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Melding om politisk vedtak - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan - 
Kipparfjord Hasvik kommune 

 
 
Formannskapets behandling av sak 14/2018 i møte den 28.02.2018: 

 

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 
Kipparfjord i henhold til deres søknad.  
 

Behandling: 

Eva D. Husby fremmet følgende forslag: 

Søknaden gjelder et område som ikke er omfattet av Hasvik kommunes kystsoneplan. Kommunen har 
derfor ikke anledning til å innvilge eller avslå søknaden med hjemmel i plan- og bygningsloven. 

Hasvik kommune ønsker imidlertid 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 Kipparfjord 
i henhold til deres søknad. 

 

Forslaget fra Eva D. Husby ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

Søknaden gjelder et område som ikke er omfattet av Hasvik kommunes kystsoneplan. Kommunen har 
derfor ikke anledning til å innvilge eller avslå søknaden med hjemmel i plan- og bygningsloven. 

Hasvik kommune ønsker imidlertid 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 Kipparfjord 
i henhold til deres søknad. 

 
Vedtaket kan påklages til Hasvik kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Hasvik kommune, postboks 43, 9593 Breivikbotn.  Angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Odd Michelsen 
Møtesekretær 
 
Brevet er godkjent elektronisk og derfor uten håndsignatur 
 
 
Kopi til: 
FINNMARKSEIENDOMMEN      
Norges Fiskarlag      
Fiskarlaget Nord      
Fylkesmannen i Finnmark      
Finnmark fylkeskommune      
 


