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1. FORORD 

1.1 Krav om konsekvensutredning 

 
I vedtatt planprogram står følgende: 
 

Landskap og sjøfront 

Landskapet nord for fylkesveien utgjøres av snaufjell. I sør avsluttes planområdet mot sjø. Veines 

inngår i landskapsregionen Fjordbygdene i Vest-Finnmark, og består av åpen fastmark, ikke tresatt. 

Terrenget vil måtte senkes og planeres, og sprengningsmassene tenkes benyttet til nødvendige 

utfyllinger i sjø for etablering av kai og industriområde, om kvaliteten viser seg tilfredsstillende.  

 

Det utarbeides egen konsekvensutredning for landskapsbildet. Nær- og fjernvirkninger av 

landskapsendringene forutsettes illustrert og vurdert gjennom bruk av blant annet 3D-illustrasjoner, 

snitt m.m. 

 

Denne rapporten omhandler KU-temaet landskapsbilde  

 
 
Området ble befart og fotodokumentert den 09.09.2020. 
 
 

 
Trondheim, 31.01.2021 
 
 
Tor Nilssen 
Senior landskapsarkitekt - Rambøll 
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2. SAMMENDRAG 

Denne rapporten inneholder konsekvensutredning (KU) for deltema landskapsbilde i forbindelse med 

detaljregulering for nytt settefiskanlegg på Veines, Sørøya. Delutredningen inngår i samlet KU for 

detaljreguleringen, som Rambøll utfører på oppdrag fra forslagsstiller Cermaq AS. 

 

Metode og usikkerhet 

Konsekvensutredningen er utført som en konsekvensanalyse for ikke-prissatte temaer etter Statens 

vegvesens håndbok V712 (Vegdirektoratet 2018). Kunnskapsgrunnlaget i saken vurderes som rimelig 

godt, så usikkerhet vurderes ikke å ha nevneverdig betydning for vurderingene.  

 

Registreringer 

Denne utredningen er basert på egen befaring i området og innhenting av opplysninger fra databaser 

fra NIBIO, Naturbase, GisLink karttjenester m.fl.  

 

Verdivurdering 

Samlet sett vurderes landskapsbildet i planområdet å ha mellom middels og stor verdi.  

 

Påvirkning 

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

sterkt forringet.  

 

Konsekvenser 

Med de ovennevnte verdier for verdi og påvirkning vil tiltakets konsekvens for landskapsbildet bli 

mellom middels og stor negativ sammenlignet med nullalternativet.  
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3. KONSEKVENSUTREDNING 

3.1 Metode for ikke-prissatte konsekvenser 

Metodikken for konsekvensutredninger er beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712.  

Konsekvensene som blir utredet består av temaer fra ikke-prissatte konsekvenser.  

 

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser; verdi, 
påvirkning og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning området har i et 
nasjonalt perspektiv. Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes 
som følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen. Konsekvens 
framkommer ved en sammenstilling av verdi og påvirkning av inngrepet/tiltaket i henhold til 
matrisen (konsekvensviften). Både verdi, påvirkning og konsekvens bygger på en avveining mellom 
de fordeler og ulemper som tiltaket vil medføre. 
 
Skalaen for vurderingene er gitt i 
en såkalt konsekvensvifte, 
definert i Statens vegvesens 
håndbok V 712. I viften kommer 
det fram en konsekvensskala fra 
svært stor positiv/negativ til 
ubetydelig på begge sider av 
skalaen. Koding ++++ via 0 til  
– – – –. Viften blir brukt for å 
sikre at riktig konsekvens blir 
utfallet. Endelig sammenstillinger 
av konsekvenser blir også vist 
skjematisk i tabell for å vise  
konsekvensen for det enkelte 
tema. 

 

Det er viktig å være klar over at 

alle samlede konsekvens-

vurderinger som blir oppsummert i skjemaer og konsekvensvifter blir vurdert ut fra en skala som 

skal dekke alle «normale» utbyggingssituasjoner. Konsekvenser som er vurdert til å ha «liten 

påvirkning» kan derfor skjule vesentlige konsekvenser for nærmeste naboer, grunneiere eller 

andre. Disse lokale konsekvensene er i de fleste tilfellene ikke vurdert i detalj, men det skal være 

tatt høyde for aktuelle problemstillinger så langt det er praktisk mulig å gjøre på dette plannivået. 

Det forutsettes imidlertid at enkeltstående detaljsaker håndteres i direkte prosesser mellom 

tiltakshaver og den enkelte grunneier/interessent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Konsekvensvifte 
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Symbol Konsekvens Beskrivelse 

+ + + + 
Meget stor positiv 

konsekvens  

Meget store forbedringer i forhold til 

dagens situasjon. Kan i prinsippet ikke 

bli bedre.  

+ + + Stor positiv konsekvens  
Store forbedringer i forhold til dagens 

situasjon.  

+ + 
Middels positiv 

konsekvens  

Middels store forbedringer i forhold til 

dagens situasjon.  

+ Liten positiv konsekvens  
Små forbedringer i forhold til dagens 

situasjon.  

0 
Ubetydelig/ingen 

konsekvens  

Ingen eller uvesentlige endringer i 

forhold til dagens situasjon.  

–  
Liten negativ 

konsekvens  

Noe forverring i forhold til dagens 

situasjon.  

– –  
Middels negativ 

konsekvens  

Middels forverring i forhold til dagens 

situasjon.  

– – –  Stor negativ konsekvens  
Store forverringer i forhold til dagens 

situasjon  

– – – –  
Meget stor negativ 

konsekvens  

Meget store forverringer i forhold til 

dagens situasjon. Kan i prinsippet ikke 

bli verre.  

Figur 2: Skala for vurdering av konsekvenser 

 

3.2 Vurderingskriterier for landskapsbilde 

Håndbok V712 gir føringer for hvilke parametere som er viktige for verdivurderingene vedr. KU-

tema «landskapsbilde». I tabellen nedenfor er en del av kriteriene opplistet.  

 

 
Figur 3: Verdisetting av landskapsbilde – matrise fra håndbok V712 
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4. IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER 

Ifølge planprogrammet skal følgende ikke prissatte konsekvensene vurderes i tilknytning til 

reguleringsplan for Veines settefiskanlegg: 

 
• Friluftsliv 
• Landskapsbilde 
• Naturmiljø, land og sjø 
• Reindrift 

 

Øvrige relevante temaer av Ikke prissatte konsekvenser skal omtales og belyses i planbeskrivelsen.   

 

 

4.1 Landskapsbilde 

4.1.1 Metode  

Med utgangspunkt i befaring, fotos, ortofotos og kartbaser har vi nedenfor beskrevet 

landskapsbildet i området som berøres av reguleringsplanen for settefiskanlegget på Veines. På 

bakgrunn av beskrivelsen er planområdet gitt en verdivurdering. Deretter har vi vurdert 

landskapspåvirkningen som tiltaket vil ha, og til slutt utredet de samlede konsekvenser for 

landskapsbildet. Statens vegvesens standardmetodikk for KU er benyttet (se generell beskrivelse 

av metode i kap. 3.1. ovenfor). 

 

4.1.2 Alternativ 0: Beskrivelse og verdivurdering av landskapsbildet  

I konsekvensutredninger skal konsekvensene av tiltak som blir foreslått i en arealplan vurderes i 

forhold til dagens situasjon, også kalt null-alternativet. Med dagens situasjon menes i KU-

sammenheng også alle tiltak som er hjemlet i allerede stadfestede planer, selv om disse ennå ikke er 

realisert.  

 

Generelt 

Når verdien av et planområde skal vurderes, vil en måtte vurdere både menneskeskapte elementer 

(bygninger, veger, plasser, parker, hager mm.) og naturgitte rammer som topografi, vegetasjon, 

landskapsrom og vann. Vann kan opptre i flere sammenhenger - som bekker, elver, tjern, dammer 

og strandsoner langs sjø og ferskvann.  

 

En må også vurdere om analyseområdet har spesielt verdifulle eller interessante elementer (gamle 

trær, geologiske og kvartærgeologiske formasjoner, sjelden vegetasjon m.m.) I kulturlandskapet 

kan karakteristisk bebyggelse eller andre verdifulle menneskeskapte elementer være viktige 

bestanddeler av landskapet. Kulturminner som gravrøyser, boplasser og ruiner kan være verdifulle 

landskapselementer i tillegg til den kulturhistoriske verdien. Dette gjelder også eldre eller 

verdifulle/interessante bygninger og bygningsmiljøer. Bygninger som er fra før år 1900 er som 

oftest registrert i SEFRAK- registeret. Kulturminner og kulturmiljøer er ellers et eget KU-tema i 

forbindelse med kommedelplaner og reguleringsplaner.  

 

Beskrivelse av landskapet i regionen og planområdet 

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet dokumentet «Nasjonalt klassifiseringssystem 

for landskap». Det aktuelle tiltaksområdet i Hasvik kommune på Sørøya ligger i landskapsregion 

38: Kystbygdene i Vest-Finnmark, og underregion 38.3: Kystbygdene i Vest-Finnmark. Nedenfor er 

det tatt med et utdrag av NIBIOs beskrivelse av landskapsregion 38:  

 

- Fra Loppa og nordover til Nordkapp skjermes fastlandet mot storhavet av en krans av store 

og dypt, fjordinnskårne øyer. Til forskjell fra region 39 lenger øst, er fjordene her tallrikere og 

mer forgrenet. Kystlinja, både mot hav og fjorder, er som oftest bratt og nærmest 

utilgjengelig. En grovinndeling av regionens landskaper gir tre hovedtyper; Yttersida; med 
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vide landskapsrom dominert av bratte fjellsider og næringskyst vendt mot åpent hav eller 

havstrekninger. Innersida; ”lunere” beliggenhet, kortere avstand til nærmeste øy, ofte noe 

roligere landformer, smalere sund og trangere landskapsrom. Innlandet; forrevent 

fjellandskap uten direkte sjøkontakt, større U-daler, småskog og stedvis svært frodig, korte 

hastige vassdrag, mange vann og stedvis breer. Et særtrekk er også de store sundene 

mellom øyene, særlig inn mot fastlandet, som danner en farbar led. Ferdsel her gir sterke 

inntrykk der store øyer stiger rett opp fra hav, sund og fjorder uten skjærgård og flate 

strender. Stup og bratte lier ses ved ferdsel langs land, men oppstykkes av korte fjordarmer 

som brått åpner opp for langsmale og grønne landskapsrom inne i en fjordbotn. Mange steder 

gir de lettsmuldrende gabroide bergartene frodige høyvokste gressganger selv i de bratteste 

lier og landskapene kan her virke helt unaturlig frodig på disse breddegrader. Regionens 

bosetting er gammel, og har bl.a noen av landets eldste steinalderboplasser. I Heimskringla 

nevner Snorre bl.a. Gjesvær på Magerøya som den første norske havn vikingene tok inn til 

når de var på vei hjem fra tokter i Kvitsjøen. Her er også utallige spor og minner etter 

sjøsamiske bosettinger. I dag er bosettingen langt mer konsentrert enn før, og fins helst i 

fiskevær, tettsteder og enkelte spredtliggende smågrender. Fraflyttingen fra avsidesliggende 

gårder og fiskevær har vært stor, mens bosetting i mindre bygdesamfunn og aktive fiskevær 

opprettholdes. Samferdselen er sjøbasert, med både ferger, hurtigbåter, hurtigruta, 

lokalbåter og private fiskebåter. Flere øyer, eller deler av øyene, har ikke rutegående 

kommunikasjon. Slike steder virker svært utilgjengelig og fullstendig utenfor allfarvei. 

Transport til og fra må avtales med lokale fiskere. Tidligere var jordbruk en støttenæring til 

fisket, men antall bruk i drift er i dag sterkt redusert. Over halvparten av all tidligere 

registrert dyrka mark er gått ut av drift. De gjenværende vel 60 gårdene er derfor svært 

betydningsfulle i en ren landskapsmessig sammenheng. Men også som representant for et 

særegent subarktisk jordbruk, med bl.a. verdens nordligste jordbruk, er fortsatt jordbruksdrift 

viktig for både Norge og regionens identitet. Et betydelig tamreinbeite, samt noe sau, gjør at 

gjengroingen av nedlagt dyrka mark ikke finner sted, eller stedvis kan gå veldig seint. 
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Figur 4: Utsnitt av NIBIOs kart over landskapsregioner i Norge. Veines er vist med pil, og ligger 
i landskapsregion 38 – Kystbygdene i Vest-Finnmark. Underregion er 38.3 og har samme navn 
som regionen: Kystbygdene i Vest-Finnmark 

 

4.1.3 Landskapsbildet på Veines – alternativ 0  

 

Beskrivelse og vurdering.  
Veines ligger innerst og helt nord i Breivikfjorden, som er en sørvendt og ganske lukket fjord på 
Sørøya. Den innerste og nordligste delen av fjorden heter Breivikbotn, og har også gitt navn til 
tettstedet på østsiden av fjorden. Fjordbotnen er et markant landskapsrom hvor rommets vegger 

består av åpne, slake fjellsider uten trevegetasjon. Store deler av berggrunnen og fjellsidene er 
imidlertid grønne, for her fins store områder med lyng, urter (bl.a. molte) gras, vier og dvergbjørk. 
Stedvis finner vi også rogn som grupper og enkelttrær. De spesielle nord-sørgående lagdelte og 
oppsprukne bergformasjonene danner et mønster av utstikkende nes langs fjordens nordside. Veines 
er det største av disse nesene som har fast bosetting. I dag ligger vegen mellom Hasvik og Sørværet 

i bakkant av disse nesene. Breivikbotns landskapsrom har på tross av sin meget sparsomme 
trevegetasjon et variert landskapsbilde. Dette skyldes i hovedsak de spesielle og varierte 

fjellformasjonene.  
 
Veines har et mangfoldig landskapsbilde, og er både et naturlandskap og et kulturlandskap. Veineset 
har hatt bosetting lenge, og der jordsmonnet er dypt nok er jorda blitt dyrket. Dette gjelder området 
ved gårdsbebyggelsen og et område lenger ute på neset. Hovedprodukt har vært grasproduksjon for 
husdyr (slått og beite), men det har ganske sikkert vært potetdyrking her også. Foruten gårdsdriften 

har livsgrunnlaget på Veines vært fiske, noe som bl.a. kaianlegget nede i vika vitner om. 
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Figur 5: Ortofoto som viser hvordan den nord-sørgående lagdelte bergstrukturen danner et 
raster og har formet de utstikkende nesene langs nordsiden av Breivikfjorden. Veines (pilen) er 
det største av disse nesene hvor en har hatt fast bosetting.  
 
 
 

 
Figur 6: Ortofoto av Veines. Dyrka jord sees ved gårdstunet og ute på odden i sør.  
 
 

Breivikbotn 
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Figur 7: Veineset og landskapet i nordre del av Breivikfjorden/Breivikbotn sett fra vest. 
 
 
 

 

Figur 8: Veines sett fra Høyvik, helt nordøst i Breivikbotn. 
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Figur 9: Veines sett fra Høyvik, helt nordøst i Breivikbotn. 

i nordre del av Breivikfjorden/Breivikbotn sett fra Veines og vestover. I forgrunnen lyngmark 
som danner et grønt teppe over store deler av berggrunnen i området. 

 
 
Veines har mange registrerte kulturminner av ulike kategorier. Disse er fordelt over store deler av 
neset. Dette gjør at en også må karakterisere Veines som et helhetlig kulturmiljø. De registrerte 
kulturminnene består i hovedsak av hustufter og rydningsrøyser, men her fins også steingjerder og 
en gammel torvtørkeplass. Dagens bebyggelse og stedets mange spor fra tidligere bosetting og 

aktiviteter tilfører landskapsbildet en ekstra dimensjon. Flere av kulturminnene er automatisk fredet. 
 
 
 

 
Figur 10: Registrerte kulturminner på Veines.  
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Figur 11 og 12: Veines med tunbebyggelsen.  
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Figur 13: Vika med brygga på Veines midt på bildet.  
 

4.1.4 Landskapsverdi 

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

Vest-Finnmark. Det vises her til NIBIOs beskrivelse av landskapet i landskapsregion 38 ovenfor. 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. Årsaken til dette er at en på Veines har et landskapsbilde som 

er mer mangfoldig enn omgivelsene. Dette skyldes i første rekke at området har hatt bosetting og 

blitt brukt av mennesker over en lang periode (jfr. side 12).  

 

På denne bakgrunn mener vi derfor at det vil være riktig å vurdere landskapsverdien i planområdet til 

å være mellom middels og stor. 

 

 

     Liten          Middels        Stor 

__________l_________l__________ 

 

 

 

Figur 12: Verdiskjema for temaet landskapsbilde. 
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4.1.5 Tiltakets påvirkning og konsekvens for landskapsbildet 

 

Kort beskrivelse 

På Veines reguleres det nå et settefiskanlegg. Dette anlegget vil bestå av et stort nedplanert areal 

som skal romme en fabrikkbygning og tilhørende uteområder for lager, parkering og 

manøvreringsareal for store kjøretøyer. Mot øst vil det komme en kai og en molo. Dette 

industrianlegget vil helt endre dagens landskapskarakter på Veines. Natur- og kulturlandskapet 

mellom fylkesvegen og sjøen vil i sin helhet bli borte og bli erstattet av et flatt asfaltert areal som 

blir ca. 86 000 m2. stort. Flaten blir liggende ca. 6 meter over havet. Mellom fylkesvegen og 

fyllingsflaten vil det komme en fjellskjæring som blir ca. 6 meter høy i øst og vest og ca. 13 meter 

høy på midten. Fabrikkbygningen blir ca. 20 meter høy og vil få en grunnflate på anslagsvis 40 000 

m2. I tillegg vil det bli bygget vegadkomst fra vest og et kaianlegg med molo i øst. Det vises til 

reguleringskartet nedenfor og 3D-modell av anlegget på figurene 16 og 17. 

 

 

 

Figur 13: Forslag til reguleringsplankart. Blå farge er regulert areal i sjø. Vegadkomsten er 

tegnet inn fra vest (til venstre), mens kai og molo sees på østsiden av den flate fyllingen (lilla 

farge). 
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Figur 14: Terrengmodell av settefiskanlegget sett i fugleperspektiv fra vest. 
 

 

 

Figur 15: Terrengmodell av settefiskanlegget sett fra øst. 
 
 
 

Påvirkning 

I beskrivelsen ovenfor er det kort gjort rede for de faktiske landskapsendringene som forårsakes av 

tiltakene som er hjemlet i reguleringsplanen. Dagens natur- og kulturlandskap med gårdsbebyggelsen 

på Veines blir i realiteten borte og erstattet av et helt nytt industrilandskap. Dette medfører altså et 

tap av verdifullt landskap, noe som vil medføre en sterk forringing av landskapsbildet et på stedet. I 

tillegg vil tiltaket også gi en negativ påvirkning på landskapsbildet i Breivikbotn. Dette gjelder både 

for nær- og fjernvirkningen av tiltaket.  

 

Nærvirkningen vil i hovedsak gjelde for vegfarende på fylkesveg 882, som går like nord for og inntil 

Veines, samt for fjordfiskere i farvannet utenfor Veines. Nærvirkningen av tiltaket vil ikke gjelde for 

fastboende. Vi vurderer at landskapsbildet vil bli sterkt forringet i forhold til nærvirkningen av tiltaket.  

 

Fra mellomnær distanse vil landskapsbildet bli forringet. Dette gjelder blant annet tiltaket sett fra 

Høyvika, som ligger ca. 1 km. fra Veines. Høyvika har ikke fast bosetting i dag. Innenfor denne 
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distansen ligger også enkelte fritidseiendommer langs sjøen vest for Veines. De stedene som er 

viktigst i forhold til mellomnær avstand fra Veines vil være bolig- og næringsbebyggelsen på Hansvoll 

og i Breivikbotn, som ligger henholdsvis 1,5 og 1,6 km. fra tiltaket.  

 

Fjernvirkningen av tiltaket vil gjelde for sjøfarende lenger sør i Breivikfjorden og for bebyggelsen i 

Breivik på vestsiden av fjorden. Fra Breivik til Veines er avstanden 6 km. Fra denne avstanden 

vurderes virkningen av tiltaket på Veines å gi mellom et ubetydelig og noe forringet landskapsbilde. 

 

Når vi vurderer landskapstapet og landskapsvirkningene samlet sett vil disse ligge mellom 

forringet og sterkt forringet (se figur 18 nedenfor). 

 

Figur 16: Tiltakets påvirkning på temaet LANDSKAPSBILDE 

 

 

De samlede konsekvenser for landskapsbildet framkommer ved en sammenstilling av landskapets 

vurderte verdi og påvirkningen som tiltaket medfører. Til denne vurderingen benyttes 

konsekvensviften som er omtalt ovenfor i kapittel 3.1 Metodikk.  

 

  
 

 

 
  

Figur 17: 
Konsekvensvifte for 
temaet landskapsbilde  

Reguleringsplan for 
settefiskanlegg på Veines: 

Når landskapsverdien er 
vurdert til mellom middels 
og stor, og påvirkningen 
av landskapet er vurdert 
til å være mellom 
forringet og sterkt 
forringet, vil 
konsekvensen for 
landskapsbildet være 
mellom middels og stor 
negativ 

(- - / - - - ) 

 



 

Ramboll 

4.1.6 Skadereduserende tiltak  

Nedenfor er følgende forslag til tiltak opplistet: 

 

• Fyllingsfrontene mot sjøen utformes som ordnede steinfyllinger hvor steinenes største plane 

flater legges parallelt med fyllingens overflate. 

 

• 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. 

 

• 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. 
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4.2 Kilder 

 

• Statens vegvesen - Vegdirektoratet (2018) Håndbok V712 Konsekvensanalyser. 

• NIBIO: Kilden – Arealressurskart med eksterne lenker (Riksantikvaren m.fl.) 

• Miljødirektoratet: Naturbase 

• NIJOS: Nasjonalt referansesystem for landskap (Puschmann 2005) 

• GISLINK karttjenester 

• Cermac Norway AS: Planprogram for detaljregulering av settefiskanlegg på Veines 

vedtatt av Hasvik kommunestyre 22.10.2020 
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