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Fylkeskommunens uttalelse til høring - planforslag - Detaljregulering for 

settefiskanlegg på Veines, Sørøya - Hasvik kommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres 
planleggingsoppgaver. Ved utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner skal fylkeskommunen ivareta interesser som 
berører kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 
regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger, havbruksinteresser og akvakultur. 
Etter folkehelseloven har fylkeskommunen også et ansvar for å ivareta folkehelse i planleggingen og samfunnsutviklingen. FNs 
bærekraftsmål og klimaloven legges til grunn for fylkeskommunens vurdering av plansaker. 

 
Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 26.03.2021. Seksjon for areal- og 
samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark fylkeskommune på vegne av våre ulike 
fagområder.  
 
Frist ble utsatt fra 07.05 til 12.05 etter forespørsel fra oss, og vi beklager ulemper dette har medført.  
 
Formål med planen 
Planene legges ut av Rambøll på vegne av forslagsstiller Cermaq Norge AS. Planen har som formål å tilrettelegge 
for nytt settefiskanlegg med tilhørende anlegg, samt kai og molo.   
 
25 av sjølokalitetene til Cermaq ligger i Finnmark, men selskapet har per i dag ingen settefiskanlegg i regionen. 
Prosjektet er etablert som en del av Cermaq Norge sin strategi om å optimalisere tilgang på smolt for egen 
produksjon i sjø.  
 
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. 
 
Konsekvensutredning 
Planen utløser krav om konsekvensutredning jf. forskrift om KU § 6 b). Det er utført KU av temaene friluftsliv, 
landskapsbilde, terrestrisk naturmangfold, marint naturmangfold og reindrift. 
 
Sammenstillingen av konsekvenser vurderes å ha stor negativ konsekvens sammenlignet med null-alternativet. 
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.  
 
Medvirkning 
Planbeskrivelsen informerer om at det i tillegg til lovpålagte medvirkningstiltak bla. er utført et åpent 
informasjonsmøte den 18.05.2020. Vi savner informasjon om eventuelle tilbakemeldinger i møtet som har hatt 
innvirkning på planforslaget, og evt. tilbakemeldinger som ikke er vurdert tatt med.  
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Kulturminnevern 
Vi er kjent med at Sametinget har befart området som omfattes av reguleringsplanen. Det ble registrert 

automatisk fredete kulturminner i tiltaksområdet som vurderes som kulturminner tilknyttet samisk bosetning og 

aktivitet. Disse forvaltes av Sametinget, og vi viser til deres uttalelse for videre saksgang. Vi støtter oss ellers til 

deres uttalelse. 

 
Friluftsliv 
Hasvik kommune har kartlagt sine friluftslivsområder. Planområdet er ikke registrert som et friluftsområde i denne 
kartleggingen. Område brukes likevel i noen grad til friluftsliv, spesielt av eiere av fritidsboligene på Veines, og en 
utbygging vil ha en negativ konsekvens for bruken av området. 
Etter fylkeskommunen vurdering er nok ikke området blant de viktigste friluftsområdene i kommunen, da vi antar 
at det da ville vært fanget opp gjennom friluftskartleggingen. Men det vil ha en negativ konsekvens for de som 
bruker området i dag. Fylkeskommunen vil ikke fraråde en utbygging av hensyn til friluftsliv, da vi mener de 
negative konsekvensene for friluftsliv ikke er så store i forhold til samfunnsnytten ved tiltaket. Til grunn for denne 
vurderingen ligger at området har et begrenset bruk til friluftsliv, samt at Hasvik kommune har mye tilgjengelig 
friluftsareal.  
 
Samferdsel 
Fylkesveg 882  
I følge planen skal det som avbøtende tiltak for tapt parkeringsareal ved innkjørsel til Veines etableres nytt 
parkeringsareal ved traktorsporet nordvest for planområdet. Denne avkjørselen må markeres med avkjørselspil og 
skal opparbeides iht. Vegnormalen. Dette må fremgå av planbestemmelsene. Parkeringsplassen må ikke ligge 
nærmere 15 meter fra midtlinjen på fylkesvegen.  
 
Plassering av snødeponi 
Det er uheldig å plassere snødeponi i og like ved frisiktsonen. Selv om frisiktsonen er sikret i bestemmelsene vil vi 
foreslå å legge området for snødeponiet lengre vekk fra krysset.  
 
Vannressursforvaltning 
Regionale vannforvaltningsplaner  
Troms og Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet for Troms og Finnmark vannregion og Norsk-finsk 
vannregion. Det er utarbeidet regionale vannforvaltningsplaner for vannregionene i perioden 2016-2021. 
Vannforvaltningsplanene skal legges til grunn for kommunal, regional og statlige planlegging. Planene er 
tilgjengelig fra fylkeskommunen sin hjemmeside1. De regionale vannforvaltningsplanene er under revisjon. 
Oppdaterte planer skal vedtas for planperiode 2022-2027.  
 
Vannforskriften § 4 sier at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes 
med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Vannforskriften § 16 
utpeker områder som har særskilt beskyttelse. Beskyttelsen som disse områdene har er begrunnet i hensynet til 
helse eller viktige naturverdier og går utover den generelle beskyttelsen som miljømålene i vannforskriften gir2. 
 
Planforslag som er i strid med godkjent regional vannforvaltningsplan, herunder de miljømålene som planen 
setter, og kravene i vannforskriften § 12 for å tiltale ny aktivitet eller nye inngrep, er grunnlag for vurdering av om 
innsigelse skal fremmes.  

 
Vannforekomster i planområdet 
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor vannområde Sørøya, Seiland, Kvaløya med Innland i Troms og Finnmark 
vannregion. Tiltaket vil medføre påvirkninger på kystvannsforekomstene Breivikbotn og Breivikfjorden. 
Kystvannsforekomst Breivikbotn har god økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand3. Kystvannsforekomst 

                                                        
1 https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/gjeldende-planer-og-strategier/  
2 https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/beskyttede-omrader/  
3 https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0420040100-1-C  

https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/gjeldende-planer-og-strategier/
https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/beskyttede-omrader/
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0420040100-1-C
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Breivikfjorden har god økologisk tilstand og ukjent kjemisk tilstand4. Begge vannforekomstene har miljømål om 
god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand i 2027. 
 
Eggevassdraget skal benyttes som vannkilde. Dette kan påvirke innsjøforekomstene Litle Eggevatn og Store 
Eggevatn, samt elveforekomst Storelva. Alle vannforekomstene er påvirket av vannkraft og er vurdert som sterkt 
modifiserte. Litle Eggevatn har godt økologisk potensial og ukjent kjemisk tilstand5. Store Eggevatn har godt 
økologisk potensial og ukjent kjemisk tilstand6. Begge vannforekomstene har miljømål om godt økologisk potensial 
og god kjemisk tilstand. Storelva har miljømål om dårlig økologisk potensial og god kjemisk tilstand. 
 
Vannmiljøet i plan- og influensområdet er vurdert til å ha stor verdi med hensyn til naturtyper, økologiske 
funksjonsområder og økosystemtjenester. Området sin verdi som verneområde er vurdert som svært stor. 

 
Vurdering av tiltakets påvirkning på vannforekomstene 
Plantiltakets anleggsfase vil, med høy sannsynlighet, påvirke den økologiske tilstanden i 
kystvannsvannforekomstene gjennom partikkelspredning og forurensning. I driftsfasen er det sannsynlig at 
planalternativet medfører økte utslipp av næringssalter og organisk stoff. 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. 
 
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.  

 
Vurdering av vannforskriften § 12 
Det er den aktuelle sektormyndigheten for det omsøkte tiltaket som foretar vurderingen etter § 12, både om den 
kommer til anvendelse, og om vilkårene i § 12 er oppfylt. På dette tidspunktet er det ikke gjort en samlet og 
konkret vurdering av § 12. Imidlertid skal § 12 vurderes i egne søknadsprosesser som omhandler påvirkning og 
konsekvens av utslipp og fysiske tiltak i sjø. Denne vurderingen må derimot gjøres for alle vannforekomstene som 
forventes å bli forringet av tiltaket. Det er viktig at sektormyndighetene på egnet måte rapporterer bruk av § 12 til 
vannregionmyndigheten, for eksempel ved å sende kopi av vedtak til vannregionmyndigheten. 
 
Veiledning til bruk av vannforskriften § 12 er tilgjengelig på vannportalen7. 
 
 
Avslutning 
Vi ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og veiledning underveis.  
 
Spørsmål til uttalelse om vannressursforvaltning rettes til Mikkel Slaaen Kvernstuen, mikkel.kvernstuen@tffk.no. 
 
 

 
 

Med hilsen 
 
Charles Petterson  
ass. avd. leder plan, folkehelse og kulturarv Lene Trosten Kaspersen 
 arealplanrådgiver 
  
 lene.kaspersen@tffk.no  
 
 

                                                        
4 https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0420040100-2-C  
5 https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/216-2537-L  
6 https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/216-2538-L  
7 https://www.vannportalen.no/veiledere/veileder-2015-veileder-til-vannforskriften--12/  

mailto:mikkel.kvernstuen@tffk.no
mailto:lene.kaspersen@tffk.no
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0420040100-2-C
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/216-2537-L
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/216-2538-L
https://www.vannportalen.no/veiledere/veileder-2015-veileder-til-vannforskriften--12/
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Detaljregulering for settefiskanlegg på Veines i Hasvik kommune - samordnet 

høringsuttalelse 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til oversendelsen av forslag til detaljregulering for 

settefiskanlegg på Veines i Hasvik kommune, med utsatt høringsfrist til 12.05.2021. 
 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et smoltanlegg på Veines ved Breivikbotn i 

Hasvik kommune, med en årlig kapasitet på ca. 10-12 millioner smolt. Prosjektet er en del av 

Cermaq Norges strategi for å sikre tilgang på smolt til egen produksjon i sjø. 
 

Planområdet inngår i areal- og kystsoneplanen for Hasvik kommune, der området er avsatt til 

landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF), samt fiskeområde og kjøreveg. Tiltaket er ikke i tråd med 

gjeldende plan og krevde konsekvensutredning (KU) med planprogram. Det er utført KU for 
temaene naturmangfold, reindrift, friluftsliv og landskapsbilde.  
 

Ingen regionale statsetater har fremmet innsigelse til planforslaget. Statsforvalteren 

fremmer heller ikke innsigelse til planforslaget. Vi har imidlertid faglige merknader som 

kommunen kan ta med i det videre arbeidet med planen.   

Faglige merknader 

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. Vi registrerer 

også at de fleste innspillene våre ved varsel om oppstart er tatt hensyn til og ivaretatt i 

planforslaget. Vi har imidlertid en vesentlig merknad knyttet til naturmangfold, samt andre faglige 

merknader som vi ber om at innarbeides i planforslaget før sluttbehandling.  

 

Naturmangfold 

Rambøll har gjennomført kvalitativt gode KU’er av terrestrisk og marint naturmangfold. På begge 

områdene er det konkludert med at tiltaket vil innebære stor negativ konsekvens for 

naturmangfold. Dette skyldes den direkte nedbyggingen av nær truete og sårbare naturtyper på 

både land og i sjø, samt inngrep i funksjonsområdene til truede og sårbare arter.  
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På land vil en forekomst av den sårbare naturtypen semi-naturlig eng bli nedbygd som følge av 

tiltaket. Lokaliteten har høy kvalitet og har derfor nasjonal verdi, jf. rundskriv T-2/16 Nasjonale og 

vesentlige regionale interesser på miljøområdet. Vi vil anbefale at så mye som mulig av lokaliteten 

blir bevart. Det er uheldig om hele lokaliteten blir ødelagt. Samtidig er det sannsynlig at det fins 

tilsvarende enger rundt de bebygde arealene i området fra Høyvika til Breivika.  Semi-naturlige 

enger gror sakte igjen i Finnmark, og det kan derfor være flere verdifulle lokaliteter her. 

Statsforvalteren anbefaler at kommunen følger dette opp i framtidig arbeid med å kartlegge og 

ivareta naturmangfoldet på Sørøya.  
 

I sjøarealene av planområdet er det funnet områder med stortare, ruglbunn og skjellsand. Det er 

i utredningen vurdert at disse vil bli sterkt forringet i anleggsfasen og noe forringet i driftsfasen. 

Det direkte arealbeslaget som den planlagte utfyllingen vil føre til, gjør at plan- og 

influensområdet vil bli forringet mht økologiske funksjoner. KU’en gir imidlertid ikke klart svar på 

hvor stor effekt denne forringelsen vil ha, fordi det ikke er tilstrekkelig kunnskap om forekomsten 

av naturtypene tareskog, ruglbunn og skjellsand i de øvrige delene av Breivikfjorden. Dette er 

heller ikke tatt med i vurderingen etter naturmangfoldlovens § 10 i utredningen om marint 

naturmangfold. På grunn av dette mener statsforvalteren at det bør gjøres en oppfølgende 

kartlegging av det marine naturmangfoldet på strekningen Høyvika til Sandvikneset.  
 

Statsforvalteren mener dette best kan sikres ved å gi følgende bestemmelse om nærmere 

undersøkelser etter plan- og bygningslovens § 12-7 nr.12, før gjennomføring av planen. Vi foreslår 

følgende ordlyd:  

Før bygge- og anleggsarbeider starter skal det gjennomføres en kartlegging av naturtypene 

tareskog, ruglbunn og skjellsand i Breivikfjorden på strekningen Høyvika til Sandvikneset. 

Kartleggingen skal gjennomføres etter DN-håndbok 19 “Kartlegging av marint biologisk 

mangfold». 
 

Hensikten med denne oppfølgende kartleggingen er å avgjøre hvor stor andel av de verdifulle 

naturtypene i Breivikfjorden som er innenfor planområdet, og hvilken betydning naturtypene i 

planområdet har for økosystemfunksjonene i fjorden. Dette vil igjen gi føringer for hvordan ev. 

avbøtende tiltak skal utformes. Vi ber om å få tilsendt rapporten fra kartleggingene, når de 

foreligger. 
 

Vi understreker samtidig hvor viktig det er at kravene til rømmingssikring overholdes i driftsfasen. 

Det er anadrome vassdrag i relativ nærhet til planområdet, som vil kunne bli negativt påvirket ved 

ev. rømming fra anlegget. 

Vannmiljø 

Plandokumentene sier ikke om tiltaket vil føre til endring i tilstandsklasse etter vannforskriften for 

de berørte vannforekomstene. 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. 

 

Universell utforming  

Planforslaget legger til grunn at universell utforming ivaretas gjennom kravene i TEK 17. 

Statsforvalteren anbefaler imidlertid at universell utforming vektlegges sterkere gjennom å 
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innarbeide følgende bestemmelse i planforslaget: «Ved søknad om rammetillatelse skal det gjøres 

særskilt rede for hvordan universell utforming er ivaretatt. Redegjørelsen skal følges av en kotesatt 

uteromsplan». En slik bestemmelse sikrer tilstrekkelig oppmerksomhet om hensynet til universell 

utforming, og at det blir vurdert i søknadsfasen. 

 

Reindrift  

Statsforvalteren registrerer at de avbøtende tiltakene som er foreslått i KU for reindrift er 

innarbeidet i planbestemmelsene. De framtidige klimaendringene gjør at reindriftsnæringa vil 

oppleve et stadig sterkere press på arealer og ressurser. Vi vil derfor understreke at det har svært 

stor betydning å ha en tett dialog med reinbeitedistriktet i bygge- og anleggsfasen, slik at de mest 

sårbare periodene for reinen kan unngås. Tidsrommet for disse periodene vil variere fra år til år.  

 

FNs bærekraftsmål og klimagassreduksjoner 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 

stoppe klimaendringene innen 2030. Dette krever felles innsats fra alle deler av samfunnet, og 

lokale aktører er viktige for å nå målene. Tiltaket er svært stort, og kan gjennom bevisst 

planlegging bidra til å nå bærekraftsmål 12 - ansvarlig forbruk og produksjon, og bærekraftsmål 

13 – stoppe klimaendringene.  

 

Gjennom etiske og «grønne» innkjøp, kan tiltaket bidra til å nå bærekraftsmål nr 12, jf. 

https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/kom-i-gang-med-gronne-anskaffelser og 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/for/ie_veileder_for_etisk_handel.pdf.  

  

Når det gjelder bærekraftsmål 13, har Norge forpliktet seg til å redusere de nasjonale 

klimagassutslippene med 50-55 % innen 2030, og med 90-95% innen 2050. Dette krever en rask 

og omfattende omstilling i alle deler av samfunnet. Det er derfor viktig at klimagassreduksjon og 

energieffektivisering blir vurdert også i dette planarbeidet, ikke minst i den nødvendige 

transporten av masser til utbyggingen. 

 

Bygg som føres opp i dag, vil fortsatt være i bruk i 2050, når Norge skal være et 

lavutslippssamfunn. Planen bør derfor sette rammer som sikrer at bygg i planområdet blir oppført 

med passiv- eller plusshusstandard. Vi anbefaler for øvrig at tiltakshaver benytter veilederen Grønn 

materialguide – veileder i miljøriktig materialvalg https://byggalliansen.no/wp-

content/uploads/2020/09/Gronn-Materialguide-v3_1-002.pdf i planleggingen av bygg og anlegg. 

 

Vi anbefaler også at tiltakshaver vurderer om det er mulig å gjennomføre en fossilfri byggefase. 

Det bør også vurderes om kaianlegget kan elektrifiseres, om det er behov for sykkelparkering for 

framtidige ansatte, og ladepunkter for bil og tyngre kjøretøyer.  

 

Markedet har begynt å etterspørre bærekraftige bygg og bærekraftig produksjon med lave 

klimaavtrykk. Dette vil derfor være et konkurransefortrinn. Det er nyttig informasjon om 

energieffektive og klimavennlige nybygg på følgende kopling: 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-

og-energitiltak/bygg-og-anlegg/energieffektive-og-klimavennlige-nybygg/hvordan-bestille-et-

klimavennlig-bygg/ 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anskaffelser.no%2Fverktoy%2Fveiledere%2Fkom-i-gang-med-gronne-anskaffelser&data=04%7C01%7Ceimsu%40statsforvalteren.no%7C4eeca6aab98540536f4708d8cf2c05f8%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637487135282374657%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zYdCiVd%2Fga6o%2BQRqJ0TR5xBZdY4rGlmJ9dmc0wJR2uk%3D&reserved=0
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Statsforvalteren anbefaler at det tas inn en konkret omtale av hvordan tiltaket kan bidra til å nå 

bærekraftsmålene 12 og 13 i planbeskrivelsen. Samtidig anbefaler vi at det som ledd i tiltaksfasen 

blir utarbeidet et enkelt klimagassregnskap, og at det blir vurdert hvordan energiforbruket og 

klimagassutslippene kan reduseres gjennom bevisste valg av byggematerialer og energi- og 

transportløsninger i både anleggs- og driftsfasen. 
 

Landskap og estetikk  

Planbestemmelsene § 2.2 stiller krav til byggeskikk, bl.a. fargesetting. Det er slått fast at det skal 

være nøytrale farger, «f.eks. grå som berggrunnen i området.» Vi anbefaler at det i 

detaljplanleggingen vurderes å differensiere fargebruken med lyse «himmelfarger» i de øvre 

delene, for å dempe det visuelle inntrykket av bygget, jf. Kimek-bygget i Kirkenes sentrum. 
 

Mudring og utfylling i sjø 

Som ledd i gjennomføringen av tiltaket planlegges det mudring og utfylling i sjø. Vi anbefaler at 

omfanget av mudringen/utfyllingen tilknyttet de ulike formålene presiseres i bestemmelsene. 

Dette vil forenkle senere behandling etter forurensingsloven.  
 

Statsforvalteren ser fram til videre kontakt med Hasvik kommune i arbeidet med 

reguleringsplanen. Vi er tilgjengelige for spørsmål og drøftinger om kommunen ønsker det. Ved 

skriftlige henvendelser, vennligst oppgi saksnummeret, jf. vår ref. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hans Kristian Rønningen 

leder for planseksjonen 

  

 

 

 

Oddvar Brenna 

fagkoordinator for areal 
 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Dato:  07.05.2021 
Vår ref:  20/01830-7 
Deres ref:     

 

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av planforslag - 
Detaljregulering for settefiskanlegg på Veines-Sørøya i 
Hasvikkommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 26. mars 2021. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut 
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av 
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til varsel om oppstart av [plannavn]. 
 
Om saken 
Cermaq ønsker å etablere settefiskanlegg i Finnmark. I den anledning har selskapet 
igangsatt prosjektet Postsmolt Finnmark. 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. 
 
Området er i gjeldende areal- og kystsoneplan for Hasvik kommune 2000-2010 satt av 
til LNF-C (spredt bebyggelse ikke tillatt), fiskeområde og kjøreveg. Plantiltaket er derfor 
ikke i tråd med gjeldende plan, og kommunen har konkludert med at planarbeidet 
utløser krav om konsekvensutredning og planprogram. 
 
Uttalelse til saken 
DMF ga uttalelse til varsel om oppstart av planen 26.mai 2020. Vi registrerer at 
forslagsstiller stadfester at det ikke er behov for å opprette eget forsyningsuttak for 
dette prosjektet, at det er gjort vurderinger av massebehovet, og at massebalanse skal 
inngå som en del av videre planarbeid.  
 
Hvis det skulle vises seg at det likevel blir behov for et forsyningsuttak for 
gjennomføring av tiltaket/utfyllingen, minner vi om at forholdet til mineralloven må 
avklares, herunder kravet om konsesjonsplikt for uttak over 10 000 m3 , jf. § 43.  
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For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 

 
 
 

Mottakere: 

Rambøll Norge AS Alta Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO 

Kopi til:  

Hasvik kommune Fjellv. 6 9593 BREIVIKBOTN 

 
 

http://www.dirmin.no/


Fra: Merli, Einar <Einar.Merli@avinor.no> 
Sendt: tirsdag 6. april 2021 09:16 
Til: Firmapost Alta <Firmapost.Alta@ramboll.no> 
Kopi: Møterom <post@hasvik.kommune.no>; Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
<sftfpost@statsforvalteren.no>; Rasmussen, Tor <Tor.Rasmussen@avinor.no>; Pettersen, Ole 
Kristian <ole.kristian.pettersen@avinor.no> 
Emne: Hasvik kommune - Høring og offentlig ettersyn av planforslag - Detaljreguleringsplan for 
settefiskanlegg Veines Sørøya - Sak 20/21 - Uttalelse fra Avinor 
  
Rambøll Norge AS 
  
Vi viser til Deres brev av 26.03.2021 (ref. 1350034975) vedrørende høring og offentlig ettersyn av 
forslag til detaljreguleringsplan for settefiskanlegg Veines, Sørøya i Hasvik kommune (sak 20/21 for 
planutvalget i kommunen). 
  
Avinor har uttalt seg i forbindelse med oppstart av planarbeidet ved brev av 19.05.2020 til Rambøll 
Norge AS avd Alta. 
  
Avinor har ingen ytterligere merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av 
detaljreguleringsplanen. 
  
  
Med vennlig hilsen 
Einar K. Merli 
Arealplanlegger, seksjon Masterplaner og arealdisponering 
  
TEKNOLOGI, DRIFT OG INFRASTRUKTUR 
  
einar.merli@avinor.no 
Mob: +47 976 51 687 
Tlf:     +47 67 03 00 00 
Dronning Eufemias gate 6 
Postboks 150, 2061 Gardermoen 
  
www.avinor.no 
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Automatisk tilbakemelding fra DSB - Høring og offentlig ettersyn av 
planforslag - detaljregulerings for settefiskanlegg på Veines - Sørøya - 
Hasvik kommune 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor automatisk ut dette generelle svaret på slike saker.  
 
Det er Statsforvalteren som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Statsforvalteren har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:     
 
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
 
Siden Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Statsforvalterens oppfølging. DSB 
samarbeider med Statsforvalteren og vil gi faglig innspill til Statsforvalteren dersom det er 
nødvendig.  
 
Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om 
DSBs uttalelse til. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  

 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Arkiv 
 
Helle Nielsen Ajeen Arvesen 
seksjonssjef førstekonsulent 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.
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Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Hasvik kommune - Høringssvar - Offentlig ettersyn av 

detaljreguleringsplan for settefiskanlegg på Veines i Sørøya  

Fiskeridirektoratet region Nord viser til brev av 26.03.2021 fra Rambøll v/Kirsten E. 

Svineng om ovennevnte. Vi beklager at vi ikke har overholdt høringsfristen.  

 

Fiskeridirektoratet region Nord har ikke innvendinger til planen, men legger til 

grunn at: 

 Hensynet til marint miljø og ressursgrunnlag blir ivaretatt. 

 Det gis føringer gjennom planen for kartlegging,  overvåking og ivaretakelse 

av marine ressurser og marint miljø ved arbeider i sjø 

 
 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for settefiskanlegg med 

tilhørende anlegg og kai samt molo for Cermaq Norway AS.  

Vi kom med innspill til oppstartsvarsel 28.05.2020. Fokus var i dette innspillet på de 

registreringer som foreligger innenfor eller umiddelbar nærhet til planområdet. Vi 

ser imidlertid at vi med fordel kunne ha beskrevet nøyere den betydningen 

Breivikfjorden utenfor planområdet har for fiskeriinteressene. Det foreligger også 

opplysninger om mangelfulle kartlegginger av marine naturtyper som skjellsand, 

ruglbunn og tareskog og økosystemfunksjonene disse bidrar med i Breivikfjorden.   

Fiskeriinteresser 

Fiskeridirektoratet har over tid registrert kystnære fiskeridata (bruks- og 

ressursområder for fiskeriinteressene). Disse dataene er tilgjengeliggjort gjennom 

kartverktøyet Yggdrasil. I Breivikfjorden er det registrert fiskeplass for passive 

redskaper (garn, line og juksa). Det fiskes etter torsk og hyse. Det er også registrert 

teinefiske etter kongekrabbe i fjorden. Registreringen av fiskeplass for passive 
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redskaper er avgrenset i nord om lag 100 meter fra Veineset. I tillegg er det registrert 

garnfiske etter rognkjeks helt inne ved land.  

Breivikfjorden er registrert som gyteområde for torsk (gytetid februar-april). Dette 

gyteområdet utgjør grunnlaget for det viktige fisket i Breivikfjorden.   

Havforskningsinstituttet har kartlagt gytefelt for kysttorsk langs kysten. I Hasvik 

kommune er dette arbeidet gjort på øst- og sørsiden av Sørøya.  

Sporing av fiskefartøy viser særdeles høy fiskeriaktivitet i fjorden. Sporingsdatane 

viser at det i indre del av fjorden stort sett er snakk om ferdsel, men også at det 

foregår noe fiske i området mellom Breivikbotn (tettsted) og Veineset. Fartøy under 

15 meter er ikke pålagt sporing. Fiskeriaktiviteten kan være større enn hva en 

sporingsanalyse vil vise. 

Samiske fiskeriinteresser 

Fiskeridirektoratet har også ansvar for å ivareta de samiske fiskeriinteressene. Med 

samiske fiskeriinteresser mener vi tradisjonell samisk fiskeri- og fangstaktivitet etter 

viltlevende marine ressurser i henhold til havressurslova. 

Det foreligger ingen særskilte registreringer eller kartlegging av samiske 

fiskeriinteresser i området. Hasvik kommune, og dermed også tiltaksområdet, er 

imidlertid omfattet av deltakerloven § 21 om retten til å fiske torsk, hyse og sei med 

konvensjonelle redskaper for merkeregistrerte fartøy under 11 meter, som er 

begrunnet i sjøsamiske interesser. Vi legger til grunn at det er samiske 

fiskeriinteresser i området, som også må ivaretas. Utøvelsen av dette fisket foregår 

oftest i de samme områdene som annet fiskeri, og inngår dermed i vurderingen vi 

gjør av fiskeriinteressene generelt. 

 

Marint miljø og ressursgrunnlag 

I saksbehandlingen skal prinsippene i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 8-12 legges til grunn. I henhold til loven 

skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet, så langt det er rimelig, 

bygge på vitenskapelig kunnskap og det skal vurderes effekter av påvirkning på 

naturmiljøet og samlet belastning. 

I denne saken er koblingen mellom spesielle og verdifulle naturtyper og en av Norges 

viktigste fiskeplasser spesielt viktig å være oppmerksom på.  

 

Etter vår vurdering vil det være fornuftig å legge opp til en oppfølgende kartlegging 

som foreslått av Statsforvalteren i brev 11.05.2021. Dette for å sikre et tilstrekkelig 

kunnskapsgrunnlag og på denne måten oppfylle kravene fra de nevnte 

bestemmelsene i naturmangfoldloven.  

Fiskeridirektoratet region Nord er høringspart i Statsforvalterens høring av søknad 

etter forurensingsloven, og vil kunne dra nytte av et bedre kunnskapsgrunnlag i 

forbindelse med en slik høring.  
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Med hilsen 

 

Tom Hansen 

konstituert seksjonssjef 

 

Audun Århus 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

Mottakerliste: 

Rambøll Norge AS Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO 
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