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Detaljregulering for Veines, Planid 5466_2021-1 
Søknad om endring av plan etter forenklet prosess 
 
Innledning 
Detaljregulering for etablering av landbasert oppdrettsanlegg på Veines i 
Breivikfjorden ble vedtatt i Hasvik kommunestyre 10.11.2011, sak 44/21. 
Vedtatt plankart er vist i figur 1. Det søkes nå om en mindre vesentlig 
endring av plankartet iht. plan- og bygningsloven § 12-14. Endrings-
søknaden gjelder omdisponering av ca. 1,4 daa havneområde i sjø til 
industriformål. Aktuelt område som berøres av søknaden er vist med rød 
sirkel i figur 1. 
 
Henning Larsen, tidligere Henning Larsen arkitekter, er Rambølls datterselskap hvor arkitektur, 
landskapsarkitektur, plan og lysdesign er organisert og markedsført etter 01.04.2021. Derfor 
kommer denne søknaden fra Henning Larsen, og ikke fra Rambøll.  

 

 
Figur 1: Vedtatt plankart for Veines. Område berørt av endringssøknaden er vist med 
rød sirkel. 
 
 
Bakgrunnen for endringssøknaden 
Da planforslaget ble sendt inn til kommunen for mottakskontroll (før høring 
og offentlig ettersyn), lå planløsningen vist i figur 2 til grunn. Den hadde en 
litt annen formålsavgrensning i markert område, hvor industriformålet (lilla 
farge) var ca. 1,4 daa større.  
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Figur 2: Omsøkt formålsendring er vist med rød stiplet linje 

 
 
Ved en inkurie ble imidlertid en utgått løsning (figur 1) sendt ut på høring 
og offentlig ettersyn, og senere til sluttbehandling. Avviket ble ikke avdekket 
før saken var på tur til vedtak i kommunestyret. I samråd med Hasvik 
kommune ble det besluttet at planforslaget som da var i sluttbehandling 
(figur 1) skulle fortsette til vedtak, og at det heller skulle søkes om 
reguleringsendring etter den forenklede prosessen pbl. åpner for i kurante 
saker, jf. § 12-14.  
 
 
Begrunnelse 
Utvidelsen er viktig for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i detaljprosjekte-
ringen, som nå pågår. Behov for justert formålsavgrensning er derfor også 
påpekt i søknad om mudring og utfylling i sjø, innsendt til Statsforvalteren 
12.11.2021. 
 
Omsøkt utvidelse berører ikke områder og hensyn som det har vært knyttet 
særskilte interessemotsetninger til i planprosessen, hverken når det gjelder 
konsekvensutredningstemaene friluftsliv, landskap, kulturminner, reindrift 
eller naturmangfold. Nevnte utredninger har vurdert planområdet som 
helhet, og endring av interne grenser mellom utbyggingsformålene (som 
denne søknaden gjelder), rokker ikke ved de konklusjoner som er gjort. 
Tilsvarende gjelder for tema som er vurdert kun gjennom planbeskrivelsen. 
Når det gjelder ROS og forholdet til stabilitet i grunnen, ivaretas dette i 
prosjektering av anleggene, jf. bestemmelsenes pkt. 2.1.D. ROS vurderes 
derfor ivaretatt. 
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Konklusjon 
På denne bakgrunn vurderes det at endringen er av kurant karakter, og kan 
behandles etter den forenklede planprosessen som plan- og bygningsloven 
åpner for i § 12-14, fjerde og siste ledd.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Ulla Sennesvik 
Seksjonsleder, Areal- og samfunnsplanlegging 
Henning Larsen, Alta 




