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Melding om vedtak - Detaljregulering for Settefiskanlegg på Veines 

 
Kommunestyrets behandling av sak 44/2021 i møte den 10.11.2021: 
 
 
Innstilling  

Formannskapets innstilling til kommunestyret:  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hasvik kommunestyre forslag til 
detaljregulering for Veines, Plan ID 5433_2021-1, med plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse datert 15.10.2021. 

Berørte parter skal underrettes om vedtaket og gis opplysning om klageadgang iht. pbl. § 12-12 
og pbl § 1-9. 

 
Behandling: 
 
Votering: 
  
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hasvik kommunestyre forslag til 
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detaljregulering for Veines, Plan ID 5433_2021-1, med plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse datert 15.10.2021. 

Berørte parter skal underrettes om vedtaket og gis opplysning om klageadgang iht. pbl. § 12-12 
og pbl § 1-9. 

 
 
 
Vedtaket kan påklages til Hasvik kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Hasvik kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Nina Nilsen 
Sekretær 
 
Brevet er godkjent elektronisk og derfor uten håndsignatur 
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Detaljregulering for Settefiskanlegg på Veines 
 
 
Innstilling  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hasvik kommunestyre forslag til 
detaljregulering for Veines, Plan ID 5433_2021-1, med plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse datert 15.10.2021. 
 
Berørte parter skal underrettes om vedtaket og gis opplysning om klageadgang iht. pbl. § 12-12 
og pbl § 1-9. 
 
 
Formannskapets behandling av sak 92/2021 i møte den 03.11.2021: 
 
 
Innstilling  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hasvik kommunestyre forslag til 
detaljregulering for Veines, Plan ID 5433_2021-1, med plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse datert 15.10.2021. 
 
Berørte parter skal underrettes om vedtaket og gis opplysning om klageadgang iht. pbl. § 12-12 
og pbl § 1-9. 
 
Behandling: 
Votering: 
  
Som innstillingen: Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hasvik kommunestyre forslag til detaljregulering 
for Veines, Plan ID 5433_2021-1, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 15.10.2021. 
  



Berørte parter skal underrettes om vedtaket og gis opplysning om klageadgang iht. pbl. § 12-12 og pbl § 
1-9. 
 
 
 
 

 
Saksopplysninger 
Forslagsstiller Cermaq Norway AS har utarbeidet forslag til privat detaljregulering for 
etablering av settefiskanlegg på Veines i Breivikfjorden.  
Planprosessen er gjennomført iht. gjeldende regelverk med formelt planoppstartsmøte, varsel 
om oppstart av planarbeid (inkludert fornyet varsel pga. behov for utvidelse av planområdet), og 
sist ved høring og offentlig ettersyn våren 2021. Både varsel og høring/offentlig ettersyn er 
kunngjort i lokalpressen og på elektroniske medier, og berørte parter og myndigheter har blitt 
tilskrevet. Det er dessuten avholdt to åpne møter på digital plattform, ett i varslingsperioden og 
ett under høring og offentlig ettersyn. Det er ikke fremmet innsigelse til planforslaget. 
Planprosessen er nærmere redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 4, hvor innkomne innspill er 
referert og gitt en kommentar til hvordan de er håndtert i planforslaget. Kopi av innkomne 
høringsinnspill finnes i planbeskrivelsens vedlegg 4. 
 
Reguleringsplanen legger til rette for opparbeidelse av industriområde på land med kai og molo, 
og dertil hørende utfylling og mudring i sjø for tilfredsstillende havneforhold. Adkomst til 
området er av trafikksikkerhetsmessige forhold (hovedsakelig sikt) lagt mot vest. 
Parkeringsmulighetene for friluftslivsbrukere som i dag finnes ved Veines blir flyttet til 
nordsiden av fylkesvegen, ved eksisterende traktorveg. Dette er sikret med adkomstpil i 
plankartet.  
 
Tiltaket forutsetter at automatisk freda kulturminner i området (se hensynssone på plankartet) 
må graves ut. Det er gjort avtale med Universitetsmuseet i Tromsø at dette skal skje i kommende 
barmarksesong (2022). Noe anleggsarbeid forutsettes å kunne pågå parallelt med utgravingene. 
Også dette er avklart med UiT. 
 
Planområdet er på ca. 220 daa, og inkluderer nødvendig areal på land og i sjø til blant annet 
utfylling, bebyggelse, havn/kai og molo. Området er ikke tidligere regulert, og inngår i 
kommuneplanens arealdel som LNFR-område. 
 
Reguleringsplanvedtak kan påklages iht. pbl. §§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan og 1-9 
Forholdet til forvaltningsloven og klage.  
 
Bakgrunn 
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 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. 
 
Mange ulike lokaliteter i Troms og Finnmark har blitt vurdert for etablering av settefiskanlegget. 
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. 
 
 
Vurdering 
Administrasjonen innstiller forslag til vedtak positivt til formannskapets behandling.  
 
 
Vedlegg 
1 Detaljregulering for Veines - innsending av planforslag 
2 2021-10-15 Bestemmelser Veines - rev oe 
3 2021-10-15 Planbeskrivelse Veines - rev oe 
4 2021-10-15 Plankart 
5 5433_20211_Veines 
6 Detaljregulering for Veines - innsending av planforslag 
7 Vedlegg 1 - Planinitiativ for settefiskanlegg på Veines 
8 Vedlegg 2 - Referat fra planoppstartsmøte med Hasvik kommune 
9 Vedlegg 3 - Fastsatt planprogram 
10 Vedlegg 4 - Innkomne innspill 
11 Vedlegg 5 - ROS-analyse 
12 Vedlegg 6 - VAO-plan 
13 Vedlegg 7 - Ingeniørgeologisk notat 
14 Vedlegg 8 - Geoteknisk rapport 
15 Vedlegg 9 - Miljøteknisk rapport 
16 Vedlegg 10 - Støyutredning 
17 Vedlegg 11 - KU Friluftsliv 
18 Vedlegg 12 - KU Landskapsbilde 
19 Vedlegg 13 - KU Terrestrisk naturmangfold 
20 Vedlegg 14 - KU Marint naturmangfold 
21 Vedlegg 15 - KU Reindrift 
22 Vedlegg 16 - Situasjonsplan 
23 Vedlegg 17 - Forprosjekt havn-kai 


