
Hasvik kommune

Utvalg: FormannskaPet

Møtested: Rådhuset-Kommunestyresalen

I)ato: 28.02.2018

Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 45 27 00

Merknad til møte:

Innkalt:

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.

Breivikbotn, 22. feb. 20 I 8

Eva D. Husby
Leder

Møteinnkalling

Odd Michelsen
Formannskapssekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derþr ingen håndskrevet signatur
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Eva D. Husbv LEDER AP
Lars Hustad NESTL AP
Siv Olsen Gamst MEDL AP
Per Hansen MEDL AP
Odd lvar Gladsø MEDL H



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

PS 7/18

PS 8/18

PS 9/18

PS l0/18

PS I l/18

PS l2l18

PS l3l18

PS l4l18

PS l5l18

PS l6118

RS 3/18

Innhold Lukket

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste

Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte

Kjøp av eiendom - Gnr. I Bnr. 15

Søknad om fritak for kommunale avgifter for GNR/BNR
3lt7

Reguleringsplan - Håen

Høfing av søknad - nettilknytning av Dønnesfiord
vindpark

Søknad om dispensasjon fra þstsoneplan - Kipparfiord
Hasvik kommune

Søknad om dispensasjon fra þstsoneplan - Meltefiord
Hasvik kommune

Lillehavet - Søknad om dispensasjon fra arealplan -
dumping av mudringsmasse i Breivikforden

Reservekapasitet hurtigbåt sendt fra Finnmark
fflkeskommune

Arkivsaksnr.

20t8/410

2017/864

2017/1102

2018/433

20t81390

20r8/391

2017/854

2018/533
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PS 7/18 Godkjenning av innkalling

PS 8/18 Godkienning av saksliste

PS 9/18 Godkienning av møteprotokoll fra forrige møte
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Hasvik kommune Arkiv: Gnr. I Bnr. 15

Arkivsaksnr: 20181410-4

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvalg Utvalessak Møtedato
Formannskapet 10/18 28.02.2018

Kjøp av eiendom - Gnr. I Bnr. 15

Innstilling

Hasvik kommune inngår avtale med arvingene etter Evald Hansen og kjøper eiendom Gnr I Bnr
l5 på Sørvær for kroner 5 pr kvm. Før kjøpesummen overføres må dagens arvinger få
grunnbokshjemmel på eiendommen. Hasvik kommune ber om at når de har fätt
grunnbokshjemmel på eiendommen rekvirerer Hasvik kommune grensepåvisning i
oppmålingssesongen 20 I 8.

Saksopplysninger

Hasvik kommune er tilbudt äkjøpe Gnr I BNr l5 på stedet Sørvær for kroner 5 pr kvm.
Eiendommen er framstilt i Statens Kartverk Matrikkel med et areal pà 14.430,9 kvm. Med en
kjøpesum på kr 5 pr kvm utg¡ør dette kr 72.154,5.I tillegg kommer 2,5yo i dokumentavgift (kr
1.804) og 525 kroner i tinglysing av skjøte.

Bakgrunn

Hasvik kommune tilbys å kjøpe Gnr I Bnr l5 på stedet Sørvær. På denne eiendommen er det
etablert grillplass som benyttes spesielt av Sørvær skole og Sørvær barnehage. Hasvik kommune
er blitt tilbudt å kjøpe eiendommen fra arvingene etter tinglyst eier Evald Hansen som er død.

Vurdering

Teknisk etat innstiller at Hasvik kommune kjøpe den omtalte eiendommen i henhold til
pristilbudet.

Vedlegg
Vedr eiendom
Brev til Hasvik kommune
Salg av eiendommen gnr.l bnr. l5 i Hasvik kommune
viser til vedlegg - etterlyser svar på mail
Gnr I Bnr 15
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Melding
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Fra: Turid Hellen (turidaT@bkkfrber.no)

Sendt: 29.01.201 8 2l:18:44
Til: Kim-AreWalsø
Kopi:

Emne: SV: Vedreiendom

Vedlegg: Brev til Hasvik kommune.docx;Salg av eiendommen gnr.l bnr. l5 i Hasvik kommune.msg;Skjøe Sørvær -
gnr I -bnr 15

Hei

Kim Are

Har no snakket med mine søskenbarn, og alle er enige for salg og er enig om pris på kr 5.- pr kv.m.. Tinglysning må
jeg ordne til neste møte.
Bekreftelse fra de andre ligger ivedlegg. Håper på positivt svar. Mvh Turid H Hellen

Fra: Kim-Are Walsø [mailto:kim.are.teknisk@hasvik.kommune.no]
Sendt: 29. januar 2018 09:19
Til: Turid Hellen <turid47@bkkfiber.no>
Emne: SV: Vedr eiendom

Hei

1. Før Formannskapet tar stilling til eventuelt å kjøpe eiendommen må de ha en pris å forholde seg til
2. Før Hasvik kommune eventuelt går inn for å kjøpe eiendommen må selger sørge for å ha

grunnbokshjemmel til eiendommen.

Kim-Are

Kim-Are Walsø
Teknisk rådgiver/Beredskapsansvarli g
Direkte telefon: (+47) 78 45 27 43
Telefax: + (47)78 45 15 08
Mobil: (+47) 47 86 56 67
mailto: kimare.teknisk@hasvik.kommune.no

www. hasvik. kommune. no

Fra: Turid Hellen lmajlto :turid47@bkKiber. nol
Sendt: 28. januar 2018 19:39
l.il: Kim-Are Walsø
Emne: SV: Vedr eiendom

Hei Kim Are

Takk for tilbakemelding

Vi vil selvsagt gjerne selge eiendommen, men har ikke tenkt ut noen pris enda. Ser at dere har kvadratmeter pris
til forskjellige formå1. Tenker vi venter å se hva dere kommer fram til i formannskapet/ kommunestyret.
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Fra: Kim-Are Walsø [mailto:kim.are.teknisk@ hasvik.kommu ne. no]

Sendt: 26. januar 2018 04:53

Til: Turid Hellen <turid4Z@hkkfiber.no>
Emne: Vedr eiendom

HeiTurid.

Jeg har snakket med rådmann og han skal ta saken opp i Formannskapsmøtet 30 januar

Dersom dere ønsker å selge eiendommen - har dere noen prisantydning?

Km-Are

Kim-Are Walsø
Teknisk rådgiver/Beredskapsansvarlig
Direkte telefon: (+47) 78 45 27 43
Telefax: + (47)78 4515 08
Mobil: (+47) 47 86 56 67
mailto: kimare.teknisk@hasvik.kommune.no

www.hasvik. kommune.no

v
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Ytre Arna

29.1.2018

T¡l Hasvik kommune

Gjeldende eiendom på Sørvær

Gårdbruksnr. 1

Bruk 15

Som etterkommere (barnebarn) av Erald Henriksen gir vi samtykke til at
denne eiendommen blir solgt til Hasvik kommune.

For

Bent Håvard Henriksen

Hugo Henriksen

Charles Henriksen

Mvh

Margareth Fjellvard

Mons Slettens veg 24

5265 Ytre Arna
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Fra:

Sendt:
Til:
Emne:

Alf.b Mathisen
29. januar 2018 15:14
turid4T@bkkfiber.no
Salg av eiendommen gnr.1, bnr. 15 i Hasvik kommune

S_on' harnebarn av Erold Henriksen godkjenner jeg, Alf Bjørnar Mathisen, fnr.
->Tsalg av eiendommen gnr. 1,-bnr'15 i Hasvik kommune.

Jeg herved fullmakt til Turid Hellen å foreta salget og bestemme prisen.

Med vennlig hilsen

Alf Bjørnar Mathisen
Postboks 13
9621 Kvalsund
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Fra: Kim-Are Walsø (kim.are.teknisk@hasvik.kommune.no)

Sendt: 29.01.2018 09: 1 9:00
Til: 'Turid Hellen'

Kopi:

Emne: SV: Vedreiendom

Vedlegg:
Hei.

1. Før Formannskapet tar stilling til eventuelt å kjøpe eiendommen må de ha en pris å forholde seg til.
2. Før Hasvik kommune eventuelt går inn for å kjøpe eiendommen må selger s6rge for å ha

grunnbokshjemmel til eiendommen.

Kim-Are

Kim-Are Walsø
Teknisk rådgiver/Beredskapsansvarlig
Direkte telefon: (+47) 78 45 27 43
Telefax: + (47)78 45 15 08
Mobil: (+47) 47 86 56 67
mailto: kimare.teknisk(Ohasvik. kommune. no

www. hasvik.kommune. no

Fra : Turid Hellen [mailto:turid47@bkkfiber. no]
Sendt: 28. januar 2018 19:39
ïl: Kim-Are Walsø
Emne: SV: Vedr eiendom

Hei Kim Are

Takk for tilbakemelding

Vi vil selvsagt gjerne selge eiendommen, men har ikke tenkt ut noen pris enda. Ser at dere har kvadratmeter pris
tilforskjellige formå1. Tenker viventer å se hva dere kommer fram til iformannskapet/ kommunestyret.

Mvh Turid Hustad Hellen

Fra: Kim-Are Walsø [mailto:kim.are.teknisk@ hasvik.kommune.no]
Sendt: 26. januar 2018 04:53
Til : Tu rid H el len <!U rid47@_þ_kkfibe r. n o>
Emne: Vedr eiendom

HeiTurid.

Jeg har snakket med rådmann og han skal ta saken opp i Formannskapsmøtet 30 januar

Dersom dere ønsker å selge eiendommen - har dere noen pr¡santydn¡ng?

Kim-Are
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Kim-Are Walsø
Teknisk rådgiver/Beredskapsansvarlig
Direkte telefon: (+47)78 45 27 43
Telefax: + (47)78 4515 08
Mobil: (+47) 47 86 56 67
mailto: kimare.teknisk@hasvik.kommune.no

www.hasvik.kommune.no
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TilOrdfører

TilRådmann

Til Kim Are

Viser tll vedlegg - og etterlyser svar på vedlagte mail...

Frekhaug, 18.01.18

Mvh

Turid Hustad Hellen

au/;c{{ {4/-u.ù

fultl . //81.V//3i.

Atdv, Galhtvsv(jeh bs
Sqls Trt*.h*r¡
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Maqnar Hellen

Fra:

Sendt:
Til:
Emne:

Turid Hellen <turid47@bkkfiber.no>
torsdag 18. januar 2018 22.15

mahel@online.no
VS: Gnr 1 - bnrl5 - Hasvik kommune

Fra: Kim-Are Walsø [mailto:kim.are.teknisk@ hasvik.kommune.no]

Sendt: 30. oktober 2OL7 OOt27

Til: Turid Hellen <turid47 @bkkfiber,no>
Emne: SV: Gnr 1- bnr15 - Hasvik kommune

Jeg skal spørre ordføreren om hva de kom fram til. Du får høre fra meg.

Kim-Are

,-- ,'l
:. i
'i .#

Kim-Are Walsø
Tekn isk råd g iverlBeredskapsansvarlig
Direkte telefon: {+47) 7B 45 27 43
Telefax. + $7)78 45 15 0B

Mobil: (+47) 47 86 56 67
mailto.l-cir-n¡tg.tplf.L¡-sl(@bggurkJglrfultl¡l.llQ

www. hasvik.kommune. no

Fra : Turid Hellen [ntaillo ; tr.tlid'T / gitrkkf itlct,XA]
Sendt: 27, oktober20tT 23:36
Til: Kim-Are Walsø
Emne: VS: Gnr I - bnr15 - Hasvik kommune

Hei

Viser til mail av 30.08.17 - se nedenfor,.

Kan ikke se å ha mottattsvarfra deg-hvordan denne saken erviderebehandlet il-lasvikkommune

Ser frem tij et raskt svar fra de\,.

Med hilsen

Turid Hustad Hellen

Fra: Tu ri d H e I |en I rl aill,] !U t i-d,lZEr,lltkflþç¡1-¡r ql

Sendt:30. august 2017 14:07

Tll:'kimare.teknisk@hasvik.kommune.no'<!iryçr'c,tektfL:rhÍ)Jl¡t¡Vih.kqL¡litfUlltl.l¡¿>
Emne: Gnr L - bnr15 - Hasvik kommune

I
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Hei

Viser til hyggelig samtale på ditt kontor for en tid tilbake - hvor jeg tok opp en del spørsmål angående diverse
<aktivíteterr på gnr L bnr 1.5.

Grunnen til at jeg gjØr denne henvendelsen er at jeg <innehar> skjøte på denne eiendommen i <nedarvet slekt>
Skjøte er registrert på min bestefar- Erald Henriksen og datert A3.02.t942 - tinglyst LL.06.L942.

I sommer reg¡strerte jeg at denne eiendommen ble både benyttet til r<markering> av åpning av turstiprosjektet
<<Sørøva på langsr og i tillegg startet Sørvær grendelag <bygging> av en platting med levegger - med tilhørende
benker og peis - tíl allment bruk for bygdens befolkning.

Undertegnede synes jo det er fint at plassen blir benyttet som rekreasjonssted for Hasvik kommunes befolking ( og
da mest SØrværs befolkning) - men dette er jo en <privat eiendom>. !l
Og ná kommer Jeg tfl poenget.

Så vidt undertegnede kjenner til så har Hasvík kommune <bevilget> penger til dette <byggeprosjektetr - som er satt
opp på dugnad.
Om dugnadsgjengen bare har trodd at dette var kommunes eiendom vites ikke - men dette er det jeg reagerer på at
man bare (tar seg til rette¡r.

Jeg ser jo at denne Sandstadvika er et yndet sted for de som vil bade elfer ta med seg mat - og tilbringe tid der på

stedet sammen med venner og familie.
Til sammenligning kan nevnes Sandvika - her har vel kommunen eiendomsrett - og aktivitetene er ikke ulik her.

Forslag til løsning:

Undertegnede har nødig lyst til å <<komme i unådel med bygdens befolking pga. av dette - men en løsning kunne jo
være at denne eiendommen ble innløst av Hasvik kommune - så hadde de hatt råderett til eiendommen slik som de
har for andre rekreasjonsområder.
Pr i dag så er dette en privateid eiendom - og det som er iverksatt er ikke blitt ¡nformert om til skjøteinnehaver í

nedarvet slekt.

Håper Hasvik komme ved formannskap/kommunemøte kan ta opp denne saken - og komme med en positiv
tilbakemelding til undertegnede.

Frekhaug, 30.08.17
Turid Hustad Hellen
Mob.48134133
e-ma il. Turid4T@ bkkfiber. rro
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Hasvik kommune Arkiv: 3/17

Arkivsaksnr: 20171864-4

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvalg Utvalsssak Møtedato
Formannskapet l l/18 28.02.2018

Søknad om fritak for kommunale avgifter for GNR/BNR 3/17

Innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Reinbeitedistrikt l9 har søkt om fritak for kommunale avgifter for septiktømmingved slakteriet
på Gnr 3 Bnr 17. Administrasjonen har i brev 04.01.2018 avslått søknaden på bakgrunn av
kommunestyrevedtak hvor lite bruk av bygning ikke gir grunnlag for fritak eller reduksjon av
kommunale avgifter. Reinbeitedistrikt 19 har på bakgrunn av administrasjonens avslag påklaget
avslaget til formannskapet. Saken oversendes dermed Formannskapet som klageinstans.

Bakgrunn

Reinbeitedistrikt l9 Sørøy har søkt med fritak for kommunale avgifter med tanke på septikavgift
ved reinslakteriet på Gnr 3 Bnr l7 Kvitbergan 4. Reinbeitedistriktet har påklaget
administrasjonens avslag og på bakgrunn av dette oversendes saken fra administrasjonen til
formannskapet som klageinstans.

Vurdering

Administrasjonen støtter seg til kommunesfyrevedtak om at lite bruk av bygningen ikke er
grunn nok til å gi fritak for kommunale avgifter. Dette på bakgrunn av kommunestyrets
retningslinjer for reduksjon eller fritak for kommunale avgifter.

Vedlegg
2 Søknad om fritak for kommunale avgifter for G/BNR 3/17
3 Søknad om fritak for kommunale avgifter
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Fra: Nils Mikkelsen Sara (n ilsmsara@gmail.com)

Sendt: 3 1.01.201 I 08:37:36

Til: Kim-AreWalsø
Kopi:

Emne: Kommunale avgifter

Vedlegg:
Fikk svaret om søknad om fritak fra kommunale avgifter i brev. Synes svaret fra Hasvik kommune var skuffende.

Reinbeitedistriktet synes å ha vært grei i mange saker i Hasvik kommune de siste årene. Distriktet har gått med på

endel saker som er til hindring eller forstyrrende for reindriften pä øyauten å kreve vederlag for tapt beite eller

merarbeid. Sansynligvis har disse nye byggverk også gitt endel penger også til kommunekassa.

Det kan bl.a nevnes værradaren på Slusken, ny radarmast på Andotten, snøskjerm på Falkeberget, telefon/datamast

Bør{ord NRS.

Ber om at kommunen tar søknaden vår til ny behandling. Hytta brukes jo kun i noen fÏi dager på høsten og slakteriet

er som kjent ikke i drift.
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Hasvik kommune
Tekniske tjenester

REINBEITEDISTRIKT I 9 SØRØY/SALLAN
Platået
9525 MAZE

An.

Deres ref: Vår ref
20t7/864-2

Saksbehandler
Kim-Are Walsø 178 45 27 43

Dato
04.01.2018

Søknad om fritak for kommunale avgifter for G/BNR 3/17

Hasvik kommune viser til søknad om fritak for kommunale avgifter (septik) for Gnr 3 Bnr l7
Kvitbergan 4 pga lite bruk.

Hasvik kommune har en meget restriktiv praksis i å gi reduksjon eller fritak for kommunale
avgifter selv ved lite bruk som i deres tilfelle. På bakgrunn av dette avslås søknaden om fritak av
kommunale avgifter på septik for Gnr 3 Bnr 17.

Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningsloven g 28 påklages innen 3 uker. Eventuell klage
sendes til Hasvik kommune, Postboks 43,9593 BREIVIKBOTN.

Med hilsen

Kim-Are Walsø
Rådgiver

Brevel er godkjent elektronisk og derþr uten håndsignatur

Postadresse
Postboks 43, 9593 Breivikbotn
E-post:
post@hasvik.kommune.no

Besøksadresse
Fjellveien 6, Breivikbotn

Telefon
78 45 27 00
Telefaks
78 45 15 08

Bank
4912 05 00103
Org.nr
964830711www.hasvik.kommune.no
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Kim-Are Walsø

Fra:

Til:
Scndt:

Gisle Loso <adv-loso@loso,no>

8. november 2Ol7 07:28

Kim-Are Walsø
Kommunale avgifter for gnr. 3 bnr. 17, Hasvik kommune - søknad om fritakEmne:

Att.: Hâsv¡k kommune

pva. Reinbeited¡strikt Lg -SøîøV søkes om fritak for kommunale avgifter for septiktømming på eiendommen gnr. 3 bnr'

17.

Det vises til at det lkke harvært septiktømming på eiendommen de siste årene.

Gisle Loso

Den mottatte eXost kan inneholde opplysninger undergitt taushebplikt og/eller brtrolig informa$on og er bate ment br den juridiskelfysiske person

den er adresært til. Skulle det allikevel vise seg at denne e-post har blitt bilsendt bes de vennligst slette Þpo$þn (og eventuelle vedlegg), og

kontakþ avsender pr e-post eller telefon 78 44 06 50. Enhver bruk, kopiøing eller viderformidling av ínformasjon i sendingen er i et slikt tilfelle

ulovlig.

HASVIK l(OfüiMLJl\¡t

t,tottatt:8 -tr

Til behandling

For eksPedi-sjon

Til glennsrnsyn

Tilarkiv

Arkìv nr:

Kopi

I

I

ì
I
ì

I

i
i

I

I

i

I
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Hasvik kommune Arkiv: Ll2
Arkivsaksnr: 2017lll02-8

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Reguleringsplan - Håen

Innstilling

Hasvik Formannskap innfører dele- og byggeforbud på eiendommene som ligger innenfor Håen
masseuttak på stedet Hasvik. Hasvik Formannskap gir derav i medhold av Pbl $ 12-8
administrasjonen i Hasvik kommune i oppdrag å iverksette nyregulering av Håen masseuttak i
henhold til utsendt varsel til berørte grunneiere i saken.

Saksopplysninger

Hasvik kommune skal iverksette nyregulering av Håen masseuttak på stedet Hasvik. På
bakgrunn av dette ilegger Hasvik kommune dele- og byggeforbud på de eiendommene som
kommer innenfor Håen masseuttak. Samtlige berørte grunneiere er varslet pr brev om dette uten
at det er kommet noen innsigelser i saken.

Bakgrunn

Hasvik kommune har sendt varsel om at Hasvik kommune iverksetter dele- og byggeforbud på
de eiendommene som omfattes av Håen masseuttak. Dette gjøres i henhold til Pbl $ l3-l
Midlertidige forbud mot tiltak. I henhold til Forvaltningsloven $ l6 er alle berørte grunneiere
varslet skriftlig om Hasvik kommunes ønske om dele- og byggeforbud på de eiendommene som
inngår i Håen masseuttak.

Vurdering

Teknisk etat innstiller søknaden om byregulering positivt til Formannskapets behandling.

Vedlegg
I Innspill til brev om ny regulering - Håen massetak

Utvale Utvalsssak Møtedato
Formannskapet t2lt8 28.02.2018
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Innspill til brev om ny regulering - Håen massetak(l)
Brev med en signatur
Reg.plan- Håen Masseuttak
Reguleringskart
Oversendelse av saksdokumentene for sak 93117 i Hasvik formannskap
Saksframlegg - Ny reguleringsplan håen - oppstartsvedtak
Saksprotokoll - Håen masseuttak
Melding om politisk vedtak - ny reguleringsplan - Håen - oppstartsvedtak

21



Fra: Hatteland Jens Eide (iha@fefo.no)

Sendt: 22.01 .2018 I 5 :12:46

Til: HasvikKommune
Kopi:

Emne: Innspill til brev om ny regulering - Håen massetak

Vedlegg: Innspill til brev om ny regulering - Håen massetak(l).pdf
Se vedlagt brev.

Med vennlig hilsen/ dearvvuodaiguin
Jens Ëide Hatteland
Grunnforvalter
Mobiltlf. 466 40 I02

FeFg
Besøksad resse/Ga lleda¡ a d reassa:
Kirkeveien 20, Vadsøl Cahcesuolu
Serv¡cetlf. /bálvalustlf. 78 95 50 00/W!]þ@S

ffi

22



fll' Vår datûlMin b¿a¡v¡ Vår ref.llviÌn iLrl,

22.OL.20L8 L71956 -L9
2OLs/t6/L/O

Lf el âJ dai,rlDi'ì l;earvi Deres rof ./L)i1 a'"ti.

18.01.2018 2OL7 /ttozFinnmarkseiendommen
Finnmárkkuopmodat

Hasvik kommune

Fjellveien 6
9593 BREIVIKBOTN

INNSPILL TIL BREV OM NY REGULERING . HAEN MASSETAK

Med hilsen/Dearvvuodaiguin

Jens Eide Hatteland
g ru n nforva lter
Tel: 46640102

Dette dokumentet er elektronisk signert

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til deres brev av 18.01.2018

FeFo forstår deres brev som et varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Dette skal
gjøres i henhold til plan- og bygningsloven 5 12-8, og ved- oppstartsvarsel skal
ãvgrensningen til pianområdet angis. Vi antar at planområdet-s utstrekning gjelder område i

ekõ¡sterendê reguleringsplan for Håen massetak, hvis ikke må korrekt planavgrensning
sendes de berørte og til sektormyndighetene.

FeFo ønsker ikke et generelt bygge- og deleforbud for hele gnr 16 bnr 1. Dersom dette
allikevel fastholdes må det være mulig å få innvilget dispensasjon for tiltak som ikke
vanskel i ggj ør eller berører planarbeidet.

FeFo ber om å holdes orientert i det videre arbeidet. Ved spørsmå|, kontakt Jens Eide
Hattela nd.

I1ove{ikorì1or
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L¿ ksr:lv
l'r:l-o, Postilûks 113/ .)31. L VÀl)S(ã

l{.:l"i}^l}'cleio'.¡drìa /8 9:; 5íl (.}l

23
NO .)tiçl 4. i.) 73i vlv\

post@fefo.no
www.fefo.no



Hasvik kommune
Tekniske tjenester

<MottakerNavn>
<<Adresse>>

<<Postnr> <Poststed>

<Kontakt>

Deres ref:
<Refl>

Vår ref
2017ltt02-6

Saksbehandler
Kim-Are Walsø / 78 45 27 43

Dato
03.01.2018

Melding om pol¡t¡sk vedtak - Ny reguler¡ngsplan for Håen masseuttak

Hasvik kommune viser til Formannskapsvedtak SAK 93l17 om igangsetting av nyregulering av
Håen masseuttak på stedet Hasvik. De berørte eiendommer er:
Gnr 16 Bnr 1, Gnr l6 Bnr 10, Gnr l6 Bnr 26, Gnr 16 Bnr 66, Gnr 16 Bnr 101, Gnr 16 Bnr 135,
Gnr 16 Bnr 163 og Gnr l6 Bnr 478.

I henhold til Forvaltningsloven $ 16 varsels dere som grunneiere herved om at Hasvik kommune
skal starte med nyregulering av Håen Masseuttak og av den grunn har til hensikt å innføre bygge-
delingsforbud på de bercrte eiendommene som nevnt ovenfor og som er berørt av Håen
Masseuttak.

Hasvik kommune ber om at eventuelle innspill i saken sendes Hasvik kommune innen
torsdag 1. Februar 2018.

I henhold til Plan- og Bygingsloven:

Kapittel 13. Midlertidig forbud mot tiltak

S 13-1 .Midlertidig forbud mot tiltak
Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et områd e bør undergis ny planlegging,
kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter $ 1-6 og andre tiltak
som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig
avgjort.

Dersom en søknad om tillatelse tiltiltak ikke er avgjort, kan kommunen bare vedta et
midlertidig forbud dersom søkeren er varslet om dette innen utløpet av de

saksbehandlingsfrister som følger av $ 21-7, og dersom forbudet vedtas senest innen åtte
uker etter utløpet av fristen.

Postadresse
Postboks 43, 9593 Breivikbotn
E-post:
post@hasvik.kommune.no

Besøksadresse
Fjellveien 6, Breivikbotn

Telefon
78 45 27 00
Telefaks
78 45 15 08

Bank
4912 05 00t03
Org.nr
964830711www.hasvik.kommune.no
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Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt iførste ledd blir gjennomført hvis det etter

kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.

Gjelder den påtenkte planen areal for omforming og fornyelse med hensynssone for særlige

samarbeids- eller eierformer, jf. SS 1 1-8 bokstav e og 12-6, kan kommunen også bestemme

at grunneier eller rettighetshaver ikke uten samtykke fra kommunen kan råde rettslig over

eiendom på en måte som kan vanskeliggjøre eller fordyre gjennomføringen av planen.

Kommunen skal la slikt vedtak tinglyse på de berørte eiendommer.

S 13-2. Varighet og frist

Er planspørsmålet ikke endelig avgjort senest fire år etter at forbud er nedlagt, faller

forbudet bort og tinglyst vedtak etter $ 13-1 tredje ledd skal slettes. Tidligere innsendte

forslag til oppretting eller endring av eiendom og søknader om byggetillatelse tas straks opp

til behandling og avgjørelse. Kommunen kan i tilfelle fastsette eiendomsgrenser og

bebyggelsens beliggenhet, høyde og grad av utnytting.

$ 1 3-3.Fn'stforlengelse

Kommunen kan i særlige tilfeller forlenge fristen. Vedtak må treffes innen fristens utløp.

Ved fristforlengelse kan kommunen eller departementet bestemme at berørte grunneiere,

straks eller fra et bestemt tidspunkt, gis rett til å kreve innløsning som om eiendommen -

eller den del av eiendommen som berøres av byggeforbudet - var blitt regulert til offentlig

trafikkområde, friområde, fellesområde eller område angitt til omforming og fornyelse samt

til siatens, regionens og kommunens bygninger og grav- og urnelunder. Bestemmelsene i $

15-2 gis tilsvarende anvendelse.

$ l3-a.Sfaf/tg bygge- og deleforbud

I forbindelse med statlig planlegging etter $$ 6-3 og 6.4, herunder i forbindelse med

vurdering av regional planbestemmelse, og for øvrig nàr særlige grunner foreligger, kan

depadementet treffe vedtak som nevnt i S 13-1 første ledd. Bestemmelsene i

forvaltningsloven gg 16 og 27 førsle og andre ledd gjelder iså falltilsvarende iforhold til

vedkommende kommune.

Med hilsen

Kim-Are Walsø
Rådgiver

Brevet er godkient elektronisk og derþr uten håndsignatur
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Vedlegg
I
2

Reguleringskart
Reg.plan- Håen Masseuttak

Kopi til:
HASVIK KOMMTINE Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN
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w
Fefo - Persen Kate

An.

Hasvik kommune
Serviceavdelingen

Vår ref
2017 11102-5

Deres ref:

Oversendelse av saksdokumentene for sak 931L7 i Hasvik formannskap

Vedlagt følger saksdokumentene i sak93ll7

Med hilsen

Nina Nilsen
Rådgiver

Brevet er godkjent elekn'onisk og defor uten håndsignatur

legg
Saksframlegg - Ny reguleringsplan håen - oppstartsvedtak
Saksprotokoll - Håen masseuttak

Kopi til:
Scandi Eiendom v/ Tor Jonny Berntsen

Saksbehandler
Nina Nilsen I 78 45 27 03

Dato
20.12.2017

Ved
I
2

Postadresse
Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN
E-post:
post@hasvik.kommune.no

Besøksadresse
Fjellveien 6, Breivikbotn

hasvik.kommune
29

Telefon
78 45 27 00
Telefaks
78 45 15 08

Bank
4912 05 00103
Org.nr
964830711www .no



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Erik Arnesen
t71484

Arkiv: L12

Sak93/17
NY REGULERINGSPLAN HÅEN - OPPSTARTSVEDTAK

Rådmannens innstilling:

Formannskapet ber administrasjonen igangsette arbeidet med ny reguleringsplan for området som i
dag er omfattet av Håen masseuttak. Formannskapet ber samtidig administrasjonen iverksette
nødvendige tiltak slik at det kan vedtas bygge- og delingsforbud for området i samsvar med reglene
i plan- og bygningsloven kapittel 13.

Saksutredning:

I møte den23.10.2017, under sak87ll7, behandlet formannskapet drøftingssak som gjaldt uttalelse
til FEFO vedrørende opsjon på rett til uttak av steinmasser i Håen masseuttak.Imøtet fremkom det
tydelige politiske signal på at det ikke lenger er ønskelig med omfattende uttak av masser i Håen.
Det ble blant annet vist til ulemper i form av støy og støv fra slik virksomhet.

Ut fra disse signalene mener rådmannen det bør igangsettes utarbeidelse av ny reguleringsplan for
området. Det bør etter rådmannens syn nedlegges bygge- og delingsforbud for området inntil ny
reguleringsplan er vedtatt

Breivikbotn, 16.11.2017

Erik Arnesen
Rådmann
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.11.2017

Behandling:
Eva D. Husby fremmet innstillingen som forslag til vedtak.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet ber administrasjonen igangsette arbeidet med ny reguleringsplan for området
som i dag er omfattet av Håen masseuttak. Formannskapet ber samtidig administrasjonen
iverksette nødvendige tiltak slik at det kan vedtas bygge- og delingsforbud for området i
samsvar med reglene i plan- og bygningsloven kapittel 13.
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Fra: Persen Kate (kap@fefo.no)

Sendt: 19.12.2017 ll:43:42
Til: NinaNilsen
Kopi: 'Tor - Johnny Bemtsen'

Emne: SV: Til orientering - Vedøk fra Hasvik formannskap sak93ll7
Vedlegg:
Hei, ber om å få oversendt saksdokumentene for sak93/!7. Kopi kan også sendes til Scandi Eiendom v/TorJonny
Be rntse n.

Ven nlig hilsen/dearvvuodaiguin

Kate Persen
leder naerin g/jodiheaddji ealáh usossodat
mobiltlf. (+47) 9L5 L3 277

Servicetlf. / Bálvalustlf. 78 95 50 00
www.fefo.no

Ta vare på m¡ljøet, Prøv i det lengste å ¡kke skrive ut denne e-posten, / Gáhtte birrasa, Doalat ðáliheamis e-poãstta nu guhká go vejolað

Fra: Nina Nilsen Imailto: nina.nilsen@hasvik.kommune.no]
Sendtr 7. desember 2Ol7 O8:42
Til: Persen Kate
Emne¡ Til orientering - Vedtak fra Hasvik formannskap sak 93/17

Vedlagt følger vedtak fra Hasvik formannskap

Med hilsen

Nina Nilsen
Saksbehandler

FeFo

v

,/rl'

Hasvik kommune
Fjellveien 6
9593 Breivikbotn

Tlf. dir.:784527 03
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I{ASVIK KOMMLINE
Fjellvn. 6

9593 Breivikbotn

Rådmannen

Saksnr.
171484-3

Løpenr.
486u17

Arkivkode
Lt2

Etat/Avd/Salçb.
Rq,olseRv¡xtN

Dato
01.12.2017

MELDING OM POLITISK VEDTAK - NY REGULERINGSPLAN HÅEN -
OPPSTARTSVEDTAK

Formannskapet behandlet i møte 30.1 1.2017 sak93ll7.
Følgende vedtak ble fattet enstemmig:

Formannskapet ber administrasjonen igangsette arbeidet med ny reguleringsplan for området

som i dag er omfattet av Håen masseuffak. Formannskapet ber samtidig administrasjonen

iverksette nødvendige tiltak slik at det kan vedtas bygge- og delingsforbud for området i
samsvar med reglene i plan- og bygningsloven kapittel 13.

Med hilsen

Nina Nilsen

Konsulent

Telefon: 78 45 27 00
Telefax: 78 45 27 0l

Saksbeh: Nina Nilsen
Saksbeh. dir. tlf: 78 45 27 00

Org.nr: 964830711
Bankkonto: 4912 050 0103
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Hasvik kommune Arkiv: S82

Arkivsaksnr: 20181433-2

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvalg Utvalsssak Møtedato
Formannskapet t3/18 28.02.2018

Høring av søknad - nettilknytning av Dønnesfjord vindpark

Innstilling

Hasvik Formannskap viser til høringsbrev fra NVE på bakgrhnn av Dønnesfiord Vindpark AS
sin søknad om krafttilknytning fra vindmøllepark til eksisterende kraftlinjer på strekningen
Sandøybotn - Breivikbotn jfr vedlagte høringsbrev med kart. På.bakgrunn av
høringsalternativene ser Hasvik Formannskap attraséalternativ X er å foretrekke framfor
traséalternativ X

Saksopplysninger

Dønnesfiord Vindpark AS søker om konsesjon i medhold av energiloven for etablering av
kraftlinje i forbindelse med etablering av vindmøllepark. NVE har sendt på høringtil Hasvik
kommune konsesjonssøknad fra Dønnesfiord Vindpark AS om trasévalg for tillatelse til å knytte
vindkraftverket på eksisterende 66KV kraftledning på strekningen Sandøybotn - Breivikbotn.
Søknaden gielder to forskjellige traséalternativer hvor alternativ nr I er 2,3 km lang og er
planlagt på østsiden av Bollevatnet. Alternativ nr 2 er 2,2km lang og er planlagt på vestsiden av
Bollevatnet. Det søkes videre om bryterarrangement i tilknytning til den eksisterende 66 KV
Sandøybotn - Breivikbotn og en 22/66KV transformatorstasjon i vindkraftverket.
Hasvik Formannskap bes komme med innspill på valg av trasé for framføring av kraftlinjer fra
eksisterende kraftlinjenett og fram til vindmølleparken.

Bakgrunn

Dønnes{ord Vindpark AS jobber for å etablere vindmøllepark ved Dønnes{ord i Hasvik
kommune. Dette arbeidet har pâgätt en stund og planene er nå kommet så langt at det er sendt
inn søknad for etablering av kraftlinjer fra den tiltenkte vindmølleparken og til eksisterende
kraftlinje i området. På bakgrunn av dette har NVE sendt søknaden om tilknytning på høring
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bl.a. til Hasvik kommune. Hele søknaden med konsekvensutredning ligger på NVE sine

nettsider www.nve.no/kraft lednin ger.

Skjema for uttalelser kan registreres på internettsiden, men kan også sendes som epost til
nve@nve.no eller i brev til NVE Postboks 5091, Majorstuen. 0301 Oslo.

Vurdering

Teknisk etat har på bakgrunn av høringsbrev og kartmaterialet som er vedlagt ikke funnet noen

elementer som tilsier at de valgte traséalternativene ikke vil kunne realisere. Teknisk etat er av

den oppfatning av valg av trasé bør gjøres i henhold til uttalelser fra Formannskapet og

fagmiljøet i saken.

Vedlegg
I 201800490-2Høring av søknad - Nettilknytning av Dønnesfiord vindpark - alle høringsparter
2 Kart ledningstrasé
3 Melding
4 Melding
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ffiTí''iåt**-
Hasvik kommune

Fjellv. 6
9593 BREIVIKBOTN

Vår dato: 30.01.2018

Vår ref.: 201800490-2
Arkiv: 6l I
Deres dato:

Deres ref.:

Siv Sannem Inderberg

seksjonssjef

Hovedkontor

Middelthunsgate 29

Postboks 5091, Majorstuen

0301 osLo

Saksbehandler:

Øistein Løvstad

229593671oel@nve.no

Nettilknytning for I)ønnesfj ord vindpark. Høring av konsesj onssøknad

Norges vassdrags- og energidirektorat (lr[VE) har mottatt konsesjonssøknad fra Dønnesfjord
Vindpark AS for nettilknytning av tidligere konsesjonsgitte Dønnes{iord vindpark. Tiltaket ligger
på Sørøya i Hasvik kommune i Finnmark fylke.

Dønnes{ord Vindpark AS søker om å knytte kraftverket til eksisterende 66 kV ledning Sandøybotn-
Breivikbotn via en ny 66 kV kraftledning. Det er søkt om to forskjellige traséalternativer for
nettilknytningen. Altemativ I er ca.2,3 km langt og planlagt på østsiden av Bollevatnet. Alternativ 2 er
2,2km langt og er søkt på vestsiden av Bollevatnet. Dønnesf ord Vindpark AS søker også om et
bryterarrangement ved tilknytningspunkt til eksisterende 66 kV Sandøybotn-Breivikbotn ogen22166 kY
transformatorstasj on i vindkraftverket.

Dønnsesfiord Vindpark AS søker om konsesjon i medhold av energiloven. Gjennom høringen av
konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere
negative virkninger.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/kaftledninger.

Skjema for uttalelser finner du på våre internettsider. Uttalelser kan også sendes som e-post til
nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

Uttalelser må sendes NVE innen 5. mars 2018.

Med hilsen

Øistein Løvstad

førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

E-post: nve@nve.no, Poslboks 5091, Majorstuen, 0301OSLO, Telefon: 09575, lnternett: ìW.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 ¡¡VA Btrkkonto: 7634 05 08971

Reg¡on M¡dt.Norge

Abels gate 9

Reg¡on Nord

Kongens gate 14-18

Reg¡on Sør

Anton Jenssensgate 7

Postboks 2124

3103 TøNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. lB
Region øst
Vangsveien 73

Postboks 4223

2307 HAMAR7O3O TRONDHEIM 8514 NARVIK
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H Side 2

Mottakerliste

Avinor AS
Den Norske Turistforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Nord

Finnmark fulkeskommune
Finnmarkseiendommen (FeFo)

Forum for Natur og Friluftsliv Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark
Hammerfest Energi AS
Hasvik kommune
Luftfartstilsynet
Meteorologisk institutt
Natur og Ungdom
Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Naturvernforbund - Finnmark

Norkring AS
Norsk Omitologisk Forening

Samediggi/Sametinget

Statens vegvesen - region nord

Statnett SF

Sørøy I Sallan reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikf 19, Vest-Finnmark

Telenor Kabelnett

Kopi til:

Jøsok Prosjekt AS v/Ä,smund Kleiva Nilsen
VindkraftNord AS v/Geir Skoglund
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Hasvik kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 20181390-7

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan - Kipparfjord Hasvik kommune

Innstilling

Hasvik kommune ønsker næringsetablering av ulik art i kommunen. På bakgrunn av dette stiller
Hasvik formannskap seg positiv til Cermaq AS sine planer om etablering av oppdrettsanlegg i

Kipparfiord i henhold til deres søknad.

Saksopplysninger

Cermaq AS søker om dispensasjon fra Kystsone- og arealplan for etablering av oppdrettsanlegg
i Kipparfiord i Hasvik kommune. Området som er tenkt benyttet til oppdrettsanlegg er merket
med A i kystsone- og arealplan. Området er videre uplanlagt noe som g¡ør at å søke om
dispensasjon jfr Pbl $ l9 - I ikke er korrekf. Siden området er uplanlagt kan ikke Hasvik
kommune motsette seg etablering av oppdrettsanlegg på den tenkte lokaliteten - noe som også

er bekreftet av Fylkesmannen i deres høringsuttalelse. En eventuell nektelse av etableringen kan

kun gjøres dersom Hasvik kommune i medhold av Pbl $ l3-l legger ned delings- og
byggeforbud i det aktuelle område. Alle berørte sektormyndigheter og brukere har uttalt seg i
saken uten at det er lagt fram tungtveiende argumenter for å motsette seg etableringen av

oppdrettsanlegg i henhold til søknad.

Bakgrunn

Cermaq AS søker om å få etablere oppdrettsanlegg i Kipparfiord päSørøya. Da området ikke er

spesifrsert som området for akvakultur har Cermaq søkt om dispensasjon jfr Pbl $ l9-l for
etableringen. Cermaq har to søknader inne til behandling for etablering av akvakultur både i
Kipparfi ord og Meltefi ord.

Utvale Utvalsssak Møtedato

Formannskapet t4/18 28.02.2018
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Vurdering

Da det ikke er kommet tungtveiendeargumenter for å nekte etablering av oppdrettsanlegg i
uplanlagt sjøområde kan ikke teknisk etat se noen momenter som g¡ør at ikke søknaden skal
imøtekommes. Teknisk etat innstiller derfor søknaden om etablering i uplanlagt sjøområde
positivt til Formannskapets behandling.

Vedlegg
I KIPPARFJORD.DISPENSASJONFRAKYSTSONEPLAN
2 Kipparfiord-dispfrakystsoneplan
3 OppdrettsanleggiKipparf,ord
4 Høringsuttalelse i forbindelse med oppdrettsanlegg i Hasvik kommune kipparnord
5 Oppdreffsanlegg i Kipparfiord
6 Høringsuttalelse iforbindelse med oppdrettsanlegg iHasvik kommune kipparfiord
7 Innspill til søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan - Kipparf ord Hasvik kommune(l)
8 18/123-2 Innspill til søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan - Kipparfiord Hasvik

kommune
10 Søknad_dispensasjon_Kipparfi ord
ll Kipparfiord_l067-A10l Sjøkart l-50 000_rev00
12 Kipparfiord_1067-A102 Kystsoneplankart l-20 000_rev00
13 Kipparfiord_I067-4103 Olex l-6000_rev00
| 4 Kipparfi ord_ 1067 - Al 04 Anleggsskisse_rev00
l5 Melding
l6 Melding
17 Melding
l8 Melding
l9 Melding
20 Innspill til høring - søknad om disp for etablering av akvakultur iMeltefiorden og

Kipparfiord
21 2018.4524 Høringer om disp for etablering av akvakultur - Melte{ord og Kippar{ord
22 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan for etablering av akvakultur i

Kipparfiord
23 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan for etablering av akvakultur i

Kipparnord
24 Dokument 201801 150-2 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for

Meltefiord i Hasvik kommune. sendt fra Finnmark $'lkeskommune
25 201801 15O-2Uttalelse til søknad om dispensasjon fla kystsoneplan for Meltefiord i Hasvik

kommune.
26 Dokument 201801151-2 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for

Kipparfiord i Hasvik kommune sendt fra Finnmark fflkeskommune
27 201801l5l-2Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for Kipparfiord i Hasvik

kommune
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Fra: Frank Skjeldnes (frank.skjeldnes@hammerfestenergi.no)

Sendt: 08.02.2018 l3:3 I :16

Til: Kim-Are Walsø

Kopi: Bjøm Arild Hjellnes

Emne: KIPPARFJORD-DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLAN
Vedlegg : Kipparfi ord-disp fra þstsoneplan.pdf
Hei I

Vedlagt føþer uttalelse til søknad om disp. fra kystsoneplan - Kipparfjord

mvh
Frank Skjeldnes
lng. kadoppmåling

ï̂ 
"o"*€RF€srI eN€RGI

Hammerfest EnergiAS
Rossmollgala 50

Postboks 3
N-9615 Hãmmerfest
Norvvay

Spar rniljøet, ikke skriv ut på papir hvis
du ikke MA

Plrorrc: r'17 ^ì8 42 82 00

Dir.tlflMob¡le: +47 901 73Aa7
Emai I : franks@hammerfestenero¡. no
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Hasvik kommune
Fjellveien 6
9593 Breivikbotn

Kipparfjord-Dis pensasjon fra Kystsoneplan

Det vises til oversending av 23.U.2Aß, hvor det bes om
uttalelser/merknader til søknad om dispensasjon fra kystsoneplan i

forbindelse med etablering av akvakulturanlegg i Kipparfjord.

Hammerfest Energi Nett AS har ingen installasjoner i dette området, og
er derfor ikke berørt av tiltaket.

Hammerfest Energi Bredbånd har sjøkabel (fiber) fra Fella til Korsvika.
Denne kabelen er vist på offentlige sjøkart. Eventuelle spørsmål rundt
kabeltraseen rettes til vår bredbåndsavdeling.

Med hilsen
Hammerfest Energi

r HAMMERFEST

EIïERGT

fr^/, çt,.¿I/rø
Frank Skjeldn'es
lng. karUoppmåling

&**N.jo[[k/¿"r'

08.o2.2014

REF:2018/39G2

FS

901 73887

50

4910 1 I 46331

Bjørn Arild Hjellnes
Planlegger Bredbånd

3
Hammorfesl

78 428200
78 42 82 06
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Fra: Enny Camilla Nordvik @nnyCamilla.Nordvik@kvalsund.kommune.no)
Sendt: 08.02.201 I 09:16:13
Til: Kim-AreWalsø
Kopi:

Emne: Oppdrettsanlegg i kipparfi ord

Vedlegg: Fleningsuttalelse i forbindelse med oppdrettsanlegg i Hasvikkommune kipparfiord.docx

Hei
Ved lagt f ølger høri ngsutta lelse.
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Hør¡ngsuttalelse -

SØknad om dispensasjon for etablering av anlegg på lokalitet Kipparfjorden i Hasvik kommune.

Landbrukskontoret viser til anmodning om h6ringsuttalelse i brev datert 23. januar 2018

Saksopplysninger.

Cermaq AS søker om dispensasjon fra Kystsoneplanen for å kunne etablere oppdrettsanlegg i

Kipparfjorden i Hasvik kommune.

Hør¡ngsuttalelse:

Landbrukskontoret i Hasvik kommune har ingen landbruksrelaterte kommentarer iforbindelse med

denne saken. Denne saken faller ikke innenfor landbrukskontorets arbeidsområde.
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Fra: Enny Camilla Nordvik @nnyCamilla.Nordvik@kvalsund.kommune.no)
Sendt: 08.02.201 8 08:32:38
Til: Kim-AreWalsø
Kopi:

Emne: oPPDRETTSANLEGG KIPPARFJORD

Vedtegg: Fløringsuttalelse i forbindelse med oppdrettsanlegg i Hasvikkommune kippar$ord.docx

Hei
Vedlagt følger svar på høringsuttalelse iforbindelse med dispensasjon av kystsoneplanen.

Hilsen
Enny Camilla Nordvik
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Hør¡ngsuttalelse -

SØknad om dispensasjon for etabler¡ng av anlegg på lokalitet Kipparfjorden i Hasvik kommune.

Landbrukskontoret viser til anmodning om høringsuttalelse i brev datert 23. januar 2078

Saksopplysninger.

Cermaq AS søker om dispensasjon fra Kystsoneplanen for å kunne etablere oppdrettsanlegg i

Kipparfjorden i Hasvik kommune.

Hør¡ngsuttalelse:

Landbrukskontoret i Hasvik kommune har ingen landbruksrelaterte kommentarer iforbindelse med

denne saken. Denne saken faller ikke innenfor landbrukskontorets arbeidsområde.
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fll' Vår' dalí)lM¡n bûaivi

24.OL.20L8

Dei'âs ¿i¿rtolDi'l bÉr;l ivi

23.01,2018

\lå;- reÍ.ll.1i;r iuj.
L8lL23 -2

Deres ref.,/Din ð1r1,

21re/390

Hasvik kommune

Fjellveien 6
9593 BREIVIKBOTN

INNSPILL TIL SøKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLAN . KIPPARFJORD
HASVIK KOMMUNE

Utover dette har FeFo ingen merknader til søknaden, og forholder seg til kommunens
vedtak,

Ved spørsmå|, kontakt Jens Eide Hatteland

Med hilsen/Dearvvuodaiguin

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til ditt brev av 23.01,2018

Dersom det ved etablering av omsøkte tiltak er behov for landfester eller andre
installasjoner på Finnmarkseiendommens grunn eller sjøgrunn må dette avklares med FeFo
før etablering. All bruk av Finnmarkseiendommen forutsetter avtale med FeFo som
grunneier.

Finnmarkseiendommen
Finnmárkkuopmodat

Sverre Pavel
leder grunn og rettigheter

Dette dokumentet er elektronisk s¡gnert

iiovedkoni.il' l.êkselv
Pilsï.adr-dsse F-^Fr, ?rstboks 1.i3, 1l3i I VAi)5Ø

li¡leíor,/fek:íovrlnâ 1al 95 5il L'lt-l
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Jens Eide Hatteland
grunnforvalter
Tel: 46640102

post@fefo.no
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Fra: Hatteland Jens Eide (ha@fefo.no)
Sendt: 24.01.2018 12:47 :13

Til: HasvikKommune
Kopi:

Emne: l8/123-2lnnspill til søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan - Kipparfiord Hasvik kommune
Vedlegg: Innspill til søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan - Kipparfiord Hasvik kommune(l).pdf
Se vedlagt innspill fra FeFo.

Med vennlig hilsen/ dearvvuocfaiguin
Jens Eide Hatteland
G ru n nforva lter
Mobiltlf. 466 40 IO2

FeFo ,frf
Besøksa d resse/Ga lleda¡ ad reassa:
K¡rkeve¡en 20, Vadsø/ Cahcesuolu
Servicetlf. /bálvalustlf.78 95 50 00/Wj]El@
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Fra: Yngve Paulsen (yngve@ypk.no)

Sendt: 22.01.2018 I I :30: l3
Til: HasvikKommune
Kopi: Kim-Are Walsø; Eva Danielsen Husby

Emne: Cermaq _Søknad om dispensasjon fra þstsoneplan lokalitet Kipparfiord
Vedlegg: Søknad_dispensasjon_Kipparfiord .pdf;Kipparfiord_1067-A I 0 I Sjøkart I -50

000_rev00.pdf;Kipparfiord_1067-4102 Kystsoneplankart l-20 000_rev00.pdf;Kipparfiord 1067-A103 Olex 1-

6000_rev00.pdf;Kipparfi ord_ I 067-A I 04 Anleggsskisse_rev0O.pdf
Hasvik Kommune
Teknisk Etat
Fjellveien 6, Postboks 43
9593 Breivikbotn

Vedlagt oversendes søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av lokalitet Kipparfjord i Hasvik
kommune.

ùIed vennlig hilsen
4Æ'tl.rrlE
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Havik kommune
Rådhuset
Fjellveien 6
9593 Breivikbotn

Att: Teknisk etav ordfører

Sted:

Dato:

Vår ref:

Deres ref:

Direktetlf:

E-post:

Alta
't7.01.2018

Jonny Oppdahl

Driflsavdelingen

+47 95177617

jonny.opdahl@cermaq.com

CERMAQ AS
ANLEGG PII

. SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV
LOKALITET KIPPARFJORD I HASVIK KOMMUNE

Cermaq AS søker dispensasjon fra Kystsoneplan for etablering anlegg i Kipparfiord.
Etableringen skal tilfredsstille framtidens oppdrett med større anleggsramme og større merder.
Hasvik kommune har en arealplan laget i 2000. Slike eldre planer tok ikke hensyn til de krav som
stilles i dagens havbruksnærings behov med myndighetskrav som forundersøkelser av miljø på
lokalitet samt NYTEK-forskrift miljøundersøkelser ift. etablering av akvakulturinstallasjoner.

I Hasvik kommunes kystsoneplan er akvakulturområdet avsatt i kartet med en bokstav A i området
hvor vi søker. Vi vet ikke hvilke avgrensinger i arealet som er i planen laget år 2000, men støtter oss
til Hasvik kommunes kommune plan hvor hovedsiktemålene med kystsoneplanleggingen er
beskrevet.

I kommuneplanens mål og retningslinjer for kystsonen heter det.

Hovedsiktem,ål med kystsoneplanlegging:
o Kystsoneplanleggingen skal være med å sikre enforsvarlig og langsiktigforvaltning av ressursene i havet.
o Planen skal være et styringsredskap for å nå en ønsket utvikling i kommunen. Planlegging brukes som et ledd í

prosessen med å skape arbeidsplasser og trivsel i kommunen.
t Planleggingenvíl være styrendefor næringsvirksomhet i sjøen, og sikre en balansert arealbruk mellom/iske,

ferdsel, oppdrett ogfritidsbruk. Gjennom planlegging kanforvaltningsspørsmål innenfor planlagte områderJð en
raskere sal<sbehandling enn i dag. Planleggingen skal også síkre víktige interesser som friluftsliv, kulturminner og
naturvern. I planprosessen er ølle de ulike interessene vurdert opp mot hverandre, og gitt prioritet. Arealplanens del
om þstsonen dokumenterer med andre ord hva de ulike partene er blitt enige om i planprosessen.

. Arealplanens del om þstsonen gir også informasjon til beþlkning og næringslív om hvordan arealene sknl
disponeres ífremtiden. Dette sikrer næringene mulighetfor en langsiktig og strategiskplanlegging.

Det er ikke et behov for en sterk styring av arealbruken i kommunen, og størsteparten av kommunens sjøareal vil
fremdeles være uplanlagt. I de uplanlagte områdene er det de aktuelle særlovene somforvalter de ulike aktivítetene som

foregår. Dette medfører at aktiviteter somfor eksempel oppdrett må gjennom de ordinære sal<sbehandlingsprosessene

for å kunne etableres i dísse områdene.

Utdrag av kapittel 6. I Akvakultur siste avsnitt:
I planen er alle el<sisterende oppdrettslokaliteter inntegnet. Som planlagt oppdrettsområde er et større sammenhengende
område/sone lagt ut, ikke enkeltpunkt. Søker må likevel søke på koordinat, eventueltflere innenfor området. Enkelte,
potensielt gode, lokaliteter for oppdrett er merket med en A í plankartet. Disse lokalitetene ligger i uplanlagte områder.
Selv om et område er satt av til oppdrett i planen, skal det være offentlíg høring på lokaliseringenfør kommunen gir sin
tilråding. Fremtídige landbaserte oppdrettsanlegg bør legges til kommunens øvrige industriområder, og det settes krav
om reguleringsplan ved bygging.

Ut fra disse kriterier har vi utarbeidet kart med bunntopografi hvor anlegget med fortøyninger er
inntegnet med oppgitte posisjoner. Rammen som merdene fortøyes i er senket ned til I - 10 meter.
Slik at fortøyningsliner og anker ikke vil være til hinder for alminnelig ferdsel. Anlegg merkes iht.
myndighetskrav.
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Plassering av anlegg i Kipparfiord med anlegg og flåte.

Figur t. Omsøkt anlegg og flåte i Kipparfiord med hjørneposisjoner for utvidet anlegg inntegnet.

Posisjoner for omsøkt anlegg med fortøynigsliner.
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Figur 2. Oversikts bilde på sjøkart med inntegnet anlegg med fortøynigsliner

Figur 3. Kartutsnitt av þstsoneplanens arealdel som viser området hvor anlegget er plassert
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Omsøkt anlegg med fortøynigsliner ligger i uplanlagt område for <çotensielt gode, lokaliteterfor
oppdrett merket med en A i plankartet.

Rammen som fortøynigsliner festes til, blir liggende fra l0 meters dyp til bunn, slik at ramme
og fortøyning ikke vil være til hinder for sjøverts ferdsel.

Sjøkabler
Det er ingen sjøkabler i nærheten av anlegget.

Lyktesektor - skipsleie
Anlegget ligger i rød og grønn sektor for Karken ffrlykt i Sørøysundet, men inn mot land i
Kipparfiorden. Fortøyning og anlegg vil ikke være i konflikt med skipstrafikk i Sørøysundet.

Nye arbeidsplasser Í Hasvik

Ny lokalitet i Hasvik gir oss muligheten til å utvide matfiskproduksjonen i sjø. Vi ønsker å etablere

2 lokaliteter i Hasvik kommune, en lokalitet i Kipparfiord og en i Meltefiord. Dette vil gi mulighet
på inntil 8 årsverk i på sjøanleggene.

Lokalitet Kipparfiord vil gjøre det mulig for Cermaq AS å vekselvis bruke enten Kipparfiord eller
Meltefiord i produksjon. Med en lokalitet i produksjon, kan den andre være brakklagt. Dette vil
forbedre våre produksjonsmuligheter og gir helårige arbeidsplasser i Hasvik.

En etablering av fiskeoppdrett i Hasvik kommune i Kipparfiord og Meltefiord vil ha flere fordeler:
o Lokalitetens gode beskaffenhet:

o Grunnlag for god dyrevelferd
o Generasjonsadskiltdrift
o Meget god vannutskifting
o God bunntopografi
o Ikke til hinder for allmenn ferdsel

. Arbeidsplasser
o Siker arbeid for 8 årsverk de nye sjøanleggene i Hasvik.

Oppsummering
Strømmålinger viser at det er gode strømforhold vannsøylen som ivaretar fiskens helse- og

velferdsmessige behov, samtidig som det oppfyller kriteriene for å drive effektivt, lønnsomt og

miljøvennlig.

Nye driftsområder i Hasvik kommune har flere fordeler:
o Lokalitetens gode beskaffenhet:

o Skjermet område som gir grunnlag for god dyrevelferd for laks i merd

o God vannutskifting
o Anlegget er ikke til hinder for allmenn ferdsel

. Arbeidsplasser
o Sikrer arbeid for våre ansatte i Vest Finnmark og gir nye arbeidsplasser i Hasvik kommune.
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På denne bakgrunn søkes dispensasjon fra gieldende kystsoneplan slik at Cermaq kan etablere
ny lokalitet for oppdrett av laks i Kipparfjord i Hasvik kommune.

Ytterligere opplysninger gis av undertegnede.

Med vennlig hilsen

Cermaq AS

-" /l t

ú,"ru/*
Jonny Opdahl

Vedlegg:
l. Kippar{ord_1067-4101 Sjøkart l-50 000_rev00.pdf
2. Kipparfi ord_l 067 - Al 02 Kystsoneplankart I -20 000_rev00.pdf
3. Kipparfiord_1067-4103 Olex l-6000_rev00.pdf
4. Kipparfi ord_1067 - Al04 Anleggsskisse_revOO.pdf
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Fra: Jon-Erik Henriksen (on.erik.henriksen@fi skarlaget.no)

Sendt: 16.02.2018 09 :53 :02

Til: HasvikKommune
Kopi: Hammerfest Fiskarlag; SørøylLoppa Fiskarlag; postmottak@fiskeridir.no; 'postmottak@ffk.no';

'fm fi postmottak@ff lkesmannen.no'

Emne: Innspill til høring - søknad om disp for etablering av akvakultur iMelteÛorden og Kipparfiord

Vedtegg: 2018.4524 Høringer om disp for etablering av akvakultur - Meltetord og Kipparf ord.pdf

Se vedlegg med innspill til høringer angående søknad om disp for etablering av akvakultur i Meltefjord og

Kipparfjord.

Med vennlig hilsen
Jon-Erik Henriksen I ieh@fiskarlaget.no
Daglig leder I Mobil 90 88 00 16

Twitter: @NorgesFiskarlag
Facebook:

ilORGES FISI(ARLAG
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FISI(ARI.AGET NORD
tiskarlageb sew¡cekontoras avd nord

Hasvik kommune
Postboks 43
9593 Breivikbotn

E- post : po st@ ha sv i k. kom mu ne. no
Att:

Vår ref.:
2018.4524

Deres ref Dato:
16.o2.2078

SØknad om dispensasjon fra kystsoneplan i Hasvik kommune for etablering av oppdrettsanlegg i
Meltefjord og Kipparfjord - H6ring

Fiskarlaget Nord viser til h6ring av dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan for Hasvik kommune.
Formålet med dispensasjonen er å etablere oppdrettsanlegg i Meltefjorden og i Kipparfjorden.
Søknaden er opprinnelig sendt av Cermaq AS. Fiskarlaget Nord har følgende innspill i saken:

Fiskarlaget Nord ønsker en god og kunnskapsbasert sameksistens med andre næringer, ikke
minst med oppdrettsnæringa. Samtidig er det en forutsetning virksomheten ikke går på
bekostning av hav- og fjordmiljø, ville bestander og/eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for
fiskerne.

Det er gyteområder fortorsk (jfr. Fiskeridirektoratets database over kystnære fiskeridata) i

begge de omsøkte områdene for oppdrett. I tillegg er det områder for fiske med passive
redskap (garn og line) i Kipparfjorden og ytterst i Meltefjorden.

Både fortøyninger og fiskeforbudssonen på 100 meter (jfr. akvakulturdriftsforskriftens g 18)
rundt eventuelle oppdrettsanlegg vil være til fortrengsel for fiskerne som bruker de nevnte
fiskeområdene i/ved de planlagte oppdrettslokalitetene. Det er også en låssettingsplass
innerst i Meltefjorden (Djupvika). Denne vil heller ikke kunne brukes hvis det legges et
oppdrettsanlegg i innløpet til fjorden.

Gjeldende kystsoneplan for Hasvik kommune er helt fra 2000. På det tidspunktet var
kunnskapen om god sameksistens og oppdrettsnæringas påvirkning på ville marine arter
langt svakere enn i dag. Det er nå for eksempel sannsynliggjort at bruk av visse typer /
kombinasjoner av legemidler mot lakselus er ødeleggende for bestander av reke og andre
krepsdyr. Dagens regelverk er utilstrekkelig iforhold til å håndtere denne problematikken.
Det er f.eks. ikke nok med 500 meter fra utslipp av legemidler til rekefelt og gytefelt, som er
minstekravet til avstand i dagens regelverk. I dette tilfellet ligger begge de omsøkte
oppdrettslokalitetene i registrerte gytefelt. I tillegg er det stort rekefelt 2-3 km sør for de
omsøkte oppd rettslokalitetene.

o Vi minner om at kommunen har et særlig ansvar for å ivareta lokalt viktige fiske- gyte- og
oppvekstområder, mens Fiskeridirektoratet først og fremst har som oppgave å ivareta de

- 

FISKARLAGET N,RD og Fiskartagets setvicekontor as avd nord. posföoks 59 o 9/g1y¡s.",
E-post: nord@fiskarlaoet.no . www.fiskarlaget.no . Telefon: 77 6A 20 56
Organ¡sasjonsnr: 938 277 095 . Fiskarlagets SeN¡cekontor 984 152 094
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nasjonalt viktige fiskeområdene. Hensynet til fiske- og gyteområder har gjort det naturlig at
de to omsøkte områdene per i dag ikke er lagt ut til akvakulturformål i kystsoneplanen.

Fiskarlaget Nord ber Hasvik kommune om å fortsatt prioritere disse hensyn ene, og ikke

dispensere fra gjeldende kystsoneplan for å etablere oppdrettsanlegg i Meltefjord og

Kipparfjord.

Fiskarlaget Nord oppfordrer Hasvik kommune i stedet om å giennomføre en grundig og

balansert revisjon av gjeldende kystsoneplan. Dette vil bidra til en mer gjennomtenkt og

forutsigbar lokalisering av oppdrettsanlegg, og en best mulig sameksistens med fiskerne og

andre.

I en ny revidert kystsoneplan bør viktige fiskeområder avsettes som enbruksområder for
fiske, alternativt som flerbruksområder uten akvakultur (NFFF-områder). Dette fordi ny
gjeldende forvaltningspraksis medfører at kommunene ikke lenger har myndighet til å avslå

klaring av oppdrettslokaliteter i flerbruksområder (NFFFA-områder / område for bruk og vern
av sjø). Her blir oppdrettslokaliteter klarert av fylkeskommunen, også dersom kommunen

ønsker å prioritere andre formå1.

Vi vil gjerne få anledning til å kommentere og utdype våre innspill, dersom et er ønskelig.

Med hilsen
Fiskarlaget Nord

,1

-,:4*-

t

( 
/1,

w

Jon-Erik Henriksen
daglig leder

II FISKARLAGET NDRD og Fiskartagets serv¡cekontor as avd nord. Posföoks 5g .g211Tromsø
E-post: nord@fiskarladet.no . www.fiskarlaget.no . Telefon: 77 68 20 56
Organisasjonsnr: 938 277 095 . Fiskarlagets Servicekontor 984 152 094
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Kopi:
Sørøy/Loppa Fiskarlog
Hammerfest Fiskarlag
Fiskeridirektoratet
F i n n mo rk fyl kesko m m u n e

Fylkesmannen i Finnmark

FISKARLÃCET NORD og F¡skarlagels Søtv¡cekontor es evd notd . Posfóoks 59 . 9251Trcmsø
E-post: nord@fiskailaçet.no . www.fiskarlaget.no . TeleÍon: 77 68 20 56
Organisaslo/tsn r: 938 277 095 . Fiskarlagets Servicekontü 984 1 52 094

62



Fra: Hallen, Iris Rita (frnfiirha@fflkesmannen.no)

Sendt: 16.02.201 I L2:09:23

Til: HasvikKornmune
Kopi : postmottak@fl<.no

Emne: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan for etablering av akvakultur i Kipparfiord

Vedlegg: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan for etablering av akvakultur i Kipparfiord.PDF

575997: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan for etablering av akvakultur i Kipparfiord.PDF
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FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvernavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Birasgáhttenossodat

Hasvik kommune

Fjellv. 6
9593 Breivikbotn

Deres ref
20'18/390

Deres dato
23.01.2018

Vår ref
Sak 2018/407
Ark 421.3

Vår dato
15.02.20'18

Saksbehandler/direkte telefon: lris Rita Hallen - 78 95 03 21

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for
etablering av akvakultur i Kipparfjord

Vi viser til brev av 23.01 .2018 Íra Hasvik kommune

Vi savner en vurdering av søknaden fra kommunen i oversendelsesbrevet. Kommunen bør
som et minimum kommentere hvordan søknaden harmonerer med gjeldende planer,
bestemmelser og retningslinjer, og ikke overlate til søker å redegjøre for disse forholdene
alene.

Bakgrunn for søknaden:
Cermaq AS søker dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av anlegg i Kipparflord. I

kystsoneplanen fra àr 2000 er området uplanlagt etter det vi forstår av kartet, men merket
med A (Oppdrettsanlegg).

Fylkesmannens vurdering :

I planbeskrivelsen (Mål og retningslinjer kystsonen) går det frem at kystsoneplanen først og
fremst kartlegger arealbruken, herunderfiskefelt, gyte- og oppvekstområder, kaste- og
låssettingsplasser, farleder og havner.

Under punkt 6.1 står det:
Enkelte, potensielt gode, lokaliteter for oppdrett er merket med en A i plankartef. Drsse
lokalitetene ligger i uplanlagte områder. Selv om et omràde er saff av til oppdrett i planen,
skal det være offentlig høring påt lokaliseringen før kommunen gir sin tilräding.

Videre står det:
Det er ikke gjennomført lokalitetsundersøkelser innenfor alle de utlagte oppdrettssonene.
Lokalitetsvalg mà dertor i stor grad avklares av oppdretterne i hvert enkelt tilfelle gjennom
konses.¡bns - og I o ka I itets s økn ad.

Posfadresse:
Statens hus
9815 VADSø

S¡kker melding:
www.fvlkesmannen.no/meldinq

E-posf:
f mf ipostmottak@fylkesmannen. no

lntemett:
www.fylkesmannen.no/Finnmark
Org.nr:967 311 014

Telefon:
78 95 03 00
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Side 2 av 2

Det knytter seg ikke bestemmelser til sjøområdene, kun retningslinjer. Så vidt
Fylkesmannen kan se er omsøkt område derfor uplanlagt/udisponert og uten rettsvirkning
etter plan- og bygningsloven S 11-6. lnnenfor omsøkt område kan ikke kommunen med
hjemmel i arealdelen nekte plassering av et oppdrettsanlegg. Det er derfor
ikke riktig å sende søknaden ut på høring etter kapittel 19 iplan- og bygningsloven.

Det er svært uheldig at kommunen har et større sammenhengende område i sjø som er uten
rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Dersom kommunen ønsker å avklare arealbruken
i disse områdene, anbefaler vi at det igangsettes arbeid med å rullere kommuneplanens
arealdel slik det også er lagt opp til i sist vedtatte planstrategi.

Vi viser i denne forbindelsen til plan- og bygningslovens S 13-1 - Midlertidig forbud mot tiltak.
Her heter det:

S 13-1. Midlertidig forbud mot tiltak
Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et omràde bør undergis ny
planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter $ 1-

6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan seffes i gang før
planspørsmålet er endelig avgjorf.
Dersom en søknad om tillatelse tiltiltak ikke er avgjort, kan kommunen bare vedta et
midlertidig forbud dersom søkeren er varslet om dette innen utløpet av de
saksbehandlingsfrister som følger av $ 21-7, og dersom forbudet vedfas senesf innen
åtte uker etter utløpet av fristen.
Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt iførste ledd blir gjennomført hvis det
etter kommunens skiønn ikke vil vanskeliggiøre planleggingen.

Med hilsen

Bente Christiansen
fylkesmiljøvernsjef

lris Rita Hallen
seksjonsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopitil:
Finnmark fflkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø
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Fra: noreply@fl<.no

Sendt: 15.02.2018 14,,56:47

Til: HasvikKornmune
Kopi:

Emne: Dokument 201801150-2 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan for Melte{ord i Hasvik
kommune. sendt fra Finnmark fylkeskommune

Vedlegg: 201801150-2Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan for Meltefiord i Hasvik kommune..pdf
Iil Hasvik kommune

Dokumentet 201801 150-2 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for Melte{ord i Hasvik
kommune. for saken CERMAQ NORWAY AS - LOKALITET METTEFJORD - HASVIK KOMMUNE er utsendt av
Finnmark fylkeskommune. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Def¡r si ert tVSie mçenerert * pûsl:, ot¡ :;kttl ikk't' l:esvçre:;.
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t FINNMARK FYLKESKOMMUNE
FINNMÁ.RKKU FYLKKAGIELDA

Fylkesrådmannens stab
Fylkkaráddeolbmá bargogoddi

Vår dato: 15,O2.2O18 Var ref: 201 801 1 50-2

Arkivkode: -- Deres ref: 2A1A3V-2

Hasvik kommune
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN

Uttalelse t¡l søknad om dispensasjon Íra kystsoneplan for Meltefjord ¡

Hasvik kommune.

Finnmark fyfkeskommune viser til brev av 23.O1.18 journalf ørt24.O1.'18.
Fylkesrådmannens stab v/plan, koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker.

Planfaglig uttalelse:
Cermaq søker om dispensasjon fra kystsoneplanen i Hasvik kommune for etablering av nytt
akvakulturanlegg i Meltefl orden.

Da området er uplanlagt er det nødvendig å søke dispensasjon. I lovkommentaren til plan- og

bygningsloven (pbl) vedrørende dispensasjon, kommer det klart frem at adgangen til å gi

dispensasjon er avgrenset. Hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli
vesentlig tilsidesatt, pbl $ 19-2. Videre må det foretas en interesseaweining der fordelene ved
tiltaket må veies opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for
dispensasjon.

Ved dispensasjon unndras saksbehandlingen fra offentlig innsyn. Dette medfører at berørte
parter ikke får anledning til å uttale seg. Uttalelsesretten er et viktig element i behandlingen av
plansaker. Denne retten undergraves ved dispensasjon ved at andre med interesser i det
aktuelle område ikke får informasjon om tiltaket og dermed ikke får anledning til å innrette seg i

forhold til dette.

Videre kan dispensasjon skape presedens. Ut fra prinsippet om likebehandling betyr dette at
kommunen må innvilge eventuelle nye søknader om dispensasjon. Ved å innvilge dispensasjon
risikerer kommunen å uthule sine egne planer.

Vi vil imidlertid minne om at avhengig av type sak, kan det være hensiktsmessig med en
planendring, eventuelt at det utarbeides en ny reguleringsplan i stedet for dispensasjon. En

dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle
søknaden gjelder. En reguleringsplan vil sikre forutberegnelighet for tiltaket.

En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle
søknaden gjelder. Dette betyr at dersom det blir skade på bryggen må det søkes ny

dispensasjon for å reetablere den.

Postadresse
Postboks 70'1

981 5 VADSØ
postmottak@ffk.tro

Besøksadresse
Henry Karlsens plass '1

gEOO VADSø
wr¡¡¡¡.ffk.no

Gradering

Telefon +47 78 96 30 00

Telefaks +47 78 96 30 01

Saksbehandler: Nora Dahl
Telefon: +4778963267
Nora.Dahl@ffk.no

Org.nr 964994218
Bankkonto 4930.09. 1 2051
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Da området er uplanlagt vil det i prinsippet være regulert for alle tiltak i sjø, og et evt.
akvakulturområde vurderes å være i tråd med gjeldende plan. FFK motstrider seg ikke for at
dispensasjon blir innvilget.

Finnmark fylkeskommune ønsker midlertidig å minne på viktigheten med gode og oppdaterte
planer. Områder som ikke er planlagt gjør det både lite forutsigbart for kommunen som
planmyndighet, men og for befolkningen - og de som bruker det eventuelle området. Vivil derfor
legge inn en anbefaling om en oppdatert plan.

Når det gjelder lokalisering av fremtidige oppdrettsanlegg oppfordres kommunen til å invitere til
et eget møte med aktuelle sektormyndigheter (akvakulturforvaltning), oppdrettsaktører og
representanter fra fiskeriorganisasjonene for å avdekke utfordringer og muligheter for fremtidig
akvakulturvirksomhet og eventuelle nye områder for akvakultur. Dette for å sikre at områder som
avsettes til oppdrett er egnet og bidrar til mest mulig bærekraftig og effektiv utnyttelse av avsatte
arealer. Det anbefales at det settes av rene akvakulturområder (A-områder) i arealplanen. Dette
for å forhindre og begrense interessekonflikter, samt bidra til forutsigbarhet for kommunen,
forvaltning, næring og øvrige interessenter.

Kulturminnefaglig uttalelse - arkeologi:

Kultur, kulturvern og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det aktuelle
området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til reguleringsplanarbeidet.

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, mët arbeidef sfanses omgående og melding sendes
Finnmafu fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(Kulturminneloven) $ I andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre tit de som
skalutføre arbeidet.

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark ñTlkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det
skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern,
Finnmark.

Etter kulturminnelovens $ 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner
i og under vann nord for Rana kommune.

Med hilsen
Charles Petterson

plansjef

Nora Dahl
arealplanveileder
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Med hilsen

Nora Dahl

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopitil:
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSø
Sãmetinget I Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Káráðjohka/Karasjok
Tromsø museum - Universitetsmuseet, Postboks 6050 Langnes, 9037 TROMSø
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Fra: noreply@fl<.no

Sendt: 15.02.2018 14',56:15

Til: HasvikKommune
Kopi:

Emne: Dokument 201801l5l-2 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan for Kipparfiord i Hasvik
kommune sendt fa Finnmark frlkeskommune
Vedlegg: 201801 l1l-2Uttzlelse til søknad om dispensasjon fia þstsoneplan for Kipparfiord i Hasvik kommune.pdf
Iil Hasvik kommune

Dokumentet 201801 151-2 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for Kipparfjord i Hasvik
kommune for saken CERMAQ NORWAY AS - IOKAL|TET K|PPARFJORD - HASVTK KOMMUNE er utsendt av
Finnmark fylkeskommune. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Deitt: ç:¡" eil 5yst*rr'|qe ït€rert .e potl, sq sktl tklç¿ be:;:¡urer.
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I FINNMARK FYLKESKOMMUNE
FINNMÁRKKU FYLKKACIELDA
Fylkesrådmannens stab
Fylkkarádcfeolbmá bargogoddi

Vår dato: 15.02.2018 Vàrref:201801151-2

Arkivkode: --- Deres ref: 2O18t39O-2

Hasvik kommune
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for Kipparfjord i

Hasvik kommune

Finnmark fylkeskommune viser til brev av 23.01 .18 journalf ørt 24.01.18.
Fylkesrådmannens stab vlplan, koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker

Planfaglig uttalelse:
Cermaq søker om dispensasjon fra kystsoneplanen i Hasvik kommune for etablering av nytt

akvakulturanlegg i Kipparfjord.

Da området er uplanlagt er det nødvendig å søke dispensasjon. I lovkommentaren til plan- og

bygningsloven (pbl) vedrørende dispensasjon, kommer det klart frem at adgangen til å gi

dispensasjon er avgrenset. Hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli

vesentlig tilsidesatt, pbl $ 19-2. Videre må det foretas en interesseaweining derfordelene ved
tiltaket må veies opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for
dispensasjon.

Ved dispensasjon unndras saksbehandlingen fra offentlig innsyn. Dette medfører at berørte
parter ikke får anledning til å uttale seg. Uttalelsesretten er et viktig element i behandlingen av
plansaker. Denne retten undergraves ved dispensasjon ved at andre med interesser i det
aktuelle område ikke får informasjon om tiltaket og dermed ikke får anledning til å innrette seg i

forhold til dette.

Videre kan dispensasjon skape presedens. Ut fra prinsippet om likebehandling betyr dette at
kommunen må innvilge eventuelle nye søknader om dispensasjon. Ved å innvilge dispensasjon
risikerer kommunen å uthule sine egne planer.

Vi vil imidlertid minne om at avhengig av type sak, kan det være hensiktsmessig med en

planendring, eventuelt at det utarbeides en ny reguleringsplan i stedet for dispensasjon. En

dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle
søknaden gjelder. En reguleringsplan vil sikre forutberegnelighet for tiltaket.

En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle
søknaden gjelder. Dette betyr at dersom det blir skade på bryggen må det søkes ny

dispensasjon for å reetablere den.

Postadresse
Postboks 701
9815 VADSØ
postmottak@ffk.r'to

Besøksadresse
Henry Karlsens plass 1

98OO VADSØ
www.ffk.no

Gradering

Telefon +47 78 96 30 00

Telefaks +47 78 96 30 01

Saksbehandler: Nora Dahl
Telefon: +4778963267
Nora.Dahl@ffk.no

Org.nr 964 994 218

Bankkonlo 4930.0S.'1 2051
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Da området er uplanlagt vil det i prinsippet være regulert for alle tiltak i sjø, og et evt.
akvakulturområde vurderes å være i tråd med gjeldende plan. FFK motstrider seg ikke for at
dispensasjon blir innvilget.

Finnmark fylkeskommune ønsker midlertidig å minne på viktigheten med gode og oppdaterte
planer. Områder som ikke er planlagt gjør det både lite forutsigbart for kommunen som
planmyndighet, men og for befolkningen - og de som bruker det eventuelle området. Vi vil derfor
legge inn en anbefaling om en oppdatert plan.

Når det gjelder lokalisering av fremtidige oppdrettsanlegg oppfordres kommunen til å invitere til
et eget møte med aktuelle sektormyndigheter (akvakulturforvaltning), oppdrettsaktører og
representanter fra fiskeriorganisasjonene for å avdekke utfordringer og muligheter for fremtidig
akvakulturvirksomhet og eventuelle nye områder for akvakultur. Dette for å sikre at områder som
avsettes til oppdrett er egnet og bidrar til mest mulig bærekraftig og effektiv utnyttelse av avsatte
arealer. Det anbefales at det settes av rene akvakulturområder (A-områder) i arealplanen. Dette
for å forhindre og begrense interessekonflikter, samt bidra til forutsigbarhet for kommunen,
forvaltning, næring og øvrige interessenter.

Kulturm innefaglig uttalelse - arkeologi:
Kultur, kulturvern og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det aktuelle
området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til reguleringsplanarbeidet.

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 omrädet, må arbeidef sfanses omgående og melding sendes
Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av g. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(Kulturminneloven) $ I andre ledd. Denne meldeplikten mà formidtes videre tit de som
skal utføre arbeidet.

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi g¡ør oppmerksom på at det
skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern,
Finnmark.

Etter kulturminnelovens $ 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner
i og under vann nord for Rana kommune.

Med hilsen
Charles Petterson

plansjef

Nora Dahl
arealplanveileder
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Kopitil:
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ
Sametinget / Sá medig g i, Avjovárgeaidn u 50, 9730 Káráöj ohkaiKarasjok
Tromsø museum - Universitetsmuseet, Postboks 6050 Langnes, 9037 TROMSØ
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Hasvik kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 20181391-7

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvale Utvalsssak Møtedato

Formannskapet l5lr8 28.02.20t8

Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan - Meltefjord Hasvik kommune

Innstilling

Hasvik kommune ønsker næringsetablering av ulik art i kommunen. På bakgrunn av dette stiller
Hasvik formannskap seg positiv til Cermaq AS sine planer om etablering av oppdrettsanlegg i
Meltefiord i henhold til deres søknad.

Saksopplysninger

Cermaq AS søker om dispensasjon fra Kystsone- og arealplan for etablering av oppdrettsanlegg
i Meltefiord i Hasvik kommune. Området som er tenkt benyttet til oppdrettsanlegg er merket
med S (låssettingssted) i kystsone- og arealplan. Området er videre uplanlagt noe som g¡ør at år

søke om dispensasjon jfr Pbl $ 19 - 1 ikke er korrekt. Siden området er uplanlagt kan ikke
Hasvik kommune motsette seg etablering av oppdrettsanlegg på den tenkte lokaliteten - noe
som også er bekreftet av Fylkesmannen i deres høringsuttalelse. En eventuell nektelse av
etableringen kan kun gjøres dersom Hasvik kommune i medhold av Pbl $ 13-l legger ned
delings- og byggeforbud i det aktuelle område. Alle berørte sektormyndigheter og brukere har
uttalt seg i saken uten at det er lagtfram tungtveiende argumenter for å motseffe seg
etableringen av oppdrettsanlegg i henhold til søknad.

Bakgrunn

Cermaq AS søker om å fii etablere oppdrettsanlegg i Kipparfiord päSørøya. Da området ikke er
spesifisert som området for akvakultur har Cermaq søkt om dispensasjon jfr Pbl $ l9- I for
etableringen. Cermaq har to søknader inne til behandling for etablering av akvakultur både i
Kipparfi ord og Meltefi ord.
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Vurdering

Da det ikke er kommet tungtveiendeargumenter for å nekte etablering av oppdrettsanlegg i
uplanlagt sjøområde kan ikke teknisk etat se noen momenter som g¡ør at ikke søknaden skal

imøtekommes. Teknisk etat innstiller derfor søknaden om etablering i uplanlagt sjøområde
positivt til Formannskapets behandling.

Vedlegg
I 20 I 800 97 5-2 - Uttalelse fra NVE - søknad om dispensasjon fra þstsoneplan for etablering

av akvakultur i Meltefiorden - Hasvik kommune
2 lJttalelse fra NVE - søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av akvakultur i

Meltenorden - Hasvik kommune
3 HøÅngsuttalelse oppdrettsanlegg meltefiord
4 Høringsuttalelse oppdrettsanlegg Meltefiord
5 MELTEFJORD-SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLAN
6 Meltefiord-søknad om disp fra þstsoneplan
7 Merknad til søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan - Akvakultur i Meltefiorden(l)
I lS/121-2 Merknad til søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan - Akvakultur i

Meltefiorden
9 Brev med en signatur
ll Søknad_dispensasjon_Melte{ord
12 Melte{ord_I068-4101 Sjøkart 1-50 000_rev00
13 Meltefiord_l068-4102 Kystsoneplankart 1-20 000-rev00
14 Meltefiord_I068-4103 Olex l-6000-rev00
l5 Melte{ord_1068-4104 Anleggsskisse-rev0O
16 Melding
l7 Innspill til høring - søknad om disp for etablering av akvakultur i Meltefiorden og

Kipparfiord
l8 2015.4524 Høringer om disp for etablering av akvakultur - Meltefiord og Kipparfiord
19 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan til etablering av akvakultur i

Meltefiord
20 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan til etablering av akvakultur i

Meltefiord
2l Dokument 201801150-2 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan for

Meltefiord i Hasvik kommune. sendt fra Finnmark fflkeskommune
22 201801150-2Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kystsoneplan forMeltefiord iHasvik

kommune.
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Fra: NVE (NVE@nve.no)

Sendt: 09.02.2018 I 4:42:37
Til: HasvikKonrmune
Kopi: Fylkesmannen i Finnmark

Emne: 201800975-2 - Uttalelse fraNVE - søknad om dispensasjon fra þstsoneplan for etablering av akvakultur i
Meltefiorden - Hasvik kommune

Vedlegg: Uttalelse fra NVE - søknad om dispensasjon fra þstsoneplan for etablering av akvakultur i Meltefiorden -
Hasvik kommune.pdf

Grunnet teknisk feil blir dette dokumentet sendt på nytt fra NVE.

mvh
Arkivet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 / Direkte til arkivet: 22 95 9t L6
E-post: nve@nve.no
Web: www.nve.no

76



Efi::ït',*".
Hasvik kommune
Fjellv.6
9593 BREIVIKBOTN

Vår dato:05.02.2018
Vår ref.: 201800975-2
Arkiv: 323

Deres dato: 23.01.2018
Deres ref.: 20181391-2

Knut Aune Hoseth

regionsjef

Kopi til:

Fylkesmannen i Finnmark

Hovedkontor

M¡ddelthunsgate 29

Postboks 5091, Maiorstuen

0301 osLo

Saksbehandler:
Eva Forsgren

22959616lefor@nve.no

Uttalelse fra fWE - søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for
etablering av akvakultur i Meltefjorden - Hasvik kommune

Viser til oversendte søknad. NVE skal som høringspart bidra til at hensyn til vassdrag, flom-, erosjon-

og skredfare er vurdert ved utarbeidelse av planer.

Dispensasjonen berører så fremt vi kan se ikke noen av NVEs ansvarsområder. NVE har derfor ikke
noen merknader til saken.

Med hilsen

Eva Forsgren

senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godþent i henhold til interne rutiner

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen,0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett:w.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bilkkonlo: 7694 05 08971

i Reg¡on Midt-Norge ! Region Nord i Reg¡on sør i Reg¡on Vest

r Abets sate e ; Konsens sate 14-18 
; å::"J"r_:ï:T*" 

7 : Naustdalsvesen. 18

j zosornoruouerv j asrarunnvt< i srosrørusaenc i eaoorønoe

Reg¡on øst
Vilgsveien 73

Postboks 4223

2307 HAMAR
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Fra: Enny Camilla Nordvik @nnyCamilla.Nordvik@kvalsund.kommune.no)
Sendt: 08.02.201 8 09:19:28

Til: Kim-AreWalsø
Kopi:

Emne: SV: høringsuttalelse oppdrettsanlegg meltenord

Vedlegg: Ftrøringsuttalelse oppdrettsanlegg Meltefi ord.docx

Fra: Kim-Are Walsø fmailto: kim.are.teknisk@hasvik.kommune.no]
Sendt: 8. februar 2018 08:40
l'il: Enny Camilla Nordvik
Emne: SV: høringsuttalelse oppdrettsanlegg meltefjord

Her var det ingen vedlegg

Kim-Are

Kim-Are Walsø
Teknisk rådgiver/Beredskapsansvarlig
Direkte telefon: (+47) 78 45 27 43
Telefax: + @7)78 4515 08
Mobil: (+47) 47 86 56 67
mailto: kimare.teknisk(ôhasvik.kommune.no

www. hasvik. kommune. no

Fra: Enny Camilla Nordvik lmailtolEnnyeamillaNordvik@kvalsund.kommune.nol
Sendt: 8. februar 2018 08:35
'lÏl: Kim-Are Walsø
Emne: høringsuttalelse oppdrettsanlegg meltefjord

Hei Kim Are
Vedlagt lølger høringsuttalelse iom dispensasjon kystsoneplan iforbindelse med oppdrettsanlegg imeltefjord
Hilsen
Enny Camilla Nordvik
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Hør¡ngsuttalelse -

S6knad om dispensasjon for etablering av anlegg på lokalitet Meltef¡ord i Hasvik kommune.

Landbrukskontoret viser til anmodning om høringsuttalelse i brev datert 23.januar 2018

Saksopplysninger.

Cermaq AS søker om dispensasjon fra Kystsoneplanen for å kunne etablere oppdrettsanlegg i

Meltefjord i Hasvik kommune.

Hør¡ngsuttalelse:

Landbrukskontoret i Hasvik kommune har ingen landbruksrelaterte kommentarer iforbindelse med

denne saken. Denne saken faller ikke innenfor landbrukskontorets arbeidsområde.
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Fra: Frank Skjeldnes (frank.skjeldnes@hammerfestenergi.no)

Sendt: 01.02.201 8 l0:08:15
Til: Kim-AreWalsø
Kopi: Bjørn Arild Hjellnes

EMNe : MELTEFJORD. SØKNAD OM DI SPENSA S JON FRA KYSTSONEPLAN
Vedlegg : Meltefi ord-s øløad om disp fra þstsoneplan.pdf

Vedlagt føþer uttalelse til dispensasjonssøknad ved Meltefjorden

Mvh.
Frank Skjeldnes
lng. karVoppmaling

¡,

ï 
"o""€RF€srI €NERGI

Hammerfest EnergiAS
Rossmollgata 50
Pôstboks 3

N-9615 Hãmmeffest
Non¡,/ay

Spar miljøet, ikke skriv ut på papir hvis
du ikke MA

Phonc: .4; ?8 4: lìl 00

Dir.tlíMobile: +47 9O1 73887
E mar l: franks@hammerfesteneroi.no
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Hasvik kommune
Fjellveien 6
9593 Breivikbotn

Meltefj ord -D is pensasj on fra Kystsoneplan

Det vises til oversending av 23.01.2018, hvor det bes om
uttalelser/merknader til søknad om dispensasjon fra kystsoneplan i

forbindelse med etablering av akvakulturanlegg i Meltefjord.

Hammerfest Energi Nett AS har ingen installasjoner i deite området, og
er derfor ikke berørt av tiltaket.

Hammerfest Energi Bredbånd har sjøkabel (fiber) fra Fella til Korsvika.
Denne kabelen er vist på offentlige sjøkart. Eventuelle spørsmål rundt
kabeltraseen rettes til vår bredbåndsavdeling.

Med hilsen
Hammerfest Energi

ï
HAMMERFEST

EI\{ERGI

01.02.2018

REF: K¡rßAfe Walsø

FS

901 73457

Ç^l çl^dt^
Frank Skjeldnbs

$'*t[tJ{ utdt^'
Bjørn Arild Hjellnes
Planlegger Bredbåndlng. karUoppmåling

50

3
5 Hammsrfest

78 42 82 00
74425206

4910 t1 46331
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fll Vå: Caiolf4in beaivi

24.0L.20L8

Derâs dtll0lDin b¿:aivi

23.01.2018

\lår r¿:i.lMi* óul

LglL2t -2

D er e:; r z|. / Di* i..t1.

20181397

Hasvik kommune

Fjellveien 6
9593 BREIVIKBOTN

MERKNAD TIL SøKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLAN . AKVAKULTUR I
MELTEFJORDEN

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til deres brev av 23.01.2018.

Dersom det ved etablering av omsøkte tiltak er behov for landfester eller andre
installasjoner på Finnmarkseiendommens grunn eller sjøgrunn må dette avklares med FeFo
før etablering. All bruk av Finnmarkseiendommen forutsetter avtale med FeFo som
grunneier.

Utover dette har FeFo ingen merknader til søknaden, og forholder seg til kommunens
vedtak.

Ved spørsmå|, kontakt Jens Eide Hatteland.

Med hi lsen/Dearvvuodai gui n

Finnmarkseiendommen
Finnmárkkuopmodat

Sverre Pavel
leder grunn og rettigheter

Dette dokumentet er elektron¡sk signert

Hovedkcniol Lal<selv
Postadress3 f{-lf-r, PDsliloks 133, <j}ul. i VADSØ

I eleicn/1 --leîtsvtlna /13 95 \3 rti
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Tel: 46640102

post@fefo.no
www.fefo.no NO çBe 4SU /31. MVA



Fra: Hatteland Jens Eide (ha@fefo.no)

Sendt: 24.01.2018 13.49:19

Til: HasvikKommune
Kopi:

Emne: I8/I2l-2 Merknad til søknad om dispensasjon fraKystsoneplan - Akvakultur i Meltefiorden

Vedlegg: Merknad til søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan - Akvakultur i Melteforden(1).pdf
Se vedlagt innspill fra FeFo.

Med vennlig hilsen/ dearvvuodaiguin
Jens Eide Hatteland
Grunnforvalter
Mobiltlf. 466 40 IO2

FeFo ffi
Besøksadresse/Galledanadreassa:
K¡rkeveien 20, Vadsøl öahcesuolu
Serv¡cetlf. /bálvalustlf.78 95 50 00/Uwfeþ4g
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Hasvik kommune
Tekniske tjenester

<<MottakerNavn>
<<Adresse>

<<Postnn> <<Poststed>

<Kontakt>

Deres ref:
<Ref>

Vår ref
20181391-2

Saksbehandler
Kim-Are Walsø 178 45 27 43

Dato
23.01.20t8

HØRING - Dispensasjon fra Kystsoneplan

Hasvik kommune sender pähøring søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan for etablering av
akvakultur i Meltefiorden i Hasvik kommune. Dette brevet inneholder 5 vedlegg.

Hasvik kommune ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes:
Hasvik kommune, Fjellveien 6 9593 Breivikbotn innen 16. februar 2018.

Med hilsen

Kim-Are Walsø
Rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og derfor uten håndsignatur

Vedlegg
2 Søknad_dispensasjon_Meltefiord
3 Meltefiord_I068-4101 Sjøkart l-50 000_rev00
4 Melte{ord_I068-4102 Kystsoneplankart 1-20 000_rev00
5 Meltefiord_l068-A103 Olex l-6000_rev00
6 Meltefiord_l068-Al04Anleggsskisse_rev00

Postadresse
Postboks 43, 9593 Breivikbotn
E-post:
post@hasvik.kommune.no

Besøksadresse
Fjellveien 6, Breivikbotn

Telefon
78 45 27 00
Telefaks
78 45 15 08

Bank
4912 05 00103
Org.nr
964830711www.hasvik.kommune.no
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Fra: Yngve Paulsen (yngye@ypk.no)

Sendt: 22.01 .2018 15 :03: I 5

Til: HasvikKornmune
Kopi: Kim-Are Walsø; Eva Danielsen Husby

Emne: Cermaq _Søknad om dispensasjon fra þstsoneplan lokalitet Meltefiord
Vedlegg: Søknad_dispensasjon_Meltefiord.pdf;Meltefiord_1068-4101 Sjøkart l-50
000_rev00.pdf;Meltefodl068-4102 Kystsoneplankart l-20 000_rev00.pdf;Meltefiord_1068-4103 Olex l-
6000_rev00.pdf;Me ltefi ord I 06 8-A I 04 Anleggsskisse_rev00.pdf
Hasvik Kommune
Teknisk Etat
Fjellveien 6, Postboks 43

9593 Breivikbotn

Vedlagt oversendes søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av lokalitet Meltefjord i Hasvik

kommune.

Med vennlig hilsen
tt,#,,tF
rrllËr-
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Havik kommune
Rådhuset
Fjellveien 6
9593 Breivikbotn

Sted:

Dato:

Vår ref:

Deres ref:

Direktetlf:

E-post:

Alta

17.01.2018

Jonny Oppdahl

Driftsavdelingen

+47 95177617

jonny.opdahl@cermaq.comAtt: Teknisk etat/ ordfører

CERMAQ AÀS - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV
ANLEGG P^4. LOKALITET MELTEFJORD I HASVIK KOMMUNE

Cermaq AS søker dispensasjon fra Kystsoneplan for etablering anlegg i Meltefiord.
Etableringen skal tilfredsstille framtidens oppdrett med større anleggsramme og større merder.
Hasvik kommune har en arealplan laget i 2000. Slike eldre planer tok ikke hensyn til de krav som
stilles i dagens havbruksnærings behov med myndighetskrav som forundersøkelser av miljø pä
lokalitet samt NYTEK-forskrift miljøundersøkelser ift. etablering av akvakulturinstallasjoner.

I Hasvik kommunes kystsoneplan er området hvor vi søker uplanlagt. Vi vet ikke hvilke avgrensinger
i arealet som er i planen laget år 2000, men støtter oss til Hasvik kommunes kommune plan hvor
hovedsiktemålene med kystsoneplanleggingen er beskrevet.

I kommuneplanens mål og retningslinjer for kystsonen heter det.

Hovedsiktemål med kystsoneplønlegging :
o Kystsoneplanleggingen skal være med å sikre enforsvarlig og langsiktigforvaltning av ressursene i havet.
. Planen skal være el styringsredskap for å nå en ønsket uniklíng i kommunen. Planleggíng brukes som et ledd i

prosessen med å skape arbeidsplasser og trivsel i kommunen.
. Planleggingen vil være styrende for næríngsvirksomhet i sjøen, og sikre en balansert arealbruk mellom fiske,
ferdsel, oppdrett og fritídsbruk. Gjennom planlegging kan forvaltningsspørsmål innenfor planlagte områder få en
raskere saksbehandling enn i dag. Planleggingen skal også síkre víhige interesser somfrilu/tsliv, kulturminner og
naturvern. I planprosessen er alle de ulíke interessene vurdert opp mot hverandre, og gitt príoritet. Arealplanens del
om þstsonen dokumenterer med andre ord hva de ulike partene er blitt enige om i planprosessen.

. Arealplanens del om þstsonen gir også informasjon til befolkning og næringsliv om hvordan arealene skal
disponeres i fremtiden. Dette sikrer næringene mulighet for en langsíktíg og strategisk planleggíng.
Det er ikke et behov for en sterk styring av arealbruken i kommunen, og størsteparten av kommunens sjøareal vil
fremdeles være uplanlagt. I de uplanlagte områdene er det de aktuelle særlovene somforvalter de ulike aktivitetene som

foregår. Dette medfører at aktiv¡teter somfor el<sempel oppdrett må gjennom de ordinære sal<sbehandlingsprosessene

for å kunne etableres i disse områdene,

Utdrag av kapittel 6. I Akvakultur siste avsnitt:
I planen er alle elcsisterende oppdrettslokaliteter inntegnet. Som planlagt oppdrettsområde er et større sammenhengende
område/sone lagt ut, ikke enkeltpunkt. Søker må likevel søke på koordinat, eventuelt flere innenfor området. Enkelte,
potensielt gode, lokaliteter for oppdrett er merket med en A i plankartet. Disse lokalítetene ligger i uplanlagte områder.
Selv om et område er satt av til oppdrett í planen, sknl det være offentlíg høring på lokaliseringenfør kommunen gír sin
tilråding. Fremtidige landbaserte oppdrettsanlegg bør legges til kommunens øvrige industriområder, og det settes krav
om reguleringsplan ved bygging.

Ut fra disse kriterier har vi utarbeidet kart med bunntopografi hvor anlegget med fortØyninger er
inntegnet med oppgitte posisjoner. Rammen som merdene fortøyes i er senket ned til I - 10 meter.
Slik at fortøyningsliner og anker ikke vil være til hinder for alminnelig ferdsel. Anlegg merkes iht.
myndighetskrav.
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Plassering av anlegg i Meltefjord med anlegg og flåte.

Figur 1. Omsøkt anlegg og flåte i Meltefiord med hjørneposisjoner for utvidet anlegg inntegnet.

Posisjoner for omsøkt anlegg med fortøynigsliner.
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Omsøkt anlegg med fortøynigsliner ligger i uplanlagt område hvor det kan søkes om dispensasjon
fra kystsoneplanen.

Rammen som fortøynigsliner festes til, blir liggende fra l0 meters dyp til bunn, slik at ramme
og fortøyning ikke vil være til hinder for sjøverts ferdsel.

Sjøkabler
Det er ingen sjøkabler i nærheten av anlegget.

Lyktesektor - skipsleie
Anlegget ligger ikke i noen lyktesektorer, men inn mot land i Meltefiorden. Båttrafikk inn i
Meltefiorden vil kunne skje på østsiden av anlegget. Fortøyning og anlegg vil ikke være i konflikt
med skipstrafikk i Sørøysundet.

Nye arbeidsplasser i Hasvik

Ny lokalitet i Hasvik gir oss muligheten til å utvide matfiskproduksjonen i sjø. Vi ønsker å etablere

2 lokaliteter i Hasvik kommune, en lokalitet i Meltefiord og en i Kipparfiord. Dette vil gi mulighet
på inntil 8 årsverk i på sjøanleggene.

Lokalitet Meltefiord vil gjøre det mulig for Cermaq AS å vekselvis bruke enten Meltefiord eller
Meltefiord i produksjon. Med en lokalitet i produksjon, kan den andre være brakklagt. Dette vil
forbedre våre produksjonsmuligheter og gir helårige arbeidsplasser i Hasvik.

En etablering av fiskeoppdrett i Hasvik kommune i Meltefiord og Kipparfiord vil ha flere fordeler
¡ Lokalitetens gode beskaffenhet:

o Grunnlag for god dyrevelferd
o Generasjonsadskiltdrift
o Meget god vannutskifting
o God bunntopografi
o Ikke til hinder for allmenn ferdsel

. Arbeidsplasser
o Sikrer arbeid for I årsverk de nye sjøanleggene i Hasvik.

Oppsummering
Strømmålinger viser at det er gode strømforhold vannsøylen som ivaretar fiskens helse- og
velferdsmessige behov, samtidig som det oppfyller kriteriene for å drive effektivt, lønnsomt og

miljøvennlig.

Nye driftsområder i Hasvik kommune har flere fordeler:
¡ Lokalitetens gode beskaffenhet:

o Skjermet område som gir grunnlag for god dyrevelferd for laks i merd
o God vannutskifting
o Anlegget er ikke til hinder for allmenn ferdsel

o Arbeidsplasser
o Sikrer arbeid for våre ansatte i Vest Finnmark og gir nye arbeidsplasser i Hasvik kommune.
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På denne bakgrunn søkes dispensasjon fra gieldende þstsoneplan slik at Cermaq kan etablere
ny lokalitet for oppdrett av laks i Meltefjord i Hasvik kommune.

Ytterligere opplysninger gis av undertegnede.

Med vennlig hilsen

Cermaq AS

I
Jonny Opdahl

Vedlegg:
1. Melte{ord_1067-4101 Sjøkart l-50 000_rev00.pdf
2. Melte{ ord_l 067 - Al 02 Kystsoneplankarr. I -20 000_rev00.pdf
3. Melteford_I067-4103 Olex l-6000_rev00.pdf
4. Melte{ord_l 067 -A104 Anleggsskisse_rev00.pdf
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Fra: Jon-Erik Henriksen fi on.erik.henriksen@fiskarlaget.no)

Sendt: I 6.02.201 I 09 :53 :02

Til: HasvikKomrnune
Kopi: Hammerfest Fiskarlag; Sørøy/I-oppa Fiskarlag; postmottak@fiskeridir.no; 'postmottak@ffk.no';

'fin fi postmottak@ff lkesmannen. no'

Emne: Innspill til høring - søknad om disp for etablering av akvakultur i Melteûorden og Kipparfiord

Vedlegg: 2018.4524 Fløringer om disp for et¿blering av akvakultur - Meltefiord og Kipparfiord.pdf
Se vedlegg med innspill til høringer angående søknad om disp for etablering av akvakultur i Meltefjord og

Kipparfjord.

Med vennlig hilsen
Jon-Erik Henriksen I ieh(ôfiskarlaget.no
Daglig leder I Mobil90 88 00 16
Twitter: @NorgesFiskarlag
Facebook

r'¡0RGE$ FlSlmRmG
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FISKARI¡GET NORD
Rsl(arlagob sêrvlcekontoras ard nord

Hasvik kommune
Postboks 43
9593 Breivikbotn

E- post: post @ hasvi k. ko m m u ne. no
Att:

Vår ref.:
2078.4524

Deres ref Dato:
76.02.20L8

Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan i Hasvik kommune for etablering av oppdrettsanlegg i
Meltefjord og Kipparfjord - Høring

Fiskarlaget Nord viser til høring av dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan for Hasvik kommune
Formålet med dispensasjonen er å etablere oppdrettsanlegg i Meltefjorden og i Kipparfjorden.
SØknaden er opprinnelig sendt av Cermaq AS. Fiskarlaget Nord har fglgende innspill i saken:

a Fiskarlaget Nord ønsker en god og kunnskapsbasert sameksistens med andre næringer, ikke
minst med oppdrettsnæringa. Samtidig er det en forutsetning virksomheten ikke går på

bekostning av hav- og fjordmiljø, ville bestander og/eller driftsgrunnlag og lØnnsomhet for
fiskerne.

Det er gyteområder for torsk (jfr. Fiskeridirektoratets database over kystnære fiskeridata) i

begge de omsøkte områdene for oppdrett. I tillegg er det områder for fiske med passive

redskap (garn og line) i Kipparfjorden og ytterst i Meltefjorden.

Både fortØyninger og fiskeforbudssonen på 100 meter (jfr. akvakulturdriftsforskriftens 5 L8)
rundt eventuelle oppdrettsanlegg vil være til fortrengsel for fiskerne som bruker de nevnte
fiskeområdene i/ved de planlagte oppdrettslokalitetene. Det er også en låssettingsplass
innerst i Meltefjorden (Djupvika). Denne vil heller ikke kunne brukes hvis det legges et
oppdrettsanlegg i innløpet til fjorden.

Gjeldende kystsoneplan for Hasvik kommune er helt fra 2000. På det tidspunktet var
kunnskapen om god sameksistens og oppdrettsnæringas påvirkning på ville marine arter
langt svakere enn i dag. Det er nå for eksempel sannsynliggjort at bruk av visse typer /
kombinasjoner av legemidler mot lakselus er ødeleggende for bestander av reke og andre
krepsdyr. Dagens regelverk er utilstrekkelig i forhold til å håndtere denne problematikken.
Det er f.eks. ikke nok med 500 meter fra utslipp av legemidler til rekefelt og gytefelt, som er
minstekravet til avstand i dagens regelverk. I dette tilfellet ligger begge de omsøkte
oppdrettslokalitetene i registrerte gytefelt. I tillegg er det stort rekefelt 2-3 km sør for de
omsøkte oppdrettsloka litetene.

o Vi minner om at kommunen har et særlig ansvar for å ivareta lokalt viktige fiske- gyte- og
oppvekstområder, mens Fiskeridirektoratet f6rst og fremst har som oppgave å ivareta de

- 

FTiKARLAGET NaRD og Fiskarlagets servicekontor as avd nord o Posföoks sg . g2slTromsø
E-post: nord@f¡skarlaoet.no . www.f¡skarlaget.no . Telefon: 77 68 20 56
Organisasjonsnr: 938 277 095. F¡skarlagets Servicekontor 984 152 094
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nasjonalt viktige fiskeområdene. Hensynet til fiske- og gyteområder har gjort det naturlig at

de to omsøkte områdene per i dag ikke er lagt ut til akvakulturformål i kystsoneplanen.

Fiskarlaget Nord ber Hasvik kommune om å fortsatt prioritere disse hensynene, og rkke

dispensere fra gjeldende kystsoneplan for å etablere oppdrettsanlegg i Meltefjord og

Kipparfjord.

Fiskarlaget Nord oppfordrer Hasvik kommune i stedet om å gjennomføre en grundig og

balansert revisjon av gjeldende kystsoneplan. Dette vil bidra til en mer gjennomtenkt og

forutsigbar lokalisering av oppdrettsanlegg, og en best mulig sameksistens med fiskerne og

andre.

I en ny revidert kystsoneplan bør viktige fiskeområder avsettes som enbruksområder for
fiske, alternativt som flerbruksområder uten akvakultur (NFFF-områder). Dette fordi ny

gjeldende forvaltningspraksis medfører at kommunene ikke lenger har myndighet til å avslå

klaring av oppdrettslokaliteter i flerbruksområder (NFFFA-områder / område for bruk og vern

av sjØ). Her blir oppdrettslokaliteter klarert av fylkeskommunen, også dersom kommunen

ønsker å prioritere andre formå1.

Vi vil gjerne få anledning til å kommentere og utdype våre innspill, dersom et er 6nskelig.

Med hilsen
Fiskarlaget Nord

J

o
//¡
\Þ7

Jon-Erik Henriksen
daglig leder
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FIiKARLAGET NaRD og F¡skartagets serv¡cêkontor as avd nord ' Posföoks 59 ' 9251Tromsø
E-post: nord@fiskarlaoet.no . www.fiskarlaget.no . Telefon: 77 68 20 56
Organisasionsnr: 938 277 095. Fiskarlagets Serv¡cekontor 984 152 094
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Kopi:
Sørøy/Loppo Fiskorlag
Hommerfest Fiskorlag
Fiskeridirektoratet
F i n n ma rk fylkeskomm une
Fylkesmannen i Finnmark

- 

F|9KARLAaET NcrRD og Ftskailegets sotvtcêkonlor as avd nord. posfåoks sg . g2gl¡romsø
E-post: nord@îiskaildøet.no . www.f¡skarlaget.no o Telefon: 77 68 ZO 56
Organisaslonsnr: 938 277 095 . Fiskarlagets Servicekontor 9A4 152 094
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Fra: Hallen, kis Riûa (frnfi irha@fylkesmannen.no)

Sendt: 16.02.2018 I 0:3 1 :28

Til: HasvikKommune
Kopi : postmottak@fl<.no

Emne: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan til etablering av akvakultur i Meltefiord

Vedlegg: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan til etablering av akvakultr¡r i Melte{ord.PDF

576000: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan til etablering av akvakultur i Meltefiord.PDF
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FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvernavdelingen

HNNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Birasgáhttenossodat

Hasvik kommune

Fjellv. 6
9593 Breivikbotn

Deres ref
201 8/391

Deres dato
23.01.2018

Vår ref
Sak 2018/408
A¡k 421.3

Vår dato
15.02.2018

Saksbehandler/direkte telefon: lris Rita Hallen - 78 95 03 21

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kystsoneplan til etablering
av akvakultur i Meltefjord

Vi viser til brev av 23.01 .2018 tra Hasvik kommune

Vi savner en vurdering av søknaden fra kommunen i oversendelsesbrevet. Kommunen bør
som et minimum kommentere hvordan søknaden harmonerer med gjeldende planer,
bestemmelser og retningslinjer, og ikke overlate til søker å redegjøre for disse forholdene
alene.

Bakgrunn for søknaden:
Cermaq AS søker dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av anlegg i Melteflorden
kystsoneplanen fra år 2000 er området uplanlagt etter det vi forstår av kartet, men merket
med S (Låssettingsplasser).

Fylkesmannens vurdering:
I planbeskrivelsen (Mål og retningslinjer kystsonen) går det frem at kystsoneplanen først og
fremst kartlegger arealbruken, herunder fiskefelt, gyte- og oppvekstområder, kaste- og
låssettingsplasser, farleder og havner.

Under punkt 6.2 står det:
For à sikre at det ogsâ i fremtiden kan drives næringsfiske, må viktige omräder for fiske
srkres mot etablering av faste anlegg og innretninger, som kan skade eller ødelegge viktige
fiskeområder i kommunen. Sammen med fiskarlagene i kommunen, samt fiskarlag fra Loppa
og Hammertest kommune, er alle fiskeomràder, trälfelt, kaste- og /ässeffingsp/asse4 gyte- og
o ppve ksto m rå d e r re g i stre rt.

Punkt 6.2 under Retningslinjer, tolker vi det til at fiske er gitt prioritet innenfor områdene
Fiskeområde, Kaste- og låssettingsplasser og gyte- og oppvekstområder. Det er spesifisert
for Fiskeområder at lokalisering av oppdrett vil være klart uheldig, men det er ikke sagt noe
spesifikt om låssettin gsplasser.

Posfãdresse:
Statens hus
981 5 VADSØ

Teleton:
78 95 03 00

S¡kker melding:
www.fvlkesmannen.no/meldinq

E-posf:
fmf iposimottak@fylkesman nen. no

lntemett:
www.fylkesmannen.no/Finnmark
Org.nr: 967 311 014
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Side 2 av 2

Det knytter seg ikke bestemmelser til sjøområdene, kun retningslinjer. Så vidt
Fylkesmannen kan se er omsøkt område derfor uplanlagt/udisponert og uten rettsvirkning
etter plan- og bygningsloven $ 11-6. lnnenfor omsøkt område kan ikke kommunen med
hjemmel i arealdelen nekte plassering av et oppdrettsanlegg. Det er derfor
ikke riktig å sende søknaden ut på høring etter kapittel 19 i plan- og bygningsloven.

Det er svært uheldig at kommunen har et større sammenhengende område i sjø som er uten
rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Dersom kommunen ønsker å avklare arealbruken
i disse områdene, anbefaler vi at det igangsettes arbeid med å rullere kommuneplanens
arealdel slik det også er lagt opp til i sist vedtatte planstrategi.

Viviser i denne forbindelsen til plan- og bygningslovens S 13-1 - Midlertidig forbud mot tiltak.
Her heter det:

S f3-1. Midleftidig forbud mot tiltak
Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny
planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter $ 1-

A og inAre üttak som kan vansketiggjøre planarbeidet, ikke kan seffes igang før
planspørsmålet er endelig avgjort.
Dersom en sØknad om tillatelse til tiltak ikke er avgjort, kan kommunen bare vedta et
midlertidig forbud dersom sØkeren er varslet om dette innen utløpet av de
saksbehandlingsfrister som følger av $ 21-7, og dersom forbudet vedfas senesf innen
àtte uker etter utløpet av fristen.

Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt iførste ledd blir gjennomført hvis det
etter kommrJnens skjønn ikke vil vanskeliggiøre planleggingen.

Med hilsen

Bente Christiansen
fflkesmiljøvernsjef

lris Rita Hallen
seksjonsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og dertor uten underskrift

Kopitil:
Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø
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Fra: noreply@fl<.no

Sendt: 15.02.2018 14',56:47

Til: HasvikKornmune
Kopi:

Emne: Dokument 201801 150-2 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan for Meltef ord i Hasvik
kommune. sendt fra Finnmark fylkeskommune

Vedlegg: 201801150-2Uttalelse til søknad om dispensasjon fra þstsoneplan for Melteford i Hasvik kommune..pdf
Til Hasvik kommune

Dokumentet 201801150-2 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for Meltefjord i Hasvik
kommune. for saken CERMAQ NORWAV AS - LOKALITET MELTEFJORD - HASVIK KOMMUNE er utsendt av
Finnmark fylkeskommune. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Ðette er en tvsicfttqet:ç:¡ erl e-past, og :kr;l tkke be::;vrtres"
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t FINNMARK FYLKESKOMMUNË
FINNMÁRKKU FYLKKAGIELDA
Fylkesrådmannens stab
Fyl kkarátlcleol bmá ba rgo godd i

Vår dato: 15.02.2018 Vàr ref: 201 801 '150-2

Arkivkode: -- Deres ref: 20181391-2

Hasvik kommune
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN

Uttalelse t¡l søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for Meltefjord i

Hasvik kommune.

Finnmark fylkeskommune viser til brev av 23.01.18 journalf ørt 24.01 .18.
Fylkesrådmannens stab v/plan, koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker

Planfaglig uttalelse:
Cermaq søker om dispensasjon fra kystsoneplanen i Hasvik kommune for etablering av nytt
akvakulturanlegg i Meltefl orden.

Da området er uplanlagt er det nødvendig å søke dispensasjon, I lovkommentaren til plan- og
bygningsloven (pbl) vedrørende dispensasjon, kommer det klart frem at adgangen til å gi

dispensasjon er avgrenset. Hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli
vesentlig tilsidesatt, pbl S 19-2. Videre må det foretas en interesseaweining der fordelene ved
tiltaket må veies opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for
dispensasjon.

Ved dispensasjon unndras saksbehandlingen fra offentlig innsyn. Dette medfører at berørte
parter ikke får anledning til å uttale seg. Uttalelsesretten er et viktig element i behandlingen av
plansaker. Denne retten undergraves ved dispensasjon ved at andre med interesser i det
aktuelle område ikke får informasjon om tiltaket og dermed ikke får anledning til å innrette seg i

forhold til dette.

Videre kan dispensasjon skape presedens. Ut fra prinsippet om likebehandling betyr dette at
kommunen må innvilge eventuelle nye søknader om dispensasjon. Ved å innvilge dispensasjon
risikerer kommunen å uthule sine egne planer.

Vi vil imidlertid minne om at avhengig av type sak, kan det være hensiktsmessig med en
planendring, eventuelt at det utarbeides en ny reguleringsplan i stedet for dispensasjon. En
dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle
søknaden gjelder. En reguleringsplan vil sikre forutberegnelighet for tiltaket.

En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle
søknaden gjelder. Dette betyr at dersom det blir skade på bryggen må det søkes ny
dispensasjon for å reetablere den.

Postådresse
Postboks 701
9815 VADSØ
postmottãk@ffk.no

Besøksadresse
Henry Karlsens plass 1

98OO VADSØ
wrruw.ffk.no

Gradering

Telefon +47 78 96 30 00

Telefaks +47 78 96 30 0 1

Saksbehandler: Nora Dahl
Telefon: +4778963267
Nora.Dahl@ffk.no

Org.nr 964994218
Bankkonto 4930.09. 1 205'1
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Da området er uplanlagt vil det i prinsippet være regulert for alle tiltak i sjø, og et evt.
akvakulturområde vurderes å være i tråd med gjeldende plan. FFK motstrider seg ikke for at
dispensasjon blir innvilget.

Finnmark fylkeskommune ønsker midlertidig å minne på viktigheten med gode og oppdaterte
planer. Områder som ikke er planlagt gjør det både lite forutsigbart for kommunen som
planmyndighet, men og for befolkningen - og de som bruker det eventuelle området. Vi vil derfor
legge inn en anbefaling om en oppdatert plan.

Når det gjelder lokalisering av fremtidige oppdrettsanlegg oppfordres kommunen til å invitere til
et eget møte med aktuelle sektormyndigheter (akvakulturforvaltning), oppdrettsaktører og
representanter fra fiskeriorganisasjonene for å avdekke utfordringer og muligheter for fremtidig
akvakulturvirksomhet og eventuelle nye områder for akvakultur. Dette for å sikre at områder som
avsettes til oppdrett er egnet og bidrar til mest mulig bærekraftig og effektiv utnyttelse av avsatte
arealer. Det anbefales at det settes av rene akvakulturområder (A-områder) i arealplanen. Dette
for å forhindre og begrense interessekonflikter, samt bidra til forutsigbarhet for kommunen,
forvaltning, næring og øvrige interessenter.

Kultu rm innefaglig uttalelse - arkeolog¡:

Kultur, kulturvern og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det aktuelle
området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til reguleringsplanarbeidet.

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 omrâdet, mä arbeidef sfanses omgående og melding sendes
Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(Kulturminneloven) $ I andre ledd. Denne meldeplikten mà formidles videre til de som
skal utføre arbeidet.

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi g¡ør oppmerksom på at det
skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern,
Finnmark.

Etter kulturminnelovens $ 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner
i og under vann nord for Rana kommune.

Med hilsen
Charles Petterson

plansjef

Nora Dahl
arealplanveileder
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Med hilsen

Nora Dahl

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har deÍor ikke underskrift

Kopitil:
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSø
Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Káráöjohka/Karasjok
Tromsø museum - Universitetsmuseet, Postboks 6050 Langnes, 9037 TROMSø
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Hasvik kommune Arkiv: l5l3l2

Arkivsaksnr: 20171854-16

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Lillehavet - Søknad om dispensasjon fra arealplan - dumping av
mudringsm asse i Breivikfj orden

Innstilling

Hasvik Formannskap viser til Høringsbrev - Søknad søker om tillatelse etter
forurensingsforskriften om terrenginngrep (mudring, sprenging, dumping og transport av
masser) i Breivikbotn fiskerihavn. Hasvik Formannskap ser samfunnsnytten i tiltaket meget stor
og er positiv til tiltaket. Hasvik Formannskaphar av den grunn ingen merknader til tiltaket.

Saksopplysninger

Kystverket Nordland ved Senter for Utbygging søker om tillatelse etter forurensingsforskriften
om terrenginngrep (mudring, sprenging, dumping og transport av masser) i Breivikbotn
fiskerihavn. I søknaden er det beskrevet at utdyping skal skje ned til -4 meter og det skal bygges
molo på 110 meter lang til kote +7 meter. Overskuddsmasser som ikke kan nyttegjøres i tiltaket
skal dumpes i sjø- og/eller landdeponi. Det skal tas ut ca 70.000 kubikk faste masser over et
areal på ca I 1.500 kvm. Mengde forurensede masser er anslått til å være inntil 2000 kubikk faste
masser over et areal pä 3000 kvm.

Bakgrunn

Søknaden er i dirkfe tilknyting til <Lillehav prosjektet> hvor det skal etableres kaianlegg og
liggeplasser for fiskeflåten i Breivikbotn.

Vurdering

Teknisk etat ser samfunnsnytten meget stor av tiltaket og henstiller Hasvik Formannskap til å
uttale seg positivt til tiltaket i henhold til høringen.

Utvals Utvalsssak Møtedato

Formannskapet t6/18 28.02.2018

Vedlegg
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Adresseliste søknad Breivikbotn
Melding
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Fra: Johnsen, Vigdis (finfivjo@fylkesmannen.no)

Sendt: 19.02.2018 13:45:03

Til: post@fefo.no; nord@fiskarlaget.no; postmottak@fiskeridir.no; Hasvik Kommune; post@þstverket.no;
postmottak@mattilsynet.no; post@miljodir.no; roy.mienna@nergard.no; post@norgesþsffrskarlag.no;

samediggi@samediggi.no; firmapost-nord@vegvesen.no; booking@soroy-havfiskesenter.no; khnilsse@online.no;
postmottak@tmu.uit. no

Kopi: Jakola-Fjeld, Magnus

Emne: Søknad til uttalelse om mudring og dumping i Breivikbotn fiskerihavn, Hasvik kommune

Vedlegg: Adresseliste søknad Breivikbotn.pdf

Hei

Fylkesmannen i Finnmark har fått en søknad fra Kystverket Nordland om mudring og dumping etter forurensningsloven i Breivikbotn
fìskerihavn i Hasvik kommune. Søknaden med vedlegg kan lastes ned fla vår nettside:
https://www.tlkesmannen.no/Finnmark/Horinger/Soknad-om-mudrine-og-ut1Ìlling-i-Bleivikbotn-fiskerihavn/

Uttalelser og merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Finnmark innen 19. mars 2018 i brev eller e-post:
fmfipostmottak@fulkesmannen.no Søknaden vil legges ut til offentlig giennomsyn hos Hasvik kommune. Ta kontakt hvis dele har
sporsmål om saken.

Utbyggingen omfatter utdyping i Breivikbotn ved Lillehavet, bygging av 110 meter lang molo og fyllinger rundt havna, etablering
av strandkantdeponi for forurensede masser, deponering av overskuddsmasser i sjødeponi for rene masser og etablering av nye
navigasjonsinnretninger for markere innseilingen tll det nye havneområdet. Det er beregnet opptak av omlag 70 000

13 løsrnasser/stein fordelt over ca. 11 500 12. O* lag 2000 m3 betegnes om forurensede løse masser.

Vi ber dere bruke referansen 2018/305 ved henvendelse til oss i denne saken

Med vennlig hilsen / Dearvuodat

Vigdis Johnsen
sen ioringeni Ør f seniorrátftfeaddi
Fylkesmannen i Finnmark / Finnmárkku Fylkkamánni
miljøvernavdelingen / birasgáhttenossodat
Telefon: 7895 0372
www.fvlkesma n nen. no/fin n ma rk

y\fen* miljø - trenger du å skrive ut denne e-posten? Jurddað birrasis - dórppøíot go printet dán e-boosta?
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Adresseliste til interessenter, sØknad om mudring Breivikbotn
Finnmarkseiendommen post@fefo.no

Fiskarlaget Nord nord@fiskarlaget.no

Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no

Hasvik kommune post@hasvik.kommune.no

Kystverket region Troms Finnmark post@kystverket.no

Mattilsynet region Nord postmottak@mattilsynet.no
Miljødirektoratet post@miljodir.no

Nergård Sørøya AS roy.mienna@nergard.no

Norges Kystfiskarlag post@norgeskystfiskarlag.no

Sametinget samediggi@samediggi.no

Statens Vegvesen firmapost-nord@vegvesen.no

Sørøva Havfiskesenter 3D AS, booking@soroy-havfiskesenter.no

Sørøya Loppa Fiskarlag khnilsse@online.no

TromsØ Museum postmottak@tmu.uit.no
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