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1. BAKGRUNN 

 Hensikten med planen 

Cermaq Norway AS er Norges fjerde største lakseselskap med om lag 40 sjølokaliteter, fire 

settefiskanlegg og to slakterier. Lokalitetene befinner seg i Nordland og Finnmark.  

 

25 av sjølokalitetene ligger i Finnmark, men selskapet har per i dag ingen settefiskanlegg i 

regionen. I den anledning har Cermaq igangsatt prosjektet Postsmolt Finnmark. Prosjektet går ut 

på å utvikle og bygge et nytt smoltanlegg i Finnmark/Veines med en årlig kapasitet på ca. 12 

millioner smolt.  

 

Prosjektet er etablert som en del av Cermaq Norge sin strategi om å optimalisere tilgang på smolt 

for egen produksjon i sjø, minimere biologisk risiko i produksjonen, redusere smolt-kostnader og 

muliggjøre vekst. Prosjektet har også en målsetting om å skape 20-25 nye arbeidsplasser. 

 

 Forslagsstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller: Cermaq Norway AS.  

Prosjektleder er Bjørn Atle Jacobsen 

Telefon: 952 94 254 

E-post: bjorn.jacobsen@cermaq.com  

Adresse: Nordfoldveien 165, 8286 Nordfold 

 

Konsulent: Rambøll Norge AS.  

Oppdragsleder er: Ulla Sennesvik 

Telefon: 482 20 730 

E-post: ulla.sennesvik@ramboll.com 

Adresse: Løkkeveien 115, pb. 1077, 9503 Alta 

 

Arealplanlegger: Kirsten E. Svineng & Therese Nilsen 

  

mailto:bjorn.jacobsen@cermaq.com
mailto:ulla.sennesvik@ramboll.com


 5 
 

 

 

 

Rambøll 

2. PLANOMRÅDET – DAGENS SITUASJON 

Anlegget skal etableres på Veines i Hasvik kommune, ca. 4,5 km fra Breivikbotn. Planområdet er 

på 220,9 daa, og inkluderer nødvendig areal på land og i sjø til blant annet utfylling, bebyggelse, 

havn/kai og molo. Området er ikke tidligere regulert. 

 

I Breivikbotn er det vel 300 innbyggere, og stedet har sentrale lokalsamfunnsfunksjoner som 

kommuneadministrasjon, boligområder, grunn- og videregående skole, barnehage, nærbutikk og 

en god del sjørettet industri med tilhørende virksomheter. Området har fiskerihavn/fiskeindustri, 

oppdrettsanlegg og annen næringsvirksomhet og servicefunksjoner. 

 

 Oversiktskart 

 

 

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

Kartverket, Geovekst og NVE. 

 

 Dagens situasjon 

Omgivelsene rundt planområdet består hovedsakelig av fjell på nordsiden av fylkesveien, og noe 

kupert terreng på neset mot sjøen. På selve neset er det to bebygde fritidseiendommer i dag, men 

i all hovedsak er det ubebygd natur i og rundt planområdet. 
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Figur 2 Veineset vist i 3D. Kilde: www.kommunekart.com 

 

Rambøll har befart planområdet i forbindelse med ulike konsekvens- og spesialfagutredninger. 

Figuren under viser hvor bildene i påfølgende figurer er tatt fra. De to første bildene er fra Google 

maps, tatt i 2019, mens resten av bildene er tatt av Rambøll i 2020.  

 

 

Figur 3 Oversiktsbilde som viser hvor og hvilken retning de ulike bildene er tatt.  
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 Planstatus 

Gjeldende arealplan for området er areal- og kystsoneplan for Hasvik kommune 2000-2010, 

vedtatt 20.11.2000. Området er i denne planen satt av til LNF-C (spredt bebyggelse ikke tillatt), 

fiskeområde og kjøreveg. Plantiltaket er derfor ikke i tråd med gjeldende plan.  

 

 

Figur 4 Utsnitt av areal- og kystsoneplan for Hasvik kommune 2000-2010. Planområdet vist med svart linje. Det 

gjøres oppmerksom på at gjeldende plan og faktisk situasjon som vei ikke stemmer helt overens. Kilde: 

www.kommunekart.no  
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 Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommer til Cermaq Norway AS og Troms og Finnmark fylkeskommune 

(veigrunn).  

 

 

Figur 5 Eiendommer i og rundt planområdet. Varslet planavgrensning vist med svart stiplet linje.  

 

Tabellen under viser eiendommer i planområdet og naboer/gjenboere som følge av planforslaget.   

 

 
 

  

Gnr/bnr Navn Totalt areal i m2 Berørt areal i m2 

Eiendommer i 

planområdet: 

   

3/4 Cermaq Norway AS 105652 76879 

3/20 Cermaq Norway AS 2250 2250 

3/24 Cermaq Norway AS 862 862 

3/21 Troms og Finnmark 

fylkeskommune (fylkesveg) 

36985 3010 

Naboer/gjenboere:    

3/21 Troms og Finnmark 

fylkeskommune (fylkesveg) 

36985 3010 

3/1 Finnmarkseiendommen  8365674 0 
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3. PLANFORSLAGET 

 Alternativer som er vurdert 

Mange ulike lokaliteter i Troms og Finnmark har blitt vurdert for etablering av Cermaqs nye 

settefiskanlegg. På bakgrunn av kriterier som tilgang til vannkilde av god kvalitet, biosikkerhet, 

tilgjengelig infrastruktur og avstand til Cermaqs sjølokaliteter, falt valget på Breivikfjorden. 

 

I Breivikfjorden er det vurdert to lokaliteter; Høyvika innerst i fjorden, og Veines. Som grunnlag 

for valg av lokalitet ble det utarbeidet et forprosjekt knyttet til egnethet for havn/kai, da settefisken 

fraktes ut med båt, og dessuten er veldig sårbar for bølgepåvirkning. Se forprosjekt i vedlegg. 

Cermaq besluttet å gå videre med Veines, som har et bedre utgangspunkt for etablering av 

tilfredsstillende kaiforhold. 

 

 Plankartet 

 

Figur 6 Forslag til plankart 

 

 Planens dokumenter 

Planforslaget består av følgende dokumenter: 

• Plankart m/tegnforklaring 

• Bestemmelser 

• Planbeskrivelse med følgende vedlegg: 

 

1. Planinitiativ for settefiskanlegg på Veines 

2. Referat fra planoppstartsmøte med Hasvik kommune 
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3. Fastsatt planprogram 

4. Innkomne innspill ved høring og offentlig ettersyn 

5. ROS-analyse 

6. VAO-plan 

7. Ingeniørgeologisk notat 

8. Geoteknisk rapport 

9. Miljøteknisk rapport 

10. Støyutredning 

11. KU Friluftsliv 

12. KU Landskapsbilde 

13. KU Terrestrisk naturmangfold 

14. KU Marint naturmangfold 

15. KU Reindrift 

16. Situasjonsplan (pr. 02.03.2021) 

17. Forprosjekt havn/kai 

 

 Planavgrensning 

Planområdet er på 220,9 daa og inkluderer nødvendig areal på land og i sjø til blant annet 

utfylling, bebyggelse, veg, havn/kai og molo.  

 

 

Figur 7 Planavgrensning markert i svart stiplet linje.  
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 Reguleringsformål 

 

Figur 8 Arealtabell for alle formål i reguleringsplanen. 

 



 

16 (46)  

 

 

 

 

 

Rambøll 

 

 

Figur 9 Hensynssonetabell for alle hensynssoner i reguleringsplanen. 
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4. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

 Planprosess 

Oppstartsfasen 

Planprosessen startet med innsending av 

planinitiativ til Hasvik kommune, og 

gjennomføring av formelt planoppstartsmøte 

14.04.2020. Planinitiativ og referat fra 

planoppstartsmøtet finnes vedlagt.  

 

Kommunen konkluderte med at planarbeidet 

utløser krav om konsekvensutredninger og 

planprogram. Forslag til planprogram ble 

sendt på høring og offentlig ettersyn parallelt 

med varsel om planoppstart. Fastsatt 

planprogram ble kunngjort etter gjeldende 

regelverk. I kunngjøringsbrevet av 

06.11.2020 ble det også sendt ut et fornyet 

varsel om planoppstart på bakgrunn av at det 

var behov for å utvide planområdet. Fastsatt 

planprogram finnes i vedlegg. 

 

Fornyet varsel om planoppstart ble sendt til 

berørte parter og regionale og statlige 

myndigheter etter adresseliste mottatt fra 

Hasvik kommune den 24.04.20, og med frist 

til 24.05.20 for uttalelser. Varslings-

dokumentene ble også lagt ut på Rambølls 

nettside. Oppstart av reguleringsarbeider ble 

sist annonsert i Finnmark dagblad 24.04.20.  

 

Høring og offentlig ettersyn av planforslaget 

Etter at planprogrammet var fastsatt, startet 

utarbeidelse av konsekvensutredninger samt 

gjennomføring av befaringer og 

grunnundersøkelser. Planforslaget ble sendt 

på høring og offentlig ettersyn 25.03.2021, 

med frist for innspill 07.05.2021. Etter 

fristens utløp var det kommet innspill fra syv 

parter. Kopi av innspillene finnes i vedlegg. 

 

Sluttbehandling og vedtak 

Planforslaget er revidert på bakgrunn av 

innspill ved høring og offentlig ettersyn, og 

sendes til Hasvik kommune for 

sluttbehandling og vedtak. Vedtatt 

reguleringsplan kunngjøres med brev til 

berørte parter, samt ved annonse i Finnmark 

dagblad, og på kommunens hjemmeside. 

Klagefrist er tre uker. 

 

Figur 10: Annonse ved offentlig ettersyn av 

planforslaget. 
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 Medvirkningsaktiviteter  

Det har i planprosessen vært løpende kontakt med Hasvik kommune for å avklare prosessrelaterte 

spørsmål og utveksle informasjon om prosjektets gang. 

 

18.05.2020 ble det holdt et åpent informasjonsmøte digitalt på plattformen GoToMeeting. På møtet 

presenterte Cermaq prosjektet, og Rambøll hadde en gjennomgang av planprosessen. På slutten 

av møtet ble spørsmål som var stilt underveis svart ut. Frammøtte ble bedt om å fremme ev. 

innspill skriftlig. Åpent møte er også avholdt ifb. høring og offentlig ettersyn 21.04.2021, kunngjort 

gjennom annonse for offentlig ettersyn. Også her ble det gitt en orientering om planarbeidet, svart 

på spørsmål og oppfordret til å spille inn til planarbeidet skriftlig. 

 

Det var avtalt å holde et Teams-møte med reinbeitedistriktet 19 i forbindelse med KU reindrift, 

hvor kommunikasjon på samisk var tilbudt. Dette møtet ble etter forslag fra reinbeitedistriktet selv 

gjennomført som telefonmøte med styreleder. Det har vært kontakt mellom reinbeitedistriktet og 

Cermaqs prosjektleder etter dette. 

 

I forbindelse med konsekvensutredning for tema friluftsliv er det også holdt kontakt med berørte 

lag og foreninger.  

 

Det er i prosessen avholdt møter og holdt kontakt med ulike myndigheter hvis ansvarsområde er 

berørt, herunder Statsforvalter i Troms og Finnmark, Sametinget, Troms og Finnmark 

fylkeskommune mfl. 

 

 

 Innspill ved høring og offentlig ettersyn  

Innspill som kom inn ved varsel om planoppstart lå ved planforslaget som ble sendt ut på høring 

og offentlig ettersyn. I denne revidert utgaven av planbeskrivelsen finnes kun innspillene som 

kom inn til planforslaget i høringsperioden. Som nevnt kom det inn til sammen åtte innspill. 

 

I vedlegg 4 finnes kopi av innkomne høringsinnspill. Under følger referat av innspillene, med en 

kommentar til hvordan det reviderte planforslaget forholder seg til dem.  

 

 

Fra 

 

 

Oppsummering 

 

Kommentar 

Fylkeskommunen 

(TFFK), 

11.05.2021 

 

Ifm. informasjonsmøte holdt den 

18.05.2020 savner de informasjon om 

eventuelle tilbakemeldinger i møtet 

som har hatt innvirkning på 

planforslaget, og ev. tilbakemeldinger 

som ikke er hensyntatt. 

 

På møtet kom det kun 

spørsmål, ingen konkrete 

innspill til planutformingen. 

Dette er kommentert 

nærmere i planbeskrivelsens 

kapittel 4; Medvirkning. 

 

Deltakerne ble oppfordret til å 

sende ev. innspill skriftlig 

innen fristen. 
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Fra 

 

 

Oppsummering 

 

Kommentar 

 TFFK støtter seg til Sametingets 

uttalelse for videre saksgang. 

 

Tatt til orientering. 

TFFK vil ikke fraråde en utbygging av 

hensyn til friluftsliv, da de mener de 

negative konsekvensene for friluftsliv 

ikke er så store i forhold til 

samfunnsnytten ved tiltaket. 

Tatt til orientering. 

Nytt parkeringsareal ved traktorsporet 

nordvest for planområdet må 

markeres med avkjørselspil og skal 

opparbeides iht. Vegnormalen. Dette 

må fremgå av planbestemmelsene. 

 

Innspillet er innarbeidet i 

plankart og bestemmelser. 

TFFK foreslår å legge området for 

snødeponiet lengre vekk fra krysset. 

Hensynssonen H140 sikrer 

sikt i krysset, og at snødeponi 

av noe høyde kommer 

utenfor denne. Men det er 

åpnet for deponering av snø 

ellers i området også i 

revidert planforslag. 

 

Samlet vurderes det at tiltakene vil 

medføre forringelse av vannmiljøet. 

Ved gjennomføring av avbøtende tiltak 

kan skadevirkningene ovenfor 

vannmiljø reduseres til ubetydelig/noe 

forringelse. Det er ikke konkretisert 

om forringelsen vil medføre redusert 

miljøtilstand slik at vedtatte miljømål 

for vannforekomstene ikke oppnås, og 

det er ikke gjort en vurdering av 

hvordan miljøtilstand og miljømål i 

Litle Eggevatn, Store Eggevatn og 

Storelva kan forringes som følge av 

økt vannbruk. 

 

Det totale vannforbruket vil 

være det samme, eller 

mindre ift. i dag. Tiltaket 

vurderes derfor ikke å 

medføre endringer ift. 

gjeldende regulerings-

konsesjon for Eggevannene. 

Det vises for øvrig til NVEs 

vedtak av 27.05.2021 om at 

tiltaket ikke utløser 

konsesjonsplikt. Vedtaket er 

tilgjengelig på www.nve.no. 

 

Forholdet til vannmiljøet vil 

imidlertid redegjøres 

nærmere for i søknad om 

utslippstillatelse. 
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Fra 

 

 

Oppsummering 

 

Kommentar 

Statsforvalteren 

(SFTF), 

11.05.2021 

Ingen regionale statsetater har 

fremmet innsigelse til planforslaget. 

Statsforvalteren fremmer heller ikke 

innsigelse til planforslaget. 

 

Tatt til orientering. 

Det er et godt gjennomarbeidet 

planforslag som er sendt på høring i 

denne saken, der anbefalingene i 

konsekvensutredningene (KU) i stor 

grad er innarbeidet i planen. De fleste 

innspillene deres ved varsel om 

oppstart er tatt hensyn til og ivaretatt 

i planforslaget. 

 

Tas til orientering. 

Det vises til KU Naturmangfold om 

semi-naturlig eng, og anbefaler at så 

mye som mulig av lokaliteten blir 

bevart. Det kan finnes flere verdifulle 

lokaliteter av semi-naturlig eng i 

området, og SFTF anbefaler at 

kommunen følger dette opp i eget 

arbeid med å kartlegge og ivareta 

naturmangfoldet på Sørøya. 

 

Tatt til orientering. Dette må 

ev. Hasvik kommune følge 

opp i eget vedtak/planarbeid. 

SFTF mener at det bør gjøres en 

oppfølgende kartlegging av det marine 

naturmangfoldet på strekningen 

mellom Høyvika og Sandvikneset. De 

mener dette best kan sikres ved å gi 

en bestemmelse om nærmere 

undersøkelser etter plan- og 

bygningsloven § 12-7 nr. 12, før 

gjennomføring av planen. De ber om å 

få tilsendt rapporten fra ev. 

kartlegging, når den foreligger. 

Forslagsstiller viser til at 

avveining mellom bruk og 

vern i indre deler av 

Breivikfjorden er gjort ifb. 

forslag til marin verneplan for 

Lopphavet. Forslag til 

vernegrense er trukket et 

stykke ut i fjorden for å sikre 

viktige hensyn til næringsliv 

og næringsutvikling i indre 

deler. Det er derfor ikke 

naturlig at utbyggingen på 

Veines skal avvente foreslått 

kartlegging, om den skal 

gjennomføres. Kommunen 

må selv ta stilling til om, og 

ev. når, slik kartlegging skal 

iverksettes. 
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Fra 

 

 

Oppsummering 

 

Kommentar 

 Det er viktig at kravene til 

rømmingssikring overholdes i 

driftsfasen. 

 

Dette anses ivaretatt 

gjennom søknad og tillatelse 

etter annet gjeldende 

regelverk. 

 

Jf. for øvrig NS 9416 

Landbaserte akvakulturanlegg 

for fisk – Krav til 

risikoanalyse, prosjektering, 

utførelse, drift, 

brukerhåndbok og 

produktdatablad som vil ligge 

til grunn for tiltaket.  

 

Dersom tiltaket innebærer forringelse 

av vannforekomstene, må kriteriene i 

vannforskriften § 12 være oppfylt for å 

kunne gi tillatelse til tiltaket. Disse 

opplysningene og vurderingene bør 

innarbeides i plandokumentene før 

sluttbehandling, for å forenkle senere 

behandling etter forurensingsloven. 

 

Det legges opp til at dette 

ivaretas gjennom senere 

behandling etter 

forurensningsloven/ søknad 

om utslippstillatelse, og er 

derfor ikke medtatt i revidert 

planbeskrivelse. 

SFTF anbefaler at universell utforming 

vektlegges sterkere gjennom en 

bestemmelse om kotesatt 

uteromsplan.   

 

Dette er tatt inn i 

bestemmelsene kap. 2.2.F. 

 

 

SFTF anbefaler tett dialog med 

reindrifta i bygge- og anleggsfasen, 

slik at de mest sårbare periodene for 

reinen kan unngås.  

 

Det er lagt opp til dette 

gjennom bestemmelsene og 

løpende kontakt med 

distriktsleder. 

Tiltaket er svært stort, og kan 

gjennom bevisst planlegging bidra til å 

nå flere bærekraftmål. De kommer 

med flere forslag på hvordan dette 

kan gjøres. De anbefaler blant annet 

at det tas inn en konkret omtale av 

hvordan tiltaket kan bidra til å nå 

bærekraftmålene 12 og 13 i 

planbeskrivelsen. 

I planbeskrivelsen finnes en 

konkret redegjørelse for 

hvilket bidrag etableringen gir 

til å nå mål 12 og 13. Det er 

også andre mål enn de som 

er omtalt her (1, 2, 8, 12, 13 

og 14) som etableringen 

bidrar til mer indirekte, 

eksempelvis mål 3, 9 og 11, 

men det er altså valgt å 

trekke fram de mest sentrale.  
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Fra 

 

 

Oppsummering 

 

Kommentar 

 SFTF anbefaler at det i 

detaljplanleggingen vurderes å 

differensiere fargebruken med lyse 

«himmelfarger» i de øvre delene, for å 

dempe det visuelle inntrykket av 

bygget.  

KIMEK-bygget i Kirkenes sees 

for en stor del opp mot 

himmelen, og er derfor godt 

tilpasset sine omgivelser med 

grått og lyseblått i øvre del av 

bygget. Men himmelfarger er 

nok mer naturlig der enn på 

Veines. Bestemmelser om 

fargebruk er satt ift. at 

bygget først og fremst vil 

sees i forhold til 

bakenforliggende terreng. 

Veines sprenges dessuten ned 

til kote + 6, noe som 

forsterker denne effekten. 

 

SFTF anbefaler at omfanget av 

mudringen/utfyllingen tilknyttet de 

ulike formålene presiseres i 

bestemmelsene. 

Behov for, og plan for 

utfylling og mudring vil 

avklares gjennom egen 

søknadsprosess når 

planforslaget er vedtatt. 

Sametinget, 

07.10.2021 

Innenfor planområdet er det påvist 

fire kulturminnelokaliteter, med til 

sammen seks enkeltminner, som er 

automatisk fredet iht. kml. Dette 

dreier seg om ett steingjerde, to 

hellegroper/tufter, to hustufter og ett 

veganlegg. Sametinget har etter 

tilrådning fra Universitetsmuseet i 

Tromsø innvilget dispensasjon fra kml. 

§ 8, fjerde ledd, forutsatt at det 

gjennomføres en arkeologisk 

undersøkelse før anleggsarbeider tar 

til. Dette vilkåret må innarbeides i 

reguleringsplanens 

fellesbestemmelser. Forslag til 

formuleringer er medtatt i innspillet. 

 

Kulturminnene må avmerkes i 

plankartet før vedtak. 

 

Det påpekes videre at utgravingene 

må bekostes av forslagsstiller, og at 

kulturminnemyndigheten må varsles i 

god tid før anleggsarbeider ønskes 

satt i verk. Riksantikvaren vil deretter 

beregne kostnader for 

utgravingsarbeidene. 

Ønsket formulering knyttet til 

utgravinger er medtatt i 

rekkefølgebestemmelse 2.3 C 

(Generelle bestemmelser, 

tilsvarende 

«fellesbestemmelser»). Det 

er ikke anledning til å ta inn 

saksbehandlingsregler som 

eksempelvis at organer skal 

varsles, eller angivelse av 

hvem som skal finansiere 

tiltak, og det er derfor opplyst 

om dette i planbeskrivelsen. 

Aktuell bestemmelse henviser 

derfor til relevant kapittel i 

planbeskrivelsen (6.5) for å 

opplyse om dette.  

 

Kulturminnene er avmerket i 

plankartet som er revidert 

etter høringen, inkludert 

sikringssone. 
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Fra 

 

 

Oppsummering 

 

Kommentar 

Direktoratet for 

mineralforvaltning, 

07.05.2021 

Planen berører ingen registrerte 

forekomster av mineralske ressurser, 

bergrettigheter eller masseuttak i 

drift. De kan heller ikke se ut fra 

forelagt informasjon, at planen vil 

omfatte uttak av masse som vil 

omfattes av mineralloven. De har 

derfor ingen merknader. 

 

Tatt til orientering. 

Avinor, 06.04.2021 Ingen merknader.  

 

Tatt til orientering. 

DSB, 30.03.2021 Samfunnssikkerhet ivaretas av 

Statsforvalter, og DSB involveres der 

behov. Ingen merknader til planen. 

 

Tatt til orientering. 

Fefo, 11.06.2021 FeFo forutsetter at tiltakshaver inngår 

formell avtale med grunneier etter at 

planforslaget er vedtatt. Etter 

behandling etter finnmarksloven vil 

FeFo kunne utstede festekontrakt.  

 

Tiltakshaver bes vurdere om det er 

hensiktsmessig med èn tomt, eller 

flere parseller som samsvarer med 

utbyggingstrinnene. En plan for dette 

vil i tilfelle kunne medføre raskere 

saksbehandling i etterkant av vedtak.  

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. 

Fiskeridir., 

07.06.2021 

Fiskeridir. har ingen innvendinger til 

planforslaget, men legger til grunn at  

 

- hensynet til marint miljø og 

ressursgrunnlag blir ivaretatt, 

herunder samiske fiskeriinteresser 

 

- det gis føringer gjennom planen for 

kartlegging, overvåking og 

ivaretakelse av marine ressurser og 

marint miljø ved arbeider i sjø. 

 

Hensynet til både marint 

miljø vurderes ivaretatt 

gjennom generelle 

reguleringsbestemmelser, 

kap. 2, samt ifb. med 

søknader og tillatelser etter 

annet lovverk, herunder 

forurensningsloven, 

akvakulturloven. Det vises 

også til vurdering av samiske 

interesser i planbeskrivelsen 

kapittel 6.9. 
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5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Forskrift om konsekvensutredninger skal sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 

betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, jf. forskriften § 1. Ifølge forskriften § 6 d) skal 

reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg I alltid konsekvensutredes og ha planprogram. 

Planområdet er på 220,9 daa inklusivt sjøareal. Cermaq vurderer at det er behov for et 

næringsbygg på om lag 30 000 – 40 000 m2 i planområdet. Næringsbyggets størrelse alene 

medfører at tiltaket faller inn under forskriftens vedlegg I, jf. vedleggets pkt. 24.: «Næringsbygg, 

bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på 

mer enn 15 000 m2», og dermed utløses krav om konsekvensutredning og planprogram. 

 

Gjennom planprogrammet er det fastsatt at følgende tema skal konsekvensutredes iht. anerkjent 

metodikk: reindrift, landskapsbilde, friluftsliv og naturmangfold på land og i sjø. 

Konsekvensutredningene følger som vedlegg til planbeskrivelsen. Temaene er utredet i henhold til 

metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 rev. 2018, og opp mot prinsippene i de ulike lovene 

som gjelder for temaene. Det er gjennomført befaringer i forbindelse med de ulike 

konsekvensutredningene, herunder kartlegging med undervannsdrone To alternativer er vurdert; 

Dagens situasjon (nullalternativet) og planalternativet/utbyggingsalternativet. 

 

Kapittel 5.2 inneholder konklusjonene fra hver enkelt utredning. I kapittel 5.3 sammenstilles alle 

temaene med en samlet konsekvens for tiltaket. I kapittel 5.4 presenteres de foreslåtte avbøtende 

tiltakene fra rapportene, samt forslagsstillers kommentarer til implementering av tiltakene i 

planforslaget. 

 

Øvrige relevante plantema er vurdert på enklere måte gjennom planbeskrivelsen, i kapittel 6. 

Virkninger og konsekvenser undergis deretter en samlet vurdering i kapittel 7. 

 

Det gjøres oppmerksom på at planavgrensningen i konsekvensutredningene er en midlertidig 

avgrensning, og at ved planforslag og offentlig ettersyn er plangrensen trykket inntil fylkesveien. 

Det vurderes ikke å påvirke konsekvensutredningene.   

 

 Sammendrag av konsekvensutredningene 

5.2.1 KU Friluftsliv 

Det er registrert varierte friluftslivsaktiviteter i planområdet og influensområdet. Registreringene 

spenner fra bærplukking og eggsanking til fiske og utfart.  

 

Delområdene I, III, V og VI (se figur 11) har middels verdi, og benyttes til blant annet utfart, turvei 

og fiske. Samlet sett har planområdet og influensområdet middels verdi. 

 

Påvirkningen av planen vil i størst grad bli negativ (sterkt forringet) for delområde II: Jakobbukta 

og delområde III: Veines, ettersom disse områdene ikke vil kunne brukes mer. For øvrig vurderes 

det at friluftslivsinteressene i området vil bli noe forringet som følge av planforslaget.  

 

Den samlede virkningen av planalternativet vurderes til å kunne medføre noe negativ konsekvens 

for friluftslivet, sammenlignet med nullalternativet.  

 

Utredningen i sin helhet finnes i planbeskrivelsens vedlegg 11. 
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Figur 11 Inndeling i delområder. Utsnitt av verdikart. Kilde: Rambøll 

 

  

5.2.2 KU Landskapsbilde 

Landskapsbildet i Breivikbotn er ganske typisk for landskapet i landskapsregion 38 – Kystbygdene 

i Vest-Finnmark. Dette tilsier at landskapsverdien i dette området grovt sett bør vurderes til 

middels. Imidlertid vurderes kultur- og naturlandskapet lokalt i tiltaksområdet på Veines å ha 

høyere verdi enn det store landskapsrommet omkring Breivikbotn.  

 

Påvirkningen av reguleringsplanen vurderes til å gi et landskapsbilde som blir mellom forringet og 

sterkt forringet.  

 

Den samlede virkningen av planalternativet vurderes til å kunne medføre mellom middels og 

stor negativ konsekvens for landskapsbildet, sammenlignet med nullalternativet. 

 

Utredningen i sin helhet finnes i planbeskrivelsens vedlegg 12. 

 

Det gjøres oppmerksom på at utbyggingen kan bli gjennomført trinnvis iht. behov for utvikling av 

anlegget. 
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Figur 12 Terrengmodell av settefiskanlegget sett i fugleperspektiv fra vest. Illustrasjonen viser maksimum utfylling. 

Denne planlegges som nevnt over gjennomført i trinn. Kilde: Rambøll 

 

 

Figur 13 Terrengmodell av settefiskanlegget sett fra øst, ved maksimal utfylling. Kilde: Rambøll 

 

 

5.2.3 KU Terrestrisk naturmangfold 

Inngrepet berører nær truede og sårbare naturtyper, og funksjonsområder for nær truede, sårbare 

og sterkt truede viltarter.  
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Inngrepets direkte påvirkninger medfører sterk forringelse av områder med stor verdi i 

planområdet. I tillegg medfører indirekte virkninger forringelse av områder med stor verdi i 

influensområdet (se figur 14). Dette tilsvarer hhv. alvorlig og betydelig miljøskade.  

Den samlede virkningen av planalternativet vurderes til å kunne medføre stor negativ konsekvens 

for terrestrisk naturmangfold, sammenlignet med nullalternativet. 

 

Utredningen i sin helhet finnes i planbeskrivelsens vedlegg 13. 

 

 

Figur 14 Kartillustrasjon av delområde 1 og 2. Begge delområder er vurdert til stor verdi. Kilde: Rambøll 

 

5.2.4 KU Marint naturmangfold 

Inngrepet berører nær truede og sårbare naturtyper, og funksjonsområder for sårbare og nær 

truede arter. Datagrunnlaget består av offentlig tilgjengelig informasjon fra databaser og 

kartinnsyn supplert med informasjon fra befaring av planområdet. 

 

På grunnlag av verdivurderinger og påvirkning, vurderes inngrepets virkninger å medføre 

forringelse av områder med stor verdi innenfor deltema vannmiljø, noe som tilsvarer alvorlig 

miljøskade. For verneområdet medfører inngrepets virkninger noe forringelse av områder med 

svært stor verdi, som tilsvarer betydelig miljøskade. Inngrepets virkninger for deltemaene marine 

naturtyper og arter med økologiske funksjoner for arter og landskapsøkologiske funksjonsområder 

medfører sterk forringelse av områder med stor verdi, og tilsvarer alvorlig miljøskade. 
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Den samlede virkningen av planalternativet vurderes til å kunne medføre stor negativ konsekvens 

for marint naturmangfold, sammenlignet med nullalternativet. 

 

Utredningen i sin helhet finnes i planbeskrivelsens vedlegg 14. 

 

 

Figur 15 Planområdet (rød langstiplet linje) omfatter Veines i Breivikbotn, mens influensområdet (sort kortstiplet 

linje) er vurdert til å omfatte omkringliggende områder som kan bli indirekte påvirket. Kilde: Rambøll 

 

5.2.5 KU Reindrift 

Sørøya er registrert som helårsbeite, men områdene rundt plan- og influensområdet er registrert 

som sommer- og høstbeite. Innenfor influensområdet er det også registrert sperregjerder og ei 

gjeterhytte. Like utenfor influensområdet ligger slakteriet på Per Iversheim, samt flyttleia til 

sperregjerdene. Disse anleggene er svært viktige for distriktet. Selve planområdet er ikke ansett 

som viktig av distriktet. 

 

Delområde I er vurdert til middels verdi. Delområde II er vurdert til svært stor verdi.  

 

Påvirkningen av planen vil i størst grad bli negativ (noe forringet) for delområde II på bakgrunn av 

støy.  

 

Den samlede virkningen av planalternativet vurderes til å kunne medføre noe negativ konsekvens 

for reindrift, sammenlignet med nullalternativet. Nullalternativet rangeres derfor foran 

utbyggingsalternativet. 

 

Utredningen i sin helhet finnes i planbeskrivelsens vedlegg 15. 
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Figur 16 Delområde I vist med oransje farge (middels verdi). Delområde II vist med rosa farge (svært stor verdi). 

Planområdet vist med svart stiplet linje. Influensområdet vist med rød stiplet linje. Kilde: Rambøll 

 Sammenstilling av konsekvenser 

I det følgende sammenstilles konsekvensen for alternativene innenfor hvert enkelt fagtema, se 

tabell 1.  I den samlete vurderingen skal summen av de ikke-prissatte temaene vurderes som en 

helhet. Kriteriene for den samlete vurderingen gjøres i henhold til tabell 6-7 i Statens vegvesens 

håndbok V712, gjengitt i Tabell 2. 

 

Konsekvensutredningene for dette planforslaget har lagt til grunn to alternativer som skal 

vurderes; nullalternativet, som er dagens situasjon inkludert gjeldende planer for området, og 

utbyggingsalternativet. 

 

Tabell 1 Samlet konsekvens for de ikke-prissatte temaene. 

KU tema Nullalternativet Planalternativet 
(Utbyggingsalternativet) 

Friluftsliv 0 Noe negativ konsekvens 

Landskapsbilde 
0 

Mellom middels og stor 
konsekvens  

Terrestrisk naturmangfold 0 Stor negativ konsekvens 

Marint naturmangfold 0 Stor negativ konsekvens 

Reindrift  0 Noe negativ konsekvens 

Samlet vurdering 0 Stor negativ konsekvens 

Rangering 1 2 

Forklaring til rangering Utbyggingsalternativet er vesentlig dårligere enn 
nullalternativet hvis det utelukkende sees på konsekvenser for 
valgte utredningstemaer.  
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En samlet vurdering av fagtemaene som inngår i KU gir utbyggingsalternativet  

stor negativ konsekvens relatert til nullalternativet, som per definisjon har ingen konsekvens, 

jf. Tabell 1. 

 

Tiltaket er vurdert til å få store negative konsekvenser for terrestrisk og marint naturmangfold, 

mellom middels og stor for landskapsbilde og noe konsekvens for friluftsliv og reindrift.    

 

Det er i hovedsak nedbygging av dagens natur/utmark som gir negative konsekvenser for en 

utbygging av Veines som foreslått. Nullalternativet kommer altså vesentlig bedre ut enn 

utbyggingsalternativet, målt kun på utredningstemaene. 

 

 Avbøtende tiltak 

I dette kapitlet er alle foreslåtte skadereduserende tiltak fra hvert tema presentert, se Tabell 3, og 

gitt forslagsstillers kommentar til hvordan de enkelte tiltakene er hensyntatt i planforslaget. 

Samtlige tiltak vurderes ivaretatt gjennom utforming av plankart og bestemmelser. 

 

Tabell 3 Skadereduserende tiltak foreslått i KU-rapportene, med forslagsstillers kommentarer. 

Skadereduserende tiltak Forslagsstillers kommentarer 

A Friluftsliv  

1. Etablering av et nytt parkeringsareal 

som erstatning for det tapte arealet 

ved innkjørselen til Veines. 

Breivikbotn grende- og idrettslag har 

foreslått en slik etablering ved det lille 

traktorsporet nordvest for 

planområdet. De anslår at en lomme 

med plass til tre biler vil være 

tilstrekkelig. 

Dette er ivaretatt gjennom 

rekkefølgebestemmelser om erstatning for 

parkeringsmulighetene som forsvinner ved 

dagens avkjørsel til Veines, jf. bestemmelsens 

kap. 2.3 B) Friluftsliv.  

Tabell 2 Kriterier for samlet vurdering av ikke-prissatte temaer (Statens vegvesen håndbok V712 2018). 
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2. Etablering/flytting av postkassen med 

trimbok til et sted vest for 

planområdet. Breivikbotn grende- og 

idrettslag foreslår å sette denne opp 

ved det samme traktorsporet som 

nevnt over, gjerne i forbindelse med 

en parkeringslomme. 

Dette er ivaretatt gjennom 

rekkefølgebestemmelser om ny plassering av 

postkassen, jf. bestemmelse 2.3 B) Friluftsliv. 

3. Utbygging og utfylling i sjø bør 

unngås i hekkesesongen for måse. 

Dette er fulgt opp gjennom bestemmelse 2.1 

C) Støy 2. Naturmangfold.  

4. God belysning ved adkomsten til 

settefiskanlegget vil redusere faren 

for ulykker mellom trafikk til og fra 

anlegget og myke trafikanter som 

ferdes langs fylkesveien. 

Dette er fulgt opp gjennom bestemmelse 2.1 

B) Belysning. Selv om det skal tas særskilte 

hensyn til lysforurensning/ 

forstyrrelseseffekter, forutsettes det at 

belysningen samtidig ivaretar nødvendig 

hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.  

B. Landskapsbilde 

1. Fyllingsfrontene mot sjøen utformes 

som ordnede steinfyllinger hvor 

steinenes største plane flater legges 

parallelt med fyllingens overflate. 

Dette er fulgt opp gjennom bestemmelse 2.2 

B). 

2. Fyllinger og andre arealer som ikke 

får fast dekke, og som ikke kommer i 

kontakt med saltvann tilrettelegges 

for naturlig revegetering ved at en tar 

vare på jordsmonn fra området og 

tildekker fyllingene med denne jorda 

når de er ferdig planerte. På toppen 

av jorda legges torv med lyng- og 

urtevegetasjon fra naturområdene på 

Veines. 

Dette er fulgt opp gjennom bestemmelse 2.2 

C). En del utearealer får grusdekke, og 

bestemmelsen er supplert med dette. 

3. I fasadene på bygningen bør det 

benyttes materialer som ikke gir 

gjenskinn og solreflekser. 

Fargesettingen bør være nøytral – 

f.eks. grå som berggrunnen i 

området. 

Dette er fulgt opp gjennom bestemmelse 2.2 

D). 

C. Terrestrisk naturmangfold 

1. Det bør settes mål om å minimere 

forstyrrelseseffekten (lys og støy) 

ovenfor viltartene og artene av 

nasjonal forvaltningsinteresse, både i 

anleggs- og driftsperioden, slik at de 

økologiske funksjonsområdene 

svekkes i så liten grad som mulig. 

Dette er ivaretatt gjennom bestemmelsene 

2.1 B) Belysning og C) Støy 2. 

Naturmangfold. 

D. Marint naturmangfold 

1. Det bør settes mål om å minimere 

forstyrrelseseffekten overfor artene av 

nasjonal forvaltningsinteresse, både i 

anleggs- og driftsperioden. 

Vurderes ivaretatt gjennom bestemmelse 2.1 

B) Belysning og C) Støy 2. Naturmangfold 

2. Lysforurensning bør 

unngås/minimeres ved å begrense 

bruken av kunstig lys, enten i 

perioder av døgnet (arbeid i naturlig 

Dette er fulgt opp gjennom bestemmelse 2.1 

B) Belysning. 
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dagslys), eller i perioder av året 

(arbeid i årstid med godt naturlig lys). 

Lyskvalitet som styrke og 

fargeegenskaper, bør planlegges med 

hensyn på naturmangfold. 

3. Det bør settes mål om å 

hindre/redusere spredning av 

partikler, forurensning og plast i 

vannmassene, ved å gjennomføre 

tiltak som f.eks. utfylling innenfor 

steinsjeté, bruk av siltgardin, 

fjerning/tildekking av forurensede 

sedimenter, opprydding. 

Dette er fulgt opp gjennom bestemmelse 2.1 

E) Partikkelspredning og forurensning i sjø. 

4. Gode rutiner for å begrense 

utilsiktede utslipp (for eksempel 

olje/diesel fra anleggsmaskiner), og 

for å kontrollere eventuell spredning 

av partikler. I driftsfasen er det viktig 

å rense avløpsvann for å redusere 

utslipp av organisk materiale, 

næringsstoffer og eventuelt plast. 

Dette er fulgt opp gjennom bestemmelse 2.1 

E) Partikkelspredning og forurensning i sjø. 

E. Reindrift 

1. Anleggsperioden med sprengning og 

særlig støyende aktivitet, herunder 

utfylling i sjø og terrengjusteringer på 

land, bør legges til vinterhalvåret 

oktober – mars. Da er siidaene med 

tilhørighet på denne siden av øya på 

vinterbeite på fastlandet. 

Realisering av prosjektet er avhengig av 

aktivitet også utover vintermånedene, 

inkludert bearbeiding av tomt. Mye av bygg- 

og anleggsarbeidet vurderes ellers ikke å 

være særlig støyende. Tiltakshaver vil 

imidlertid ta initiativ til å avklare tidspunkter 

for særlig støyende aktiviteter med berørt 

reinbeitedistrikt, eksempelvis 

sprengningsarbeider, pæling og lignende, med 

sikte på å finne løsninger/tidspunkter som er 

akseptable for begge parter. Hensynet 

vurderes ivaretatt gjennom bestemmelse 2.1 

C) Støy 1. Reindrift.  

2. Tidsrommet etter flytting fra 

fastlandet fra 1. april, og 

kalvingsperioden fra 1. mai, til 30. 

juni er en svært sårbar tid for reinen. 

Da trenger reinen hvile, og det må 

ikke forekomme sprengning eller 

annen støyende anleggsaktivitet i den 

perioden. 

Jf. kommentar til pkt. 1 over.  

3. Like før, og under, reinslaktinga er det 

også spesielt viktig at reinen ikke blir 

skremt. Mellom 1. september og 15. 

oktober (høstsamling og flytting) er 

det derfor spesielt viktig å ha en 

dialog med distriktet dersom det 

planlegges støyende aktiviteter. 

Jf. kommentar til pkt. 1 over.  
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6. VIRKNINGER FOR ØVRIGE HENSYN/TEMA 

 Barn og unges interesser samt folkehelse 

Eksisterende situasjon 

Det er ikke registrert særskilte anlegg for barns lek og uteopphold i planområdet. Når det gjelder 

folkehelse, er det registrert varierte friluftslivsaktiviteter i planområdet og i nærområdet.  

Registreringene spenner seg fra bærplukking og eggsanking til fiske og utfart. Registreringene kan 

ses i registreringskartet under. Ved fylkesveien er det, som nevnt i KU Friluftsliv, etablert 

turpostkasse og mulighet for parkering av biler. 

 

Veinesområdet er inngjerdet fra fylkesveien og ned til sjøen. Den eneste porten i gjerdet er 

innkjørselen til fritidsboligene. Eierne av fritidsboligene opplyser at de alltid har tillatt allmenn 

ferdsel forbi boligene og til resten av neset, men det antas at gjerdet likevel har skapt en barriere 

for ferdsel i området, ettersom en må ta seg like forbi boligene for tilgang til neset. Det ble ikke 

observert stier, rester etter bål eller sitteplasser i området under befaring. Det ble imidlertid 

observert svært mye multeblomster, men det er ikke kjent at det plukkes bær her. Trimløypa som 

brukes av lokale starter fra Breivikbotn, eller nærmere, og går langs fylkesveien og forbi 

planområdet. Se for øvrig også vedlagt KU-friluftsliv i vedlegg 11. 

 

 

Figur 17 Registreringskart av de ulike friluftsfunksjonene. Utarbeidet av Rambøll. 

Virkninger av planforslaget 

Da området ikke er åpent for/i særlig bruk av barn og unge, eller i folkehelseøyemed, vurderes det 

at virkningene av planforslaget vil ha begrenset virkning for dette temaet. Det vises for øvrig til 

konsekvensutredning for friluftsliv, og rekkefølgebestemmelser om at parkeringsareal og trimkasse 

ved fylkesvegen skal erstattes. Planforslaget har dessuten bestemmelser knyttet til støy og 

lysforurensning. På denne bakgrunn vurderes hensynet til barn og unge og folkehelse som 

tilfredsstillende ivaretatt.   
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 Byggeskikk og estetikk 

Eksisterende situasjon 

Per i dag står det to fritidsboliger på Veines, samt tilhørende uthus og garasje. Den ene er i 

gjenreisningsstil, den andre av nyere dato. Se foto under.  

 

 

Figur 18 Bilde av deler av planområdet. Kilde: Google maps 2019. 

Virkninger av planforslaget 

Det er planlagt at eksisterende bygninger skal rives og ny(e) næringsbyggbygg føres opp. Det er 

laget bestemmelser knyttet til byggeskikk og estetikk for utforming av bygg, anlegg og andre tiltak, 

herunder fyllingsfrontene mot sjø, øvrige fyllinger/skjæringer. Det er satt krav om at byggene skal 

harmonere både med tiltakets funksjon og omgivelsene/landskapet rundt, både mht. fargesetting 

og materialbruk, fjern- og nærvirkning mm. Byggegrense sammenfaller med formålsgrensen og 

det er fastsatt utnyttelsesgrad. Nærmere utforming av bebyggelsen forutsettes gjort i byggesaken/ 

detaljprosjektering av anleggene, når planleggingen av anlegget har kommet lenger, og behovene 

er mer avklart. Det vurderes at forslag til bestemmelser ivaretar hensynet til byggeskikk og estetikk 

på tilfredsstillende måte.  

 

 Stedsutvikling/lokal næringsutvikling 

Eksisterende situasjon: 

Området er i bruk som privat fritidsbolig, og vurderes ikke å ha nevneverdig betydning for lokal 

næringsutvikling slik den er i bruk nå. I gjeldende arealdel er arealet avsatt til LNF-C, og 

eiendommens potensiale for næringsutvikling måtte ev. realiseres innenfor denne kategorien.  

 

Virkninger av planforslaget: 

Planlagt produksjon er estimert å ha en årlig verdi på i størrelsesorden 300 mill. kroner, og en 

direkte sysselsettingseffekt på 20 – 25 kompetansearbeidsplasser ved full drift. Anlegget vil derfor 

bli en stor og viktig arbeidsplass i regionen. I tillegg forventes anlegget å gi grunnlag for flere 

arbeidsplasser og muligheter i andre næringer og bedrifter, både i anleggs- og driftsperiode. Det 
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vises i denne sammenhengen til SINTEF Ocean1, som siden 2004 har gjennomført en årlig analyse 

av den nasjonale betydningen av sjømatnæringen. Analysen inkluderer både direkte ringvirkninger, 

som skapes hos selskaper som leverer direkte til aktørene i kjerneleddet, og indirekte 

ringvirkninger, som skapes av de som selger varer og tjenester til de direkte leverandørene. 

Verdiskapingen per årsverk i sjømatnæringen er høy – og er spesielt høy innen oppdrett av 

laksefisk, som er den fjerde mest produktive næringen i Norge, med en verdiskaping på ca. 3,7 

millioner pr. årsverk. Ringvirkningseffektene til annet næringsliv er derfor meget store fra havbruk. 

Ifølge analysen til SINTEF skapes mellom 2 og 2,3 årsverk i tillegg som ringvirkningseffekt for hvert 

årsverk i kjerneleddene av næringen. 

 

Det planlagte tiltaket vurderes på denne bakgrunn å gi et vesentlig bidrag til lokal sysselsetting og 

næringsutvikling, og ansees på denne bakgrunn å være svært positivt for steds- og 

lokalsamfunnsutviklingen i Hasvik kommune og tilliggende områder.  

 

 Klimatilpasning/klimaendringer 

Eksisterende situasjon: 

Forventede klimaendringer antas å gi økt temperatur, mer nedbør og mer ekstremvær, noe som 

gjør at bygningskonstruksjoner og teknisk infrastruktur må tåle større påkjenninger. Effekten av 

klimaendringer må derfor hensyntas i all planlegging og utbygging, herunder både plassering og 

utforming. Eksisterende bebyggelse ligger over anbefalt kotenivå ift. framtidig 

havnivåstigning/stormflo, og det er ellers lite bebyggelse og infrastruktur som vurderes å være 

spesielt utsatt ved forventede klimaendringer.  

 

Virkninger av planforslaget:  

Det er gjennomført flomfarevurderinger ifb. VAO-plan for området, se vedlegg 6. Planlagte bygg 

og anlegg etableres over anbefalt kotenivå mht. framtidig havnivåsstigning/stormflo. De 

dimensjoneres etter gjeldende regelverk, og det vurderes derfor at tiltaket ivaretar hensynet til 

forventede klimaendringer på tilfredsstillende måte.  

 

Området er værutsatt, og det planlegges derfor for at varelevering kan skje innomhus. Forholdet 

til vind og bølger har også stått sentralt i arbeidet med å lokalisere anlegget, og det gjennomføres 

supplerende bølgemålinger for å understøtte teoretiske beregninger, bl.a. når det gjelder behov 

for, og ev. dimensjonering, av molo. 

 

 Kulturminner og kulturmiljø 

Eksisterende situasjon/Virkninger av planforslaget: 

Norges arktiske universitet forvalter kulturminner under vann. De kjenner ikke til at det er 

marinarkeologiske kulturminner i området, og vurderer heller ikke at det er sannsynlig at slike 

finnes.  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter norske kulturminner. De kan ikke se at tiltaket 

kommer i konflikt med kjente kulturminner i området, men viser til den generelle 

aktsomhetsplikten.  

 

Sametinget forvalter samiske kulturminner. De befarte planområdet den 15.05.2020. Det ble da 

registrert en del flere automatisk fredete kulturminner enn det som var kjent fra før. Kulturminnene 

er markert i figuren under. Det er snakk om fire kulturminneområder med til sammen seks 

 
1
 Rapporten er tilgjengelig på SINTEFS hjemmesider: Microsoft Word - Nasjonal 

verdiskapning_SINTEF_2004-2019_endelig_2 

https://www.sintef.no/globalassets/nasjonal-verdiskapning-sintef-2004-2019.pdf
https://www.sintef.no/globalassets/nasjonal-verdiskapning-sintef-2004-2019.pdf


 

36 (46)  

 

 

 

 

 

Rambøll 

enkeltminner, herunder hustufter, gammetufter, groper, rydningsrøyser, steingjerder mm. Disse 

er avmerket i plankartet. 

 

 

Figur 19 Kartutsnitt fra Riksantikvarens database Askeladden. Oversikt over kulturminner i planområdet.  

 

For å kunne realisere tiltak som berører automatisk fredete kulturminner, kreves det dispensasjon 

med hjemmel i kml. § 8 fjerde ledd. I forbindelse med høring og offentlig ettersyn har sametinget, 

etter råd fra Universitetsmuseet i Tromsø, innvilget dispensasjon fra kulturminneloven § 8, fjerde 

ledd. En forutsetning for å innvilge dispensasjon er at det i reguleringsplanens fellesbestemmelser 

tas inn en formulering som sikrer at det gjennomføres en arkeologisk utgraving før anleggsarbeider 

tar til. Utgravinger må skje i barmarksesongen. Forslagsstiller/tiltakshaver bes ta kontakt med 

kulturminnemyndigheten i god tid før anleggsarbeider ønskes iverksatt. Sametinget opplyser også 

at forslagsstiller/tiltakshaver må påregne å bekoste utgravingene.  

 

Sametingets innspill er fulgt opp ved at det er medtatt et rekkefølgekrav om utgravinger i 

bestemmelsenes kapittel 2.3, pkt. C. Kulturminnene er også medtatt i revidert plankart med 

hensynssoner. Da utgravingene, naturlig nok, må skje på barmark, kan de ikke gjennomføres før 

i feltsesongen 2022. Forslagsstiller/tiltakshaver har imidlertid behov for å påbegynne 

anleggsarbeidene før utgravingene er ferdig, for å holde framdriftsplanen. I planforslaget er det 

derfor medtatt et bestemmelsesområde hvor det åpnes for å starte grunn- og anleggsarbeider før 

utgravinger tar til, og kunne fortsette disse parallelt med at disse pågår. Aktiviteter som ønskes 

gjennomført inkluderer blant annet: 

 

• Tilrigging: Etablering av brakkerigg m/strømtilførsel etc. 
• Mudring i sjø: Fjerning av løsmasser, ev. undervannssprenging. Deponering av masser fra 

mudring i «bukt» sør-vest på tomt. 
• Utsprenging og planering av tomt: God avstand til kulturminner. Sprengningsarbeider 

legges til tidspunkter hvor det ikke er personell i utgravingsområdene. 
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Når utgravinger igangsettes, må naturligvis anleggsaktiviteten koordineres med denne slik at 

HMS ivaretas på tilfredsstillende måte. Det vil også være en fordel for utgravingene at 

tiltakshaver har maskiner, brakker etc. tilgjengelig for synergier. 

 Landbruk 

Eksisterende situasjon 

Planområdet er avsatt til Landbruks-, Natur- og Friluftsområde i kommuneplanens arealdel. På 

NIBIO er deler av planområdet registrert som jordbruksareal som kan være ute av drift. Det er 

ikke registrert dyrkbar jord eller jordbruksareal annet enn innmarksbeite på planområdet, i tillegg 

brukes ikke området til landbruk.   

Virkninger av planforslaget 

Planforslaget vurderes ikke å påvirke landbruksinteressene negativt, da det ikke er i drift pr i dag, 

og dessuten vurderes å ha begrenset potensial for framtidig drift.  

 

 Miljømål 

Innledning 

I fastsatt planprogram er det redegjort for overordnede føringer som skal legges til grunn for 

utforming av planforslaget. Planprogrammet finnes vedlagt, og føringene gjentas derfor ikke her. 

Statlige, regionale og lokale krav gjennom gjeldende lov- og regelverk, veiledninger, håndbøker, 

vedtatt arealdel mm. er lagt til grunn for utforming av kart og bestemmelser, og det er henvist til 

aktuelle dokumenter der dette er relevant, både i konsekvensutredningene, spesialfagrapportene 

og denne beskrivelsen. Under redegjøres derfor kort for forholdet til miljømålene. 

  

Nasjonale miljømål 

Norges 23 mål for miljøet er fordelt på områdene naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, 

friluftsliv, forurensning, klima, og polarområdene. De nasjonale miljømålene skal si noe om hva 

Norge ønsker å oppnå på hvert område, og hva som er ønsket tilstand for miljøet i Norge. 

 

NATURMANGFOLD 

Norge har tre miljømål knyttet til naturmangfold. Naturmangfoldinteressene, terrestriske og 

marine, er vurdert i egen KU. Se vedlegg. Konsekvensen av tiltaket er vurdert til «stor negativ» 

både på land og sjø. Det vises for øvrig til samlet vurdering av konsekvenser (tema som er utredet 

i egen konsekvensutredning) og virkninger (tema som er vurdert gjennom planbeskrivelsen) i 

kapittel 7. Forslagsstillers vurdering samsvarer med vurderingene og avveiningene som både 

Statsforvalter og Miljødirektorat har gjort ifb. behandling av marin verneplan for Lopphavet. Det 

vurderes på denne bakgrunn at forholdet til de nasjonale miljømålene er akseptabelt. 

 

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Det er identifisert automatisk fredede kulturminner som eventuelt må frigis gjennom 

dispensasjonsbehandling. Dette vurderes nærmere av kulturminnemyndighetene i forbindelse med 

høring og offentlig ettersyn. På denne bakgrunn ansees planprosessen å ivareta de fire miljømålene 

for kulturminner og kulturmiljø på forsvarlig måte.  

 

FRILUFTSLIV 

Norge har to miljømål knyttet til friluftsliv. Gjennom KU for friluftsliv, og bestemmelser knyttet til 

erstatning for anlegg som berøres, er det forslagsstillers vurdering at nasjonale miljømål på dette 

feltet ivaretas på tilfredsstillende måte.  
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FORURENSNING 

Norge har fem miljømål knyttet til forurensning. Forslagsstiller vurderer at disse er ivaretatt 

gjennom planforslaget med spesialfagutredninger (støy, miljøteknikk mm.). I tillegg vil tiltaket 

kreve søknad og tillatelse etter forurensningsloven. På denne bakgrunn vurderer forslagsstiller at 

planforslaget ivaretar de fem miljømålene vedrørende forurensning på en tilfredsstillende måte. 

 

KLIMA 

Norge har fem miljømål mht. klima. Tiltaket legger til rette for lokale arbeidsplasser og produksjon 

av smolt nært anlegg som har behov for leveranser. Dette bidrar til minimal trafikk på land. Tiltaket 

er tilpasset forventede klimaendringer, herunder havnivåstigning. Øvrige miljømål vurderes å ha 

begrenset relevans. Samlet sett vurderes tiltaket å være i tråd med nasjonale klimamål. 

 

POLAROMRÅDENE 

De tre miljømålene for polare områder (Svalbard) er ikke relevant for tiltaket. 
 
 
 

FNs bærekraftmål 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 

politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig 

at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

 

 

I detaljreguleringen for settefiskanlegg på Veines er flere av disse målene styrende/relevant å følge 

opp, men spesielt gjelder det disse: 

 

o Mål 2: Etableringen bidrar til økt matproduksjon, med ringvirkninger både lokalt og på 

internasjonalt marked. 

o Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og 

anstendig arbeid for alle. 

Figur 20 FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan fordelt over 17 målområder for å utrydde fattigdom, 

bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Cermaq sine mål er markert med rød sirkel. Kilde: FN-

Sambandet. Cermaq sine mål er markert med rød sirkel. 
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o Mål 9: Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og 

bidra til innovasjon. 

o Mål 12: Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Anlegget vil styrke 

fiskehelse og -velferd ved å produsere smolt av god kvalitet og med gjennomsnittlig 

kortere transport enn i dag. Produksjon fra anlegget vil ha full sporbarhet gjennom 

verdikjeden. Anlegget vil gi mange kompetansearbeidsplasser og styrker lokalsamfunnet i 

kommunen. Kaianlegget tilpasses behovet for ny, hybrid brønnbåt. 

o Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av det. 

Sjømat er sunn mat med lite fotavtrykk og er dermed en del av løsningen på 

klimautfordringene der endring i matproduksjon og -konsum vil være sentralt. 

Smoltanlegget bidrar til økning av bærekraftig produksjon av laks. Klimaendringene gjør 

Finnmark mer egnet for lakseoppdrett, og smoltanlegget med det nyeste av teknologi på 

området, skal sikre grunnlag for god drift av sjøanleggene i Vest-Finnmark. 

o Mål 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig 

utvikling. 

 

 

 

Figur 21 Cermaq sitt hovedfokus når det gjelder FNs bærekraftsmål 

 

 Risiko- og sårbarhet i planområdet 

Gjennom den vedlagte risiko- og sårbarhetsanalysen, er det kartlagt/vurdert hendelser som 

potensielt kan utgjøre en risiko for tiltaket, eller situasjoner hvor tiltaket kan utgjøre en risiko for 

sine omgivelser. Viktige forhold som er vurdert nærmere gjennom egne fagutredninger er 

grunnforhold, forurensning, støy, skred og flom. ROS-analysen og tilhørende fagutredninger finnes 

i planbeskrivelsens vedlegg 5. 

 

Gjennom planutforming og krav i forslag til reguleringsbestemmelser vurderes det at 

tilfredsstillende sikkerhet mot fare oppnås.  
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 Samiske interesser - utenom reindrift 

Eksisterende situasjon 

Friis’ etnografiske kart fra 1861 viser at områdene innerst i Breivikfjorden har sterke sjøsamiske 

tradisjoner, og det er som nevnt funnet spor etter eldre aktivitet gjennom automatisk fredede 

samiske kulturminner, jf. kap. 6.5 Kulturminner og kulturmiljø. Det kan være krevende å skille på 

hva som er samiske, kvenske og norske interesser, da disse gjerne er sammensatte eller 

overlappende, og ikke mulig å skille. Det kan derfor være like relevant å ta utgangspunkt i hva 

som er den tradisjonelle/lokale bruken av områdene. På kart finnes navn som Havna langs østsiden 

av Veines, noe som tyder på at området har vært egnet for ilandføring av båter. På Veines har det 

også vært drevet enkelt jordbruk, sannsynligvis i en kombinasjon med fiske. I prosessen har det 

ellers ikke kommet informasjon om samiske interesser som krever særskilte hensyn eller 

tilrettelegging i planarbeidet, hverken på land eller i sjø. Pr. i dag benyttes Veines kun til fritidsbruk. 

Virkninger av planforslaget 

Planforslaget forutsetter store terrengmessige inngrep på Veines, med utsprenging og 

fylling/mudring. Veines vil ikke bli som før. Men da området pr. i dag ikke vurderes å ha særskilte 

samiske interesser, rent bortsett fra samiske kulturminner som vitner om tidligere tiders aktivitet, 

ansees planforslaget å ha helt begrensede virkninger for tradisjonelt samisk nærings- og 

samfunnsliv i området.    

 Sosial infrastruktur og demografi 

Eksisterende situasjon 

Nærmeste sted for skole, barnehage og servicetilbud er Breivikboten som ligger ca. 4 km fra 

planområdet. Kommunesenteret Hasvik er 3,8 km unna. 

Virkninger av planforslaget 

Som nevnt i kapittel 6.3 Stedsutvikling, estimeres det at tiltaket vil generere 20 – 25 nye 

arbeidsplasser. På Veines vil det kun etableres hybler for vaktpersonell. Bosetting av arbeidere 

forutsettes å skje i det ordinære boligmarkedet i kommunen. På bakgrunn av erfaringstall2, 

estimeres det at 25 nye boliger genererer behov for 1,6 nye grunnskoleplasser pr. trinn, og 1,3 

nye barnehageplasser pr. årsklasse. Det legges til grunn at dette kan dekkes opp av eksisterende 

skole- og barnehagetilbud i kommunen. Tilsvarende gjelder for helsetjenester. 

 

 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende situasjon 

Figurene nedenfor viser kraftledningen, trafoen og kommunikasjonsmasten som er på nordsiden 

av fylkesvegen. Hammerfest energi opplyser at det er en trafo på 50 kVA som forsyner eksisterende 

bebyggelse. Eksisterende trafo er ikke tilstrekkelig for å forsyne planlagt tiltak.  

 

Planområdet har ikke utbygd VA-anlegg. Jf. vedlagte VAO-plan for nærmere redegjørelse. 

 

 
2
 Beregningsmodell benyttet av Alta kommune 
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Virkninger av planforslaget 

VA: Eggevassdraget benyttes som vannkilde, og det vurderes at denne har tilstrekkelig kapasitet 

for forsyning av anlegget. Det planlegges sjøledning fra Breivikbotn til anlegget. Se prinsippskisse 

under. Infrastruktur knyttet til vannforsyning og avløp vil prosjekteres og omsøkes i egen prosess 

når planlegging av anlegget har kommet lenger, bl.a. gjennom konsesjonssøknad til NVE. 

 

KRAFTFORSYNING: Overordnet kraftnett har kapasitet til å forsyne anlegget, mellom annet ved ny 

10 MVA trafostasjon etablert i 2020 i Breivikbotn av Hammerfest Energi. Det må enten legges 

sjøkabel eller kabel i grøft på land fra ny trafostasjon i Breivikbotn. Eksisterende trafo ved Veines 

(Figur 23) kan ikke betjene anlegget i driftsfasen. Det må etableres trafoer nærmere anlegget, 

fortrinnsvis i bygget. Bestemmelsene tar høyde for dette. Anleggene prosjekteres og omsøkes når 

planleggingen av anlegget har kommet lenger, og behovene er mer avklart.  

 

VEG: Adkomstveg til anlegget er regulert inn der det på dette stadiet i prosessen ansees mest 

hensiktsmessig å ta den ned. Det er mulig det kan bli aktuelt å sideforskyve denne noe i forbindelse 

med detaljprosjektering av anlegget, men dette vil i tilfelle tas opp med planmyndigheten, og ev. 

kunne løses som endring av plan etter den forenklede prosessen som plan- og bygningsloven åpner 

for når det gjelder mindre endringer. Kryss mot fylkesvegen vil prosjekteres etter gjeldende 

regelverk og Statens vegvesens håndbøker, jf. reguleringsbestemmelsene. 

 

Samlet sett vurderes hensynet til teknisk infrastruktur å være tilfredsstillende ivaretatt i 

planforslaget. 

Figur 22 Kraftledning og trafo. Figur 23 Kraftledning og trafo. 
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Figur 24 Grensesnitt illustrasjon – forslag til plassering av settefiskanlegg med tilhørende infrastrukturanlegg. Kilde: 

Cermaq 

 Trafikkforhold 

Eksisterende situasjon 

Trafikktallene fra Statens vegvesen for 2019 viser at strekningen på fv. 882 i nærheten av 

planområdet har en ÅDT (årsdøgnstrafikk –gjennomsnittstrafikk i døgnet) på 200 kjøretøy, med 

10 % lange kjøretøy som buss og lastebil (kilde: vegvesen.no/vegkart). Det er ca. 20 lange 

kjøretøy som kjører forbi planområdet daglig. Hoveddelen av trafikken er gjennomgangstrafikk 

til/fra fiskeværet Sørvær. 

 

Ifølge oversikt fra Statens vegvesen er det ikke registrert trafikkulykker i nærheten av 

planområdet. 

Virkninger av planforslaget 

Det vil reguleres inn adkomst til anlegget fra fylkesveien 882 iht. håndbok N100 i form av et T-

kryss. Det har vært dialog med Troms og Finnmark fylkeskommune i forbindelse med valget av 

den beste og den mest trafikksikre løsningen både for tiltaket og for omgivelsene rundt. T-krysset 

er dimensjonert iht. en Hø1- Øvrige hovedveger, ÅDT < 4 000 og fartsgrense 80 km/t med stigning 

<5 %. Plasseringen av adkomstvegen er vurdert ut ifra terrenget og hvor det er mulig å oppfylle 

kravene i N100. Adkomstvegen er plassert litt skrått på vegen for å få en best mulig påkobling på 

Fv882 og for trafikksikkerheten. Anlegget forventer 1-3 lange kjøretøy daglig. Trafikkøkningen mht. 

større kjøretøyer vil derfor kun være på 5-15%.  
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 Universell utforming 

Eksisterende situasjon 
Planområdet er ikke universelt utformet i dag.  

Virkninger av planforslaget 

Byggteknisk forskrift inneholder relevante krav til bygningsmassen mht. universell utforming, da 

planlagte bygg og uteområder vil være arbeidsbygninger for flere. Det vurderes at universell 

utforming er tilfredsstillende ivaretatt gjennom TEK, og temaet behandles derfor ikke nærmere 

her.  

 Gjennomføring 

Tiltaket planlegges realisert iht. følgende framdriftsplan;  

2021 mars:  Vedtak om utlegging av planforslag til høring og offentlig ettersyn 

(Planutvalget i kommunen) 

2021 april-mai: Høring og offentlig ettersyn. Åpent møte (digitalt) 

2021 juni:   Vedtak reguleringsplan (Hasvik kommunestyre) 

2021 juni:   Vedtak vannkonsesjon (NVE) 

2021, 4. kvartal:  Tillatelse etter akvakulturloven (Fylkeskommunen), herunder 

tillatelser fra berørte sektormyndigheter; 

• Kommunen (planmyndighet) 

• Fylkesmannen (forurensningsloven/utslippstillatelse, naturvern-, 

frilufts, fiske- og viltinteresser) 

• Mattilsynet (mat- og dyrevelferdsloven) 

• Kystverket (havne- og farvannsloven) 

• Fiskeridirektoratet (fiskeriinteresser, herunder samiske) 

2022, 1. kvartal:  Vedtak om å gjennomføre prosjektet: 

2022, 1. halvår:  Oppstart bearbeiding tomt 

2023, 1. kvartal:  Byggestart, hovedarbeider (grunnarbeider kan starte tidligere) 

2025, 2. kvartal:  Prosjekt ferdig 

 

Det gjøres oppmerksom på at framdriften avhenger av flere eksterne parter utover det 

forslagsstiller rår over. 

 

 

Figur 25 Prosess og milepæler fra mulighetsstudier til realisering av prosjektet. 
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7. SAMLET VURDERING OG ANBEFALING 

 Sammenstilling av konsekvenser og virkninger 

I dette kapitlet sammenstilles avdekkede konsekvenser (jf. kapittel 6) og de enklere vurderingene 

av andre relevante plantema (jf. kapittel 7), som grunnlag for vurdering av om tiltaket anbefales 

gjennomført.  

 

For alle konsekvensutredningstemaer, bortsett fra naturmangfold, vurderes planforslaget å kunne 

kompensere/avbøte negative virkninger gjennom kart og bestemmelser. Når det gjelder 

naturmangfold på land og i sjø, er imidlertid konsekvensene ikke mulig å avbøte/kompensere fullt 

ut gjennom krav til utforming av anleggene, selv om alle foreslåtte tiltak i KU-ene er innarbeidet 

som krav i reguleringsbestemmelsene. 

 

Det blir derfor til sist en vurdering av tiltakets negative virkninger for naturmangfoldet, vurdert 

opp mot andre positive virkninger tiltaket antas å få for miljø og samfunn. Alle plantema som er 

vurdert i planbeskrivelsens kapittel 6 vurderes hver for seg å enten ha ingen eller positive 

virkninger for miljø og samfunn. Forslagsstiller vil her spesielt trekke fram de store positive 

virkningene tiltaket vurderes å få for lokale kompetansearbeidsplasser, stedsutvikling og øvrig 

nærings- og samfunnsliv i regionen. Etter forslagsstillers vurdering, må disse hensynene veie tungt. 

Det bemerkes også at Hasvik kommune stiller seg meget positiv til tiltaket. 

 

Det vises også til Statsforvalterens (daværende fylkesmannens) og miljødirektoratets innstilling til 

avgrensning av Lopphavet marine verneområde i Breivikfjorden. Selv om det foreligger 

naturverdier av stor vekt i området, velger man av hensyn til lokalt/eksisterende næringsliv i 

Breivikfjorden å trekke grensen for verneområdet vest for Veines.  

 

 

Figur 26 Kart med forslag til avgrensning om etablering av Lopphavet marine verneområde, hvor Veines er tatt ut. 

Kilde: Miljødirektoratet  
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 Anbefaling 

På bakgrunn av vurderingene ovenfor, er det forslagsstillers vurdering at tiltaket har en overvekt 

av positive konsekvenser og virkninger, og derfor bør realiseres.  

 

Planforslaget med plankart, bestemmelser og beskrivelse med vedlegg anbefales lagt ut på høring 

og offentlig ettersyn med sikte på vedtak.  
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VEDLEGG 

1. Planinitiativ for settefiskanlegg på Veines 

2. Referat fra planoppstartsmøte med Hasvik kommune 

3. Fastsatt planprogram 

4. Innkomne innspill under høring og offentlig ettersyn (kopi) 

5. ROS-analyse 

6. VAO-plan 

7. Ingeniørgeologisk notat 

8. Geoteknisk notat 

9. Miljøteknisk rapport 

10. Støyutredning 

11. KU Friluftsliv 

12. KU Landskapsbilde 

13. KU Terrestrisk naturmangfold 

14. KU Marint naturmangfold 

15. KU Reindrift 

16. Situasjonsplan (pr. 02.03.2021) 

17. Forprosjekt havn/kai 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


