ivaretatt gjennom beskrivelsene i planinitiativet. Videre var det enighet om
at planen vil omfattes av forskrift om konsekvensutredning.
Initiativtaker orienterte om at det på nåværende tidspunkt ikke anses nødvendig med utredninger
knyttet til bestemte temaer ut over det som vil fremkomme i konsekvensutredningen.
Initiativtaker og kommunen var enige om at det vil være hensiktsmessig med felles behandling
av plan og byggesak etter plan- og bygningsloven § 12-8, 2.ledd.
Partene var enige om at det er viktig med god dialog i det videre arbeidet med planforslaget.
Kommunen kan bidra med lokalkunnskap, opplysninger om hjemmelshavere og høringsparter
m.m. Rambøll oversender tentativ fremdriftsplan, og det legges opp til løpende dialog mellom
initiativtaker og kommunen. Kontaktperson for initiativtaker er Ulla Sennesvik. Kontaktpersoner
for kommunen er Kim-Are Walsø og Erik Arnesen.
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.

Kommunen redegjorde avslutningsvis for at det ikke er aktuelt å stoppe planinitiativet etter planog bygningsloven § 12-8 2. ledd. Kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet.
Referatet og kommunens merknader bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som
forelå på det tidspunkt oppstartsmøtet fant sted. Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken
oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen.
Breivikbotn, 14.04.2020.
Erik Arnesen
rådmann
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