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1. SAMMENDRAG 

Denne rapporten inneholder konsekvensutredning (KU) for deltema friluftsliv i samband med 

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

detaljreguleringen som Rambøll utfører på oppdrag fra Cermaq. 

 

Metode og usikkerhet 

Konsekvensutredningen er utført som en konsekvensanalyse for ikke-prissatte temaer, jf. kapittel 

6 i Statens vegvesens håndbok V712 (Vegdirektoratet 2018). Det er lagt vekt på å identifisere 

friluftslivsområder brukt av lokalbefolkningen i og i tilknytning til planområdet. 

Kunnskapsgrunnlaget i saken vurderes som rimelig godt, så usikkerhet vurderes ikke å ha 

nevneverdig betydning for vurderingene. Det anses ikke være grunn til nærmere undersøkelser 

eller miljøoppfølging i ettertid. 

 

Registreringer 

Det er registrert varierte friluftslivsaktiviteter i planområdet og influensområdet. Registreringene 

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

registreringskartet i vedlegg 1. 

 

Verdivurdering 

Delområdene I, III, V og VI har middels verdi, som benyttes til blant annet utfart, turvei og fiske. 

Samlet sett har planområdet og influensområdet middels verdi. 

 

Påvirkning 

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.  

 

Konsekvenser 

Den samlede konsekvensgraden av planen vurderes som noe negativ. Delområde III: Veines får 

middels negativ konsekvens, og delområdene I og II får noe negativ konsekvens. Nullalternativet 

rangeres derfor foran utbyggingsalternativet. 

 

Kompenserende tiltak 

Det foreslås følgende tiltak som avbøting og kompensasjon for tapet av utmark og friluftslivsverdier 

i planområdet: 

 

• Etablering av et nytt parkeringsareal som erstatning for det tapte arealet ved innkjørselen 

til Veines. Breivikbotn grende- og idrettslag har foreslått en slik etablering det lille 

traktorsporet nordvest for planområdet, jf. figuren under. De anslår at en lomme med plass 

til tre biler vil være tilstrekkelig. 

• Etablering av postkassen med trimbok 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. 

• Utbygging og utfylling i sjø bør unngås i hekkesesongen for måse. 

• God belysning ved adkomsten til settefiskanlegget vil redusere faren for ulykker mellom 

trafikk til og fra anlegget og myke trafikanter som ferdes langs fylkesveien. 
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1. SAMMENDRAG 

Denne rapporten inneholder konsekvensutredning (KU) for deltema friluftsliv i samband med 
detaljregulering for settefiskanlegg på Veines, Sørøya. Delutredningen inngår i samlet KU for 
detaljreguleringen som Ramboll utforer på oppdrag fra Cermaq. 

Metode og usikkerhet 
Konsekvensutredningen er utført som en konsekvensanalyse for ikke-prissatte temaer, j f .  kapittel 
6 i Statens vegvesens händbok V712 (Vegdirektoratet 2018). Det er lagt vekt pa ä identifisere 
friluftslivsomräder brukt av lokalbefolkningen i og i tilknytning til planomrädet. 
Kunnskapsgrunnlaget i saken vurderes som rimelig godt, så usikkerhet vurderes ikke å ha 
nevneverdig betydning for vurderingene. Det anses ikke være grunn t i l  nærmere undersøkelser 
eller miljøoppfølging i ettertid. 

Registreringer 
Det er registrert varierte friluftslivsaktiviteter i planområdet og influensområdet. Registreringene 
spenner seg fra bærplukking og eggsanking til fiske og utfart. Registreringene kan ses i 
registreringskartet i vedlegg l. 

Verdivurdering 
Delområdene I, I I I ,  V og VI har middels verdi, som benyttes til blant annet utfart, turvei og fiske. 
Samlet sett har planomrädet og influensomrädet middels verdi. 

P8virkning 
Påvirkningen av planen vil i størst grad bli negativ (sterkt forringet) for delområde I I :  Jakobbukta 
og delområde I I I :  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. 

Konsekvenser 
Den samlede konsekvensgraden av planen vurderes som noe negativ. Delområde I I I :  Veines får 
middels negativ konsekvens, og delområdene I og II får noe negativ konsekvens. Nullalternativet 
rangeres derfor foran utbyggingsalternativet. 

Kompenserende tiltak 
Det foreslås følgende tiltak som avboting og kompensasjon for tapet av utmark og friluftslivsverdier 
i planomrädet: 

• Etablering av et nytt parkeringsareal som erstatning for det tapte arealet ved innkjørselen 
t i l  Veines. Breivikbotn grende- og idrettslag har foreslått en slik etablering det lille 
traktorsporet nordvest for planomrädet, jf. figuren under. De anslär at en lomme med plass 
t i l  tre biler vil være tilstrekkelig. 

• Etablering av postkassen med trimbok 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. 

• Utbygging og utfylling i sjo bor unngäs i hekkesesongen for mäse. 
• God belysning ved adkomsten til settefiskanlegget vil redusere faren for ulykker mellom 

trafikk til og fra anlegget og myke trafikanter som ferdes langs fylkesveien. 
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2. INNLEDNING 

2.1 Planarbeidets bakgrunn 

Rambøll Norge AS, avd. Alta, utarbeider reguleringsplan for et settefiskanlegg på Veines på Sørøya 

i Hasvik kommune, på vegne av forslagsstiller Cermaq AS. Settefiskanlegget har som mål å gjøre 

Cermaq selvforsynt med smolt i Finnmark. Anlegget skal være landbasert med tilhørende kai og 

molo til brønnbåter. Som en del av reguleringsplanarbeidet er det utarbeidet konsekvensutredning 

for temaet friluftsliv. 

 

Planområdet er på om lag 317 daa inklusivt sjøareal. Det planlegges et næringsbygg på om lag 

20 000 – 40 000 m2 i planområdet. For fullstendig beskrivelse av planlagte tiltak, se kapittel 2.4. 

 

Nåværende planstatus for planområdet er LNF-C (spredt bebyggelse ikke tillat), fiskeområde og 

kjøreveg.  

 

 

2.2 Om konsekvensutredning for friluftsliv 

Hasvik kommune har vurdert at reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning og 

planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) § 6 d) Vedlegg I 

pkt. 24. Planprogrammet ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn sammen med varsel om 

oppstart av planarbeidet. Planprogrammet ble fastsatt 22.10.2020 av kommunestyret. 

 

Kapittel 3.4 i planprogrammet sier følgende om utredningstema friluftsliv: 

 

Hasvik kommune har kartlagt sine friluftslivsområder i 2018 i henhold til 

regjeringens nasjonale mål om at alle kommuner skulle kartlegge og verdsette sine 

friluftslivsområder innen 2018. 

 

Veines er ikke registrert som friluftslivsområde, men det antas at området benyttes 

til nærturer i noen grad, spesielt av eiere av fritidsboligene på Veines. Ifølge Hasvik 

kommune sine nettsider, er det satt opp en trimkasse på Veines, ved adkomsten til 

de eksisterende fritidsboligene. 

 

Kommunen har hatt, i samarbeid med Hammerfest kommune, et pågående prosjekt 

med å kartlegg og merke løypa «Sørøya på langs», en 7-dagers fottur fra Fuglen 

ved Sørvær til Akkarfjord. 

 

Det skal lages en konsekvensutredning for temaet friluftsliv, og denne vil beskrive 

hvilke virkninger planen kan få for friluftslivsinteressene i området. 

 

 

2.3 Områdebeskrivelse 

Planområdet ligger på Veines i Breivikfjorden på Sørøya i Hasvik kommune, om lag 4 km langs vei 

fra tettstedet Breivikbotn på motsatt side av fjorden. Per 01.01.2020 var det 1005 personer 

registrert i Hasvik kommune. 325 av disse bor i grunnkretsene Breivikbotn 1 og 2. Breivikbotn er 

sentrum for kommuneadministrasjonen, og stedet har barnehage og barneskole. 

 

 

2.4 Planområdet og planlagte tiltak 

Planområdet er omkranset av lyngkledd fjell og berg i dagen. Området er noe værhardt og uten 

trær. Det er ingen registrerte fastboende på Veines, men det er to fritidsboliger på neset. 

Eiendommen med fritidsboligene er kjøpt opp av Cermaq.   
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2. INNLEDNING 

2.1 Planarbeidets bakgrunn 
Ramboll Norge AS, avd. Alta, utarbeider reguleringsplan for et settefiskanlegg på Vei nes på Sørøya 
i Hasvik kommune, på vegne av forslagsstiller Cermaq AS. Settefiskanlegget har som mål å gjøre 
Cermaq selvforsynt med smolt i Finnmark. Anlegget skal være landbasert med tilhørende kai og 
molo til brønnbåter. Som en del av reguleringsplanarbeidet er det utarbeidet konsekvensutredning 
for temaet friluftsliv. 

Planomrädet er pä om lag 317 daa inklusivt sjoareal. Det planlegges et n r i n g s b y g g  pa om lag 
20 000 - 40 000 m2 i planområdet. For fullstendig beskrivelse av planlagte tiltak, se kapittel 2.4. 

Nävaerende planstatus for planomrädet er LNF-C (spredt bebyggelse ikke tillat), fiskeomräde og 
kjøreveg. 

2.2 Om konsekvensutredning for friluftsliv 
Hasvik kommune har vurdert at reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning og 
planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) § 6 d) Vedlegg I 
pkt. 24. Planprogrammet ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn sammen med varsel om 
oppstart av planarbeidet. Planprogrammet ble fastsatt 22.10.2020 av kommunestyret. 

Kapittel 3.4 i planprogrammet sier følgende om utredningstema friluftsliv: 

Hasvik kommune har kartlagt sine friluftslivsomräder i 2018 i henhold til 
regjeringens nasjonale mfl! om at alle kommuner skulle kartlegge og verdsette sine 
friluftslivsomräder innen 2018. 

Veines er ikke registrert som friluftslivsomrflde, men det antas at omrädet benyttes 
til nærturer i noen grad, spesielt av eiere av fritidsboligene pfi Veines. Ifølge Hasvik 
kommune sine nettsider, er det satt opp en trimkasse pfi Veines, ved adkomsten til 
de eksisterende fritidsboligene. 

Kommunen har hatt, i samarbeid med Hammerfest kommune, et pflgflende prosjekt 
med a kartlegg og merke loypa «Soroya pa langs», en 7-dagers fottur fra Fuglen 
ved Sørvær til Akkarfjord. 

Det skal lages en konsekvensutredning for temaet friluftsliv, og denne vil beskrive 
hvilke virkninger planen kan ff/ for friluftslivsinteressene i omrädet. 

2.3 Omrädebeskrivelse 
Planomrädet ligger pä Veines i Breivikfjorden pä Soroya i Hasvik kommune, om lag 4 km langs vei 
fra tettstedet Breivikbotn på motsatt side av fjorden. Per 01.01.2020 var det 1005 personer 
registrert i Hasvik kommune. 325 av disse bor i grunnkretsene Breivikbotn l og 2. Breivikbotn er 
sentrum for kommuneadministrasjonen, og stedet har barnehage og barneskole. 

2.4 Planomrädet og planlagte tiltak 
Planområdet er omkranset av lyngkledd fjell og berg i dagen. Området er noe værhardt og uten 
trær. Det er ingen registrerte fastboende på Veines, men det er to fritidsboliger på neset. 
Eiendommen med fritidsboligene er kjøpt opp av Cermaq. 
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Området er, i gjeldende areal- og kystsoneplan for Hasvik kommune 2000-2010, satt av til LNF-C 

(spredt bebyggelse ikke tillatt), kjøreveg og fiskeområde i sjø. Cermaq planlegger å etablere et 

smoltanlegg med en kapasitet på ca. 10-12 millioner smolt, eller 3500 tonn, på Veines. I prosjektet 

inngår blant annet et næringsbygg på om lag 20 000 – 40 000 m2, en havn/kai og molo, 

adkomstvei fra fv. 882, samt tilhørende infrastruktur som elkraft, vanntilførsel og inntaks- og 

utslippsrør. Det er behov for mudring og utfylling i sjø.  

 

 

2.5 Influensområde 

På grunn av det planlagte tiltakets størrelse og omfang, vurderes det at tiltaket kan få virkninger 

utenom planområdet. Dette inkluderer blant annet trafikk til og fra anlegget både på land og i sjø 

(trailere og brønnbåter), de visuelle kvalitetene i området, og støy fra det planlagte anlegget.  

 

 

2.6 Om friluftsliv – definisjoner 

Temaet for denne KU-rapporten er friluftsliv. Definisjonen av friluftsliv som legges til grunn for 

utredningen følger den som det offentlige i Norge har arbeidet etter siden tidlig 1970-tallet. 

 

Miljødirektoratet bruker følgende definisjon i sin veiledning: «Friluftsliv er opphold og fysisk 

aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse.» (Miljødirektoratet 

2013:6). 

 

I formålsparagrafen til friluftsloven er følgende sider ved friluftslivet vektlagt: «Formålet med 

denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold 

m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og 

miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.» (friluftsloven § 1). 

 

Som det framgår av definisjonene over, handler friluftsliv ikke bare om selve aktiviteten som 

utøves, men også omgivelsene aktivitetene foregår i, hvilke opplevelser friluftsutøverne har, samt 

hvilke effekter aktivitetene gir. Det må understrekes at for friluftslivsutøvere er opplevelsen det 

sentrale. 

 

Allemannsretten er fundamentet for friluftslivet i Norge. Den gir blant annet rett til fri ferdsel til 

fots og på ski i utmark, rett til opphold som rasting og telting, samt høsting bl.a. av bær og sopp. 

Allemannsretten gjelder i tillegg på sjøen, hvor det også er fritt fiske til eget bruk. De viktigste 

Figur 1 Ortofoto av planområdet. Planavgrensningen vist med rød stiplet linje. 
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Figur 1 Ortofoto av planområdet. Planavgrensningen vist med rød stiplet linje. 

Omrädet er, i gjeldende areal- og kystsoneplan for Hasvik kommune 2000-2010, satt av t i l  LNF-C 
(spredt bebyggelse ikke tillatt), kjoreveg og fiskeomräde i sjo. Cermaq planlegger ä etablere et 
smoltanlegg med en kapasitet p ca. 10-12 millioner smolt, eller 3500 tonn, pä Veines. I prosjektet 
inngär blant annet et n r i n g s b y g g  pa om lag 20 0 0 0 -  40 000 m?, en havn/kai og molo, 
adkomstvei fra fv. 882, samt tilhørende infrastruktur som elkraft, vanntilførsel og inntaks- og 
utslippsrør. Det er behov for mudring og utfylling i sjø. 

2.5 Influensomräde 
P8 grunn av det planlagte tiltakets størrelse og omfang, vurderes det at tiltaket kan f virkninger 
utenom planomrädet. Dette inkluderer blant annet trafikk til og fra anlegget bade pä land og i sjo 
(trailere og bronnbäter), de visuelle kvalitetene i omrädet, og stoy fra det planlagte anlegget. 

2.6 Om friluftsliv - definisjoner 
Temaet for denne KU-rapporten er friluftsliv. Definisjonen av friluftsliv som legges t i l  grunn for 
utredningen følger den som det offentlige i Norge har arbeidet etter siden tidlig 1970-tallet. 

Miljødirektoratet bruker følgende definisjon i sin veiledning: «Friluftsliv er opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte pfi miljøforandringer og naturopplevelse.» (Miljødirektoratet 
2013:6). 

I formälsparagrafen til friluftsloven er følgende sider ved friluftslivet vektlagt: «Formfilet med 
denne loven er fl verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre al/menhetens rett til ferdsel, opphold 
m. v. i naturen, slik at muligheten t i l  fl utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og 
miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.» (friluftsloven § l ) .  

Som det framgär av definisjonene over, handler friluftsliv ikke bare om selve aktiviteten som 
utoves, men ogsä omgivelsene aktivitetene foregär i, hvilke opplevelser friluftsutoverne har, samt 
hvilke effekter aktivitetene gir. Det m understrekes at for friluftslivsutøvere er opplevelsen det 
sentrale. 

Allemannsretten er fundamentet for friluftslivet i Norge. Den gir blant annet rett ti l fri ferdsel til 
fots og p ski i utmark, rett ti l opphold som rasting og telting, samt høsting bl.a. av bær og sopp. 
Allemannsretten gjelder i tillegg p sjøen, hvor det ogs er fritt fiske til eget bruk. De viktigste 
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delene av allemannsretten er lovfestet i friluftsloven, der definisjoner på bl.a. fri ferdsel, utmark, 

opphold og høsting gjengis. 

 

Motoriserte aktiviteter, som snøscooterkjøring, inngår ikke i temaet friluftsliv. 
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3. METODE 

Konsekvensutredningen følger KU-forskriften og baserer seg metodisk på utredning av ikke 

prissatte konsekvenser i Håndbok V712 (Statens vegvesen 2018), kapittel 6.2. Tre begreper står 

sentralt i utredningen; verdi, påvirkning og konsekvens. I det følgende vil den trinnvise 

fremgangsmåten i utredningen, samt en grundigere beskrivelse av de tre begrepene, presenteres. 

 

 

3.1 Trinnvis fremgangsmåte 

Utredningen er lagt opp i henhold til følgende trinnvise fremgangsmåte: 

 

1. Innsamling av datagrunnlag: Kildesøk og innhenting av ny kunnskap. Bredden og kvaliteten i 

datagrunnlaget vurderes. 

 

2. Inndeling i delområder: Planområdet og relevante deler av influensområdet deles inn i mindre 

områder (delområder) i henhold til registreringskategoriene for temaet. 

 

3. Vurdering av verdi delområder: Delområdene gis en begrunnet verdivurdering. 

 

4. Vurdering av påvirkning delområder: Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil 

medføre på et delområde. Det gir en begrunnet vurdering av hvordan delområdene påvirkes 

som følge av tiltaket. Påvirkning skal vurderes i forhold til referansesituasjonen 

(nullalternativet). 

 

5. Vurdering av konsekvens delområder: Konsekvensen for delområdet bestemmes ved å 

sammenstille delområdets verdi med påvirkning av tiltaket. Konsekvensgraden fastsettes ved 

bruk av «konsekvensvifta». 

 

6. Samlet konsekvensvurdering: Samlet konsekvens vurderes for hvert alternativ. 

 

7. Rangering alternativer: Alternativene rangeres fra best til dårligst. 

 

8. Usikkerhet og avbøtende tiltak: Det redegjøres for beslutningsrelevant usikkerhet og forslag til 

avbøtende tiltak som kan redusere de negative virkningene. 
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3. METODE 

Konsekvensutredningen følger KU-forskriften og baserer seg metodisk på utredning av ikke 
prissatte konsekvenser i Håndbok V712 (Statens vegvesen 2018), kapittel 6.2. Tre begreper står 
sentralt i utredningen; verdi, påvirkning og konsekvens. I det følgende vil den trinnvise 
fremgangsmåten i utredningen, samt en grundigere beskrivelse av de tre begrepene, presenteres. 

3.1 Trinnvis fremgangsmåte 
Utredningen er lagt opp i henhold t i l  følgende trinnvise fremgangsmåte: 

l. Innsamling av datagrunnlag: Kildesøk og innhenting av ny kunnskap. Bredden og kvaliteten i 
datagrunnlaget vurderes. 

2. Inndeling_i delomräder: Planomrädet og relevante deler av influensomrädet deles inn i mindre 
områder ( delområder) i henhold til registreringskategoriene for temaet. 

3. Vurdering av verdi delområder: Delområdene gis en begrunnet verdivurdering. 

4. yurdering ay päyirkning delomräder: Pävirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil 
medfore pa et delomräde. Det gir en begrunnet vurdering av hvordan delomrädene pävirkes 
som følge av tiltaket. Påvirkning skal vurderes i forhold til referansesituasjonen 
(nullalternativet). 

5. /urdering ay konsekvens delomräder: Konsekvensen for delomrädet bestemmes ved ä 
sammenstille delområdets verdi med påvirkning av tiltaket. Konsekvensgraden fastsettes ved 
bruk av «konsekvensvifta». 

6. Samlet konsekvensvurdering: Samlet konsekvens vurderes for hvert alternativ. 

7. Rangering alternativer: Alternativene rangeres fra best til dårligst. 

8. Usikkerhet og avbøtende tiltak: Det redegjøres for beslutningsrelevant usikkerhet og forslag til 
avbøtende tiltak som kan redusere de negative virkningene. 
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3.2 Registreringskategorier 

Følgende registreringskategorier gjelder for friluftsliv/by- og bygdeliv iht. Statens vegvesens 

håndbok V712 tabell 6-18. Tabellen er gjengitt som tabell 1 under: 

 

Tabell 1 Registreringskategorier for friluftsliv/by- og bygdeliv. Kilde: Statens vegvesens håndbok V712, 
2018). 

 

I denne utredningen er følgende registreringskategorier vurdert som relevante for Veines: 

• Turområder 

• Utfartsområde 

• Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 
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3.2 Registreringskategorier 
Følgende registreringskategorier gjelder for friluftsliv/by- og bygdeliv iht. Statens vegvesens 
håndbok V712 tabell 6-18. Tabellen er gjengitt som tabell l under: 

Tabell 1 Registreringskategorier for fr i luftsl iv/by- og bygdeliv. Kilde: Statens vegvesens håndbok V712,  
2 0 1 8 ) .  

Registreringskategori Forklaring 

Forbinde Ises linjer/ 
soner 

Ferdseisforbindelse r 
Sa m menhengend e forbi n delseslinjer som brukes av gäende og syklende (sti e r, løype r, gan g- 
vegero g lignende). 

Blåtgrønne korridorer 
Sa m menhengende vegetasjonspregede forbindelsessoner so m brukes 3v g åen d e og syk- 
l ende, sa mt ferdsel til vanns. Kat eg ori en sa m men f a lie r i stor g rad med G røn n korr i d or i MiljØdi- 
rektoratets veileder M98. 

Sykkelruter 
Sykkelruter som er en del av det offisielle vegnettet. NB! Denne kategorien benyttes bare der- 
som sykling ikke be handles som prissatt konsekvens. Må avkl a res i hvert enkelt prosjekt. 

Geografiske områder 

Turområder 
Fjell-. skog- og heiomrAder egnet for lengre turer til tots og pa ski.jakt og fiske. Inklud e rer også 
omräder med tilrettelegging (merkede loyper, stier og overnattingssteden). 

Utfartsområde Store og små dagsturområder utenror byer og tettsteder som innbyr ti I spesielle enkeltaktiviteter. 

Naerturterreng 
Al Iment til gjen g elige skog samråder på me r en n 200da a. i gan g avstand Ira boligområde r. skole r 
ell er barnehag er. Om rå d en e er vanligvis naturlig avg renset av veger, bebyg g else eller dyrka mark. 

Marka/bymark 
Sa m menhengende utfartsomräder so m ofte g renser til byero g tettsteder. med direkte 
adkomst derfra. 

Urbane uteområder 
Opparbeidete områder som brukes li i opphold og rekreasjon, eksempelvis gater, torg., allmen- 
ninger og promenader. 

Leke- og rekreasjons- Leke-/ballplasser, naermiljoanlegg. h undrametersko g, badestrende r, otten tii g si krede områder, 
omrAder parker o. l ,  mindre enn 200 daa. Ligger i bebygd sone, maks. 200 m fra boliger 

Strandsone med tilh¢- Områder langs kyst, innsjøer og vassdrag me-d mulighetfor allmenHriluftsliv. Områder på 
rende sj og vassdrag sj@en og y e r ,  strandsoner eller sk j rgArd.  

Jordbrukslandskap som Områder i jordbrukslandskapet med betydning for friluftsliv, med fri ferdsel til fots på frossen 
brukes til Iri luftsliv eller snølagt mark. 

Andre rekreasjons- og Områderom ikke lar seg plassere innenfor øvrige kategorier. Områdets egenskaper må 
friluftslivsområder beskrives. Kategorien brukes unntaksvis. 

I denne utredningen er følgende registreringskategorier vurdert som relevante for Veines: 
• Turområder 
• Utfartsområde 
• Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 
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3.3 Vurdering av verdi 

Med verdivurdering menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Kriteriene for 

verdisetting av delområder er gitt i tabell 6-19 i vegvesenets håndbok V712, gjengitt som tabell 2 

under: 

 

Tabell 2 Verdikriterier for friluftsliv/by- bygdeliv. Kilde: Statens vegvesen håndbok V712, 2018. 

 

Det gjøres en helhetlig vurdering av områdets egenskaper basert på kategoriene brukerfrekvens, 

betydning og kvalitet: 

• Brukerfrekvens er et uttrykk for hvor mye og hvor ofte et område blir brukt. 

• Betydning handler om viktigheten som et område har for en gruppe eller et lokalsamfunn. 

• Kvalitet handler om attraktivitet og opplevelsesverdier. 

 

Verdien begrunnes med tekst og er illustrert på en femdelt skala som rangeres fra uten betydning 

til svært stor verdi: 

 

Verdi 

Uten 

betydning 
Noe Middels Stor Svært stor 

     

Figur 2 Skala for vurdering av verdi. Pilen flyttes langs skalaen for å nyansere verdivurderingen. 
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3.3 Vurdering av verdi 
Med verdivurdering menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Kriteriene for 
verdisetting av delområder er gitt i tabell 6-19 i vegvesenets håndbok V712, gjengitt som tabell 2 
under: 

Tabell 2 Verdikriterier for friluftsliv/by- bygdeliv. Kilde: Statens vegvesen håndbok V712, 2018. 

Verdi Middels 
I 

Storverdi 
I 

svært sto r verdi 

Bruksfrekvens Mindrebruk Brukes av få Brukes av ftere Brukes av mange Brukes av s v r t  
mange 

Betydning Ingen betydning Lokal betydning Lokal / regina I Regional/ nasjo- Nasjonal/ interna- 
betydning nal betydning sjonal betydning 
Statlig sikret Statlig sikret fri- Statlig sikret 
friluftsom råde luftsområde fri luft5område 

Kvaliteter Mind re attraktivt Attraktivt for Attraktivt lor f1 e re svært attraktivt! Særdeles attraktiv/ 
foropphold noen grupper har s r l i g  gode har unike kvaliteter 

kvaliteter 

Kartlagte frilufts- a c - a B . a A - 
livomrader i - - - -  - 
Naturbasen 

Uten betydning Noe verdi 

Det gjøres en helhetlig vurdering av områdets egenskaper basert på kategoriene brukerfrekvens, 
betydning og kvalitet: 

• Brukerfrekvens er et uttrykk for hvor mye og hvor ofte et område blir brukt. 
• Betydning handler om viktigheten som et område har for en gruppe eller et lokalsamfunn. 
• Kvalitet handler om attraktivitet og opplevelsesverdier. 

Verdien begrunnes med tekst og er illustrert på en femdelt skala som rangeres fra uten betydning 
t i l  svært stor verdi: 

Verdi 

Uten 

betydninq 
Noe Middels Stor Svært stor 

Figur 2 Skala for vurdering av verdi. Pilen flyttes langs skalaen for å nyansere verdivurderingen. 
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3.4 Vurdering av påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket/planforslaget vil medføre på et delområde. 

Endringene kan være både positive og negative. Veiledning for vurdering av påvirkning er gitt i 

tabell 6-20 i vegvesenets håndbok V712, gjengitt i tabell 3 under: 

 

Tabell 3 Veiledning for vurdering av påvirkning Kilde: Statens vegvesens håndbok V712, 2018. 

 

Påvirkningen beskrives med tekst og begrunnes med bakgrunn i veilederen for vurdering av 

påvirkning. Påvirkningen illustreres på en femdelt skala som rangeres fra forbedret til sterkt 

forringet: 

 

Påvirkning 

Sterkt 

forringet 
Forringet Noe forringet 

Ubetydelig 

endring 
Forbedret 

     

Figur 3 Skala for vurdering av påvirkning. Pilen flyttes langs skalaen for å nyansere 
påvirkningsvurderingen. 
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3.4 Vurdering av påvirkning 
Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket/planforslaget vil medføre på et delområde. 
Endringene kan være både positive og negative. Veiledning for vurdering av påvirkning er gitt i 
tabell 6-20 i vegvesenets håndbok V712, gjengitt i tabell 3 under: 

Tabell 3 Veiledning for vurdering av påvirkning Kilde: Statens vegvesens håndbok V712, 2018. 

TIltakets 

I 

Opplevelses- 

I 

Areal/ 

I 

TIIQÆengellghet 

I 

Bruk av o m r -  

I Lydbilde det/ferdselfor- pavirknIng kvalltet omfang /Barriere 
bindeise 

0delagt/ Områdeter ikke Område,ter Områdeter ikke Området{ For- Området kan ikke 
sterkt for ri n get I en gre attraklivt odelagt/ lenger tilgjengelig bindelseslinjen er I enger brukes pga. 

sterkt redusert ikke lengre egnet sterk støyplage 
til aktiviteten 

Forringet Tiltaket medfbrer Områdeter Forbi n d e Ises- Tiltaket medfører Området få r et 
svært redusert redusert linjen til området svært redusert mye dArligere 
attraktivitet har blitt vesentlig bruk lydbilde 

lengre (omveg) 
økt trafikkvolum 
medf@rer s t r re 
barriere 

Noe forringet Tilt ake t  medf@rer Områdeter noe Forbi n d e Ises- Tiltaket medfører Områdetfärnoe 
redusert attrak- redusert linjen er lagtom redusent bruk dårligere lydbilde 

tivitet - medførernoe 
omveg @kt trafikk- 
volum medfgrer 
barriere 

Ubetydelig Ingen/liten Områdeter Ingen/liten Ingen/liten Ingen merkbar/ 
endring forskjell uendret forskjell forskjell h@rbar torskjell 

Forbedret Områdeter Områdeter Eksisterende Området/ For- Området ha re t  
me r attraktivt utvidet ba r riere e r fjernet bindelsesiinjen bedre lydbilde 

Områder har blitt er bedre egnet 
mer ti Igjen ge lige til aktiviteten 

Påvirkningen beskrives med tekst og begrunnes med bakgrunn i veilederen for vurdering av 
påvirkning. Påvirkningen illustreres på en femdelt skala som rangeres fra forbedret til sterkt 
forringet: 

Sterkt Ubetydelig 
Forringet Noe forringet 

Pävirkning _+ Ll l Forbedret 

Figur 3 Skala for vurdering av påvirkning. Pilen flyttes langs skalaen for å nyansere 
påvirkningsvurderingen. 
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3.5 Vurdering av konsekvens 

Konsekvensgrader for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og 

påvirkning. Dette gjøres etter konsekvensvifta gitt i figur 6-6 i Statens vegvesens håndbok V712, 

gjengitt i figur 4 under: 

 

 

Figur 4 Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenholde grad av verdi 
i x-aksen med grad av påvirkning i y-aksen (Statens vegvesens håndbok V712 2018). 

 

Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. 

 

 

Figur 5 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder (Statens vegvesens håndbok V712 
2018). 

 

Deretter sammenstilles konsekvens for alle delområder og hvert alternativ gis en samlet 

konsekvens. Alternativene rangeres for å tydeliggjøre hvilke alternativer som utreder mener er 

best og dårligst. Det beste alternativet rangeres som nummer 1 og rangeringen begrunnes. 
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3.5 Vurdering av konsekvens 
Konsekvensgrader for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og 
påvirkning. Dette gjøres etter konsekvensvifta gitt i figur 6-6 i Statens vegvesens håndbok V712, 
gjengitt i figur 4 under: 

Uten 
betydning Noe Middels Stor Svart stor 

Sterkt forringet 

Forringet 

Noe forringet 

0 Ubetydelig endring 

+ I + +  
Forbedret 

Figur 4 Konsekvensvif ta. Konsekvensen for  et delområde f ramkommer  ved å sammenholde grad av verdi  
i x-aksen med grad av påvi rkning i y-aksen (Statens vegvesens håndbok V712 2 0 1 8 ) .  

Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. 

Skala Konsekvensgrad Forklaring 

4 minus ( - - - - )  

0 

Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås fordelområdet. 
Gjelder kun för delområder me{! stor el lerwærtstor verdi. 

3 minus (- - -J Alvorlig milj@skade for delområdet 

2 minus--) Be,tydelig miljøskade for delområdet. 

J minus H Noe milJØskade fordelområdet. 

lngen/ubetydelig (O) Ubetydelig miljøskade fordelområdet 

+/++ 
1puss (+) 

2 pluss (++) 
Mili øg evi ns! lo r d el områ d et: 
Noe forbearing +),  betydelig milj@forbedring(+ +) 

3 pluss(+++) 
4 pluss (++++) 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi 
fåren s v z r t  stor verdigkning som følge avtiltaket. 

Figur 5 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder (Statens vegvesens håndbok V712 
2018) .  

Deretter sammenstilles konsekvens for alle delområder og hvert alternativ gis en samlet 
konsekvens. Alternativene rangeres for å tydeliggjøre hvilke alternativer som utreder mener er 
best og dårligst. Det beste alternativet rangeres som nummer l og rangeringen begrunnes. 
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Figur 6 Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (Statens vegvesens håndbok V712 
2018). 
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Skala Trinn 2:Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ 

S v r t  stor milj@skade tor temaet, gjere i form av store samlede virkninger. Stor andel av strekning 
har saerlig h øy kon fiiktgra d. Va nligvis fer e delområder med kons e kve ns gra d 4 mi nus (- - --) .  Brukes 
unntaksvis 

sværtsiernegativ 
konsekvens 

Stor miljøskade for temaet, gjeme i form avstore samle-de virkninger. Vanligvis harstor andel av 
strekningen hoy konfiktgrad. Det finnes delomrAder med konsekvensgrad 4 minus ( - - - - ) ,  og typisk 
vil det v e r e  fere/mange o m r d e r  med tre minus (- - - ). 

Stor negativ 
konsekvens 

Flere alvorlige konfiktpunkter for temaet. Typisk vil ftere delomrAder ha konsekvensgrad 3 minus 
( - -  - ). 

Middels negativ 
konsekvens 

Nae negativ 
konsekvens 

Delområder med konsekvensgrad 2 minus(--) dominerer. Høyere konsekvensgrader Forekommer 
ikke eller er underordnete. 

Liten andel av strekning med konftikter. Delomräder har lave konsekvensgrader, typisk vil konse- 
kvensgrad 1 minus - ) ,  dominere. Hgyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete. 

Ubetydelig 
konsekvens 

Alternativetvil ikke medf@re vesentlig endring fra referansesituasjonen (referansealternativet). Det er 
få konHikter og in g e n konflikter med h øye konsekvensgrad er. 

Positiv 
konsekvens 

I sum er alternativet e n torbedring for te m aet. Del områder me-d positiv konsekvensgrad fin nes. Ku n 
elt eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder 
med positiv konsekvensgrad. 

Stor positiv 
konsekvens 

Stor forbedring for temaet. Mange eller saerlig store/viktige delomräder med positivkonsekvens- 
grad. Kun ett eller få delområder me-d lave negative konsekvensgrader, og diss.e oppveies klartav 
delomräder med positiv konsekvensgrad. 

Figur 6 Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (Statens vegvesens håndbok V 7 1 2  
2 0 1 8 ) .  
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4. VURDERING AV VERDI 

4.1 Innledning 

Med verdivurdering menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Det er gjort 

verdivurderinger av de områder som inngår i planområdet. Verdivurderingen inneholder 

delområder innenfor planområdet som datagrunnlaget har gitt grunn til å kategorisere. 

Verdivurderingen innenfor hvert delområde er foretatt tematisk først og deretter er en samlet 

verdivurdering gitt for hvert delområde. Det er ikke registrert friluftsaktiviteter i hele plan- og 

influensområdet, men det kan likevel ikke utelukkes at det ikke er friluftsinteresser i de uregistrerte 

områdene. Til kapitlet hører også kartvedleggene registreringskart (1) og verdikart (2). 

 

4.1.1 Datagrunnlag 

Datagrunnlaget utgjøres av kjent informasjon i offentlige databaser, herunder: 

• www.hasvik.kommune.no 

• www.ut.no 

• www.miljodirektoratet.no/verktoy/naturbase 

• www.godtur.no 

• www.regjeringen.no 

• www.nordatlas.no 

 

Det ble gjort en befaring av området den 16.06.2020 sammen med oppdragsgiver og andre 

involverte fag. Den 12.08.2020 ble det avholdt et møte med leder for Breivikbotn grende- og 

idrettslag (BGIL). Hasvik kommune har gjennomført kartlegging av friluftslivsområdene i 

kommunen i 2018. Kartleggingen er også lagt til grunn i denne konsekvensutredningen.  

Hasvik og Hammerfest kommuner har et pågående samarbeid om å merke en sammenhengende 

tursti fra fjellet Fuglen ved Sørvær til Akkafjord og Tarhalsen. Turstien «Sørøya på langs» blir 

omtrent 100 km lang og merkes i henhold til DNTs merkestandard. I tillegg er det dialog med de 

ulike bygdelagene på Sørøya om å knytte stier fra bygdene på turløypa.   

Figur 7 Foreløpig kart over turstien «Sørøya på langs». Kilde: Hammerfest kommune 
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4. VURDERING AV VERDI 

4.1 Innledning 
Med verdivurdering menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Det er gjort 
verdivurderinger av de områder som inngår i planområdet. Verdivurderingen inneholder 
delområder innenfor planområdet som datagrunnlaget har gitt grunn til å kategorisere. 
Verdivurderingen innenfor hvert delområde er foretatt tematisk først og deretter er en samlet 
verdivurdering gitt for hvert delområde. Det er ikke registrert friluftsaktiviteter i hele plan- og 
influensområdet, men det kan likevel ikke utelukkes at det ikke er friluftsinteresser i de uregistrerte 
områdene. Til kapitlet hører også kartvedleggene registreringskart ( l )  og verdikart (2).  

4.1 .1  Datagrunnlag 
Datagrunnlaget utgjøres av kjent informasjon i offentlige databaser, herunder: 

• www.hasvik.kommune.no 
• www.ut.no 
• www .miljodirektoratet.no/verktoy/naturbase 
• www.godtur.no 
• www.regjeringen.no 
• www.nordatlas.no 

Det ble gjort en befaring av området den 16.06.2020 sammen med oppdragsgiver og andre 
involverte fag. Den 12.08.2020 ble det avholdt et møte med leder for Breivikbotn grende- og 
idrettslag (BGIL). Hasvik kommune har gjennomført kartlegging av friluftslivsområdene i 
kommunen i 2018. Kartleggingen er også lagt til grunn i denne konsekvensutredningen. 
Hasvik og Hammerfest kommuner har et pågående samarbeid om å merke en sammenhengende 
tursti fra fjellet Fuglen ved Sørvær t i l  Akkafjord og Tarhalsen. Turstien «Sørøya på langs» blir 
omtrent 100 km lang og merkes i henhold til DNTs merkestandard. I tillegg er det dialog med de 
ulike bygdelagene på Sørøya om å knytte stier fra bygdene på turløypa. 
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Figur 7 Foreløpig kart  over turstien «Sørøya på langs». Kilde: Hammerfest kommune 
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4.1.2 Inndeling i delområder 

Med grunnlag i kjent kunnskap er områdeinndelingen gjort som vist under.  

 

I. Ytre Veinesodden; fiske med stang fra bergene, dagsturer. 

II. Jakobbukta; rullesteinsfjære, steinsamling. 

III. Veines; utfartsparkering, trimkasse. 

IV. Veines nord; bærplukking og eggsanking. Utgangspunkt for dagsturer. 

V. FV 882; trimløype, sykkelløype. 

VI. Breivikbotn; fritidsfiske, ferdsel med fritidsbåt. 

 

  

Figur 8 Inndeling i delområder. Utsnitt av verdikart. Kilde: Rambøll 
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4.1.2 Inndeling i delområder 
Med grunnlag i kjent kunnskap er områdeinndelingen gjort som vist under. 

VI 

Verdikart 

Plangrense 

Uten betydning 

Noe Verdi 

• Middels Verdi 

• Storverdi  

• Svært stor verdi 

Figur 8 Inndeling i delområder. Utsnitt av verdikart. Kilde: Ramboll 

I. Ytre Veinesodden; fiske med stang fra bergene, dagsturer. 
I I .  Jakobbukta; rullesteinsfjære, steinsamling. 
I I I .  Veines; utfartsparkering, trimkasse. 
I V .  Veines nord; bærplukking og eggsanking. Utgangspunkt for dagsturer. 
V. FV 882;  trimløype, sykkelløype. 
VI. Breivikbotn; fritidsfiske, ferdsel med fritidsbåt. 
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4.2 Verdivurdering av delområdene 

Verken planområdet eller influensområdet berører kommunens kartlagte friluftslivsområder, eller 

turstien «Sørøya på langs». Dette betyr ikke at disse områdene er uten verdi eller at det ikke 

utøves friluftsliv her.  

 

 

4.2.1 Delområde I: Ytre Veinesodden 

Dette delområdet ligger vest for planområdet, men innenfor influensområdet, jf. kapittel 2.5. I 

sesongen fiskes det etter sei fra bergene her. I sammenheng med denne aktiviteten brukes odden 

til bålturer og dagsturer. Området vurderes å være attraktivt for flere i det lokale miljøet, og 

brukerfrekvensen er middels. Det vurderes derfor at området har middels verdi. 

 

 

Verdi 

Uten 

betydning 
Noe Middels Stor Svært stor 

     

 

 

 

4.2.2 Delområde II: Jakobbukta 

Selve Jakobbukta ligger innenfor planområdet og er en rullesteinsfjære. Lokale bruker å hente stein 

fra fjæra til pynt/eget bruk. På motsatt side av veien for Jakobbukta har folk hentet ut litt skifer til 

eget bruk.  

 

Det er ikke observert rester etter bålplass, sittegrupper eller lignende som kan indikere at fjæra 

brukes spesielt som utfartsdestinasjon. Informasjonen som er innhentet sier også at dette ikke er 

et mye brukt friluftslivsområde. Det vurderes derfor at delområdet har noe verdi. 

 

 

Verdi 

Uten 

betydning 
Noe Middels Stor Svært stor 

     

 

 

  

Figur 9 Rullesteinsfjæra med Ytre Veinesodden i bakgrunnen. I bildet til høyre vises skiferen i 
bakgrunnen. Foto: Rambøll/madol, 18.06.2020. 
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4.2 Verdivurdering av delområdene 
Verken planomrädet eller influensomrädet berorer kommunens kartlagte friluftslivsomräder, eller 
turstien «Soroya pä langs». Dette betyr ikke at disse omrädene er uten verdi eller at det ikke 
utøves friluftsliv her. 

4.2.1 Delomräde I: Ytre Veinesodden 
Dette delomrädet ligger vest for planomrädet, men innenfor influensomrädet, jf. kapittel 2.5. I 
sesongen fiskes det etter sei fra bergene her. I sammenheng med denne aktiviteten brukes odden 
ti l  bälturer og dagsturer. Omrädet vurderes ä vere attraktivt for flere i det lokale miljoet, og 
brukerfrekvensen er middels. Det vurderes derfor at området har middels verdi. 

Verdi 

Uten 

betvdnina 
Noe Middels Stor Svært stor 

4.2.2 Delomräde I I :  Jakobbukta 
Selve Jakobbukta ligger innenfor planområdet og er en rullesteinsfjære. Lokale bruker å hente stein 
fra fjæra t i l  pynt/eget bruk. På motsatt side av veien for Jakobbukta har folk hentet ut litt skifer til 
eget bruk. 

Figur 9 Rullesteinsfjaera med Ytre Veinesodden i bakgrunnen. I bildet ti l  høyre vises skiferen i 
bakgrunnen. Foto: Rambøll /madol,  18 .06 .2020.  

Det er ikke observert rester etter bålplass, sittegrupper eller lignende som kan indikere at fjæra 
brukes spesielt som utfartsdestinasjon. Informasjonen som er innhentet sier også at dette ikke er 
et mye brukt friluftslivsomräde. Det vurderes derfor at delomrädet har noe verdi. 

Verdi 

Uten 

betvdnina 
Noe Middels Stor Svært stor 
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4.2.3 Delområde III: Veines 

Per i dag står det to fritidsboliger på Veines, samt tilhørende uthus og garasje. Hele eiendommen 

er inngjerdet langs fylkesveien og ned til sjøen. Den eneste porten i gjerdet er innkjørselen til 

fritidsboligene. Gjerdet ble i sin tid satt opp på grunn av sauehold. Eierne av fritidsboligene har 

alltid 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. 

Ved innkjørselen til Veines er det satt opp en postkasse av BGIL, som inneholder en trimbok man 

kan skrive seg i. Det trekkes en premie blant deltakerne på slutten av året. Trimløypa starter fra 

Breivikbotn, eller nærmere, og går langs fylkesveien (se nærmere beskrivelse i kapittel 4.2.5) til 

trimkassa. Det skrives i boka nesten hver dag.  

 

Området ved innkjørselen brukes også som utfartsparkering for bærplukkere, eggsankere, 

turgåere, m.m. Det er få eller ingen andre parkeringsmuligheter i nærheten. 

 

I Veinesbukta er det tilrettelagt for 

båtopptrekk. Det er også rester etter 

en gammel kai her. Det er ikke kjent 

at båtopptrekket er brukt av andre 

enn eiere av fritidsboligene. For øvrig 

ble det observert mye marint søppel i 

fjærene og strandkanten.  

 

Selve Veineset har som nevnt ikke 

stor brukerfrekvens, men trimkassen 

og parkeringsplassen er mye brukt av 

lokalbefolkningen. Av denne grunn 

settes verdien til middels. 

 

 

Verdi 

Uten 

betydning 
Noe Middels Stor Svært stor 

     

 

 

 

Figur 10 Til venstre: Veines sett fra nord. Til høyre: Postkassa på lyktestolpen ved innkjørselen. Foto: 
Rambøll/madol, 18.06.2020. 

Figur 11 Veinesbukta med båtopptrekk. Kai til høyre i bildet. 
Foto: Rambøll/madol, 18.06.2020. 
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4.2.3 Delomräde I I I :  Veines 
Per i dag står det to fritidsboliger på Veines, samt tilhørende uthus og garasje. Hele eiendommen 
er inngjerdet langs fylkesveien og ned t i l  sjøen. Den eneste porten i gjerdet er innkjørselen til 
fritidsboligene. Gjerdet ble i sin t id satt opp på grunn av sauehold. Eierne av fritidsboligene har 
alltid 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 bäl eller sitteplasser i omrädet under befaring. Det 
ble imidlertid observert svært mye multeblomster, men det er ikke kjent at det plukkes bær her. 
Ved innkjørselen til Veines er det satt opp en postkasse av BGIL, som inneholder en trimbok man 
kan skrive seg i. Det trekkes en premie blant deltakerne på slutten av året. Trimløypa starter fra 
Breivikbotn, eller nærmere, og går langs fylkesveien (se nærmere beskrivelse i kapittel 4.2.5) til 
trimkassa. Det skrives i boka nesten hver dag. 

Omrädet ved innkjorselen brukes ogsä som utfartsparkering for baerplukkere, eggsankere, 
turgäere, m.m. Det er fä eller ingen andre parkeringsmuligheter i nerheten. 

Figur 10 Til venstre: Veines sett fra nord. Til høyre: Postkassa på lyktestolpen ved innkjørselen. Foto: 
Rambøll /madol,  18 .06 .2020 .  

I Veinesbukta er det tilrettelagt for 
bätopptrekk. Det er ogsä rester etter 
en gammel kai her. Det er ikke kjent 
at bätopptrekket er brukt av andre 
enn eiere av fritidsboligene. For øvrig 
ble det observert mye marint søppel i 
fjærene og strandkanten. 

Selve Veineset har som nevnt ikke 
stor brukerfrekvens, men trimkassen 
og parkeringsplassen er mye brukt av 
lokalbefolkningen. Av denne grunn 
settes verdien til middels. Figur 11 Veinesbukta med båtopptrekk. Kai til høyre i bildet. 

Foto: Rambøll /madol,  18 .06 .2020.  

Verdi 

Uten 

betydning 
Noe Middels Stor Svært stor 
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4.2.4 Delområde IV: Veines nord 

Dette området dekker området nord for planområdet og fylkesveien. Her drives det med 

eggsanking og bærplukking i de respektive sesongene (vår og høst). Langs høyspentlinja går det 

en sti opp på fjellet, og det er en del utfart opp til Store Himmelhaugen herfra om sommeren. Om 

vinteren er dette et gunstig område for å komme ned fra fjellet på ski.  

 

På bakgrunn av ovennevnte momenter, vurderes området å ha noe verdi. 

 

 

Verdi 

Uten 

betydning 
Noe Middels Stor Svært stor 

     

 

 

  

Figur 12 Delområdet med høyspentlinje midt i bildet. Foto: Rambøll/madol, 18.06.2020. 
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4.2.4 Delomräde I V :  Veines nord 
Dette omrädet dekker omrädet nord for planomrädet og fylkesveien. Her drives det med 
eggsanking og bærplukking i de respektive sesongene (vår og host). Langs høyspentlinja går det 
en sti opp på fjellet, og det er en del utfart opp til Store Himmelhaugen herfra om sommeren. Om 
vinteren er dette et gunstig omräde for ä komme ned fra fjellet pä ski. 

Figur 12 Delområdet med høyspentlinje midt i bildet. Foto: Rambøll /madol,  18 .06 .2020.  

Pä bakgrunn av ovennevnte momenter, vurderes omrädet ä ha noe verdi. 

Verdi 

Uten 

betvdnina 
Noe Middels Stor Svært stor 
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4.2.5 Delområde V: FV 882 

Strekningen av fylkesveien som inngår i influensområdet er fra Breivikbotn til Kvitbergan litt vest 

for planområdet. Denne strekningen er mye brukt av både syklister og gående. Den nevnte 

turløypa til postkassa på Veines går langs denne strekningen på fylkesveien. Mot Veines ligger 

veien på omtrent lik kotehøyde hele veien, og er dermed en tilgjengelig og lettgått vei. Veien er 

imidlertid smal, svingete og har fartsgrense 80 km/t. Per år 2019 har veistrekningen fra Nordre 

Hansvoll til Sørvær en beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT) på 200, med en andel av tunge kjøretøy på 

omtrent 10%, ifølge Statens vegvesen. Det er ikke veilys mellom Breivikbotn og Sørvær.  

Veien brukes av gående og syklende omtrent daglig til trimturer: Veien er lettgått og tilgjengelig 

for flere til fysisk aktivitet. Verdien vurderes derfor å være middels for fylkesveien som 

friluftslivsområde. 

 

 

Verdi 

Uten 

betydning 
Noe Middels Stor Svært stor 

     

 

 

  

Figur 13 FV 882 fra Veines mot Høyvika. Bilde: Rambøll/bakalf, 18.06.2020. 
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4.2.5 Delomräde V: FV 8 8 2  
Strekningen av fylkesveien som inngår i influensområdet er fra Breivikbotn til Kvitbergan litt vest 
for planomrädet. Denne strekningen er mye brukt av bade syklister og gäende. Den nevnte 
turloypa til postkassa pä Veines gär langs denne strekningen pa fylkesveien. Mot Veines ligger 
veien på omtrent lik kotehøyde hele veien, og er dermed en tilgjengelig og lettgätt vei. Veien er 
imidlertid smal, svingete og har fartsgrense 80 km/ t .  Per år 2019 har veistrekningen fra Nordre 
Hansvoll ti l Sorvaer en beregnet ärsdogntrafikk ( D T )  pa 200, med en andel av tunge kjoretoy pä 
omtrent 10%, ifolge Statens vegvesen. Det er ikke veilys mellom Breivikbotn og Sørvær. 

Figur 13 FV 8 8 2  fra Veines mot Høyvika. Bilde: Rambøll /bakalf ,  18 .06 .2020.  

Veien brukes av gående og syklende omtrent daglig til tr imturer: Veien er lettgätt og tilgjengelig 
for flere t i l  fysisk aktivitet. Verdien vurderes derfor å være middels for fylkesveien som 
friluftslivsomräde. 

Verdi 

Uten 

betvdnina 
Noe Middels Stor Svært stor 
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4.2.6 Delområde VI: Breivikbotn 

Breivikbotn menes her med sjøområdene utenfor Veines. Det foregår en god del fritidsfiske fra båt 

her, i tillegg til ferdsel med fritidsbåt. I ytterkanten av planområdet er det registrert fiskeplasser 

med passive redskap. Selv om registreringen er gjort på bakgrunn av intervju med yrkesfiskere, 

antas det at området også brukes av fritidsfiskere. 

Det er registrert en sjølakseplass på østsiden av Veines (HV007). Under befaring ble det observert 

en laksenot i tilknytning til sjølakseplassen. 

 

Området brukes av og er attraktivt for flere, så verdien vurderes derfor som middels. 

 

 

Verdi 

Uten 

betydning 
Noe Middels Stor Svært stor 

     

 

 

 

  

Figur 14 Sjølaksenot på østsiden av Veines. Foto: Rambøll/madol, 18.06.2020. 
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4.2.6 Delomräde V I :  Breivikbotn 
Breivikbotn menes her med sjoomrädene utenfor Veines. Det foregär en god del fritidsfiske fra bät 
her, i tillegg til ferdsel med fritidsbåt. I ytterkanten av planområdet er det registrert fiskeplasser 
med passive redskap. Selv om registreringen er gjort på bakgrunn av intervju med yrkesfiskere, 
antas det at omrädet ogsä brukes av fritidsfiskere. 
Det er registrert en sjølakseplass på østsiden av Veines (HV007). Under befaring ble det observert 
en laksenot i tilknytning til sjølakseplassen. 

Figur 14 Sjølaksenot på østsiden av Veines. Foto: Rambøll /madol,  18 .06 .2020.  

Omrädet brukes av og er attraktivt for flere, sä verdien vurderes derfor som middels. 

Verdi 

Uten 

betvdnina 
Noe Middels Stor Svært stor 
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5. VURDERING AV PÅVIRKNING 

5.1 Innledning 

I det følgende gis en vurdering av påvirkningen de planlagte tiltakene medfører delområdene som 

er verdivurdert over. Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket/planforslaget vil medføre 

på et delområde, og endringene kan være både positive og negative. 

 

Som i verdivurderingen er vurderingen av påvirkning innenfor hvert delområde først foretatt 

tematisk, og deretter gitt samlet for hvert delområde. 

 

Påvirkningen vurderes i forhold til referansesituasjonen (nullalternativet). Vurderingen bygger på 

kunnskap om verdiene i delområdene, kunnskap om tiltakets fysiske utforming og kunnskap om 

hvordan tiltaket påvirker verdiene i delområdene. Vurdering av påvirkning angis på en glidende 

skala fra ødelagt/sterkt forringet til forbedret, som vist i metodekapitlet over. 

 

 

5.2 Nullalternativet (referansesituasjon) 

Nullalternativet beskriver forholdene framover dersom detaljreguleringens settefiskanlegg med kai 

og molo ikke bygges ut. Referansesituasjonen tar utgangspunkt i dagens situasjon. 

Friluftsinteressene identifisert og verdisatt over vil altså ikke forringes dersom settefiskanlegget, 

kai og molo ikke realiseres. 

 

Nullalternativet har per definisjon konsekvensen 0. Konsekvensen for delområdene illustrer derfor 

tiltakets påvirkning på området målt opp mot referansesituasjonen. 

 

 

5.3 Påvirkningsvurdering av delområder 

 

5.3.1 Delområde I: Ytre Veinesodden 

Delområdet vil ikke bli direkte berørt av utbyggingen, men det vurderes at området vil bli indirekte 

påvirket. Dette gjelder spesielt i anleggsfasen da området kan bli preget av støy og støv i 

forbindelse med utfylling i sjø, etablering av molo og bygg i planområdet. Det antas at fisken mest 

sannsynlig vil trekke unna området i anleggsfasen, og delområdet som fiskeplass vil derfor bli 

påvirket under utbygging. Det er sannsynlig at fisken vil trekke seg tilbake ved endt utbygging og 

at området kan benyttes til fiske da. Det antas likevel at området vil bli mindre attraktivt som 

friluftslivsområde som følge av planforslaget, og påvirkningsgraden vurderes samlet sett derfor 

som noe forringet for dette delområdet. 

 

 

Påvirkning 

Sterkt 

forringet 
Forringet Noe forringet 

Ubetydelig 

endring 
Forbedret 
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5. VURDERING AV PÅVIRKNING 

5.1 Innledning 
I det følgende gis en vurdering av påvirkningen de planlagte tiltakene medfører delområdene som 
er verdivurdert over. Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket/planforslaget vil medføre 
pa et delomräde, og endringene kan vere bade positive og negative. 

Som i verdivurderingen er vurderingen av påvirkning innenfor hvert delområde først foretatt 
tematisk, og deretter gitt samlet for hvert delområde. 

Påvirkningen vurderes i forhold til referansesituasjonen (nullalternativet). Vurderingen bygger på 
kunnskap om verdiene i delområdene, kunnskap om tiltakets fysiske utforming og kunnskap om 
hvordan tiltaket pävirker verdiene i delomrädene. Vurdering av pävirkning angis pa en glidende 
skala fra ødelagt/sterkt forringet til forbedret, som vist i metodekapitlet over. 

5.2 Nullalternativet (referansesituasjon) 
Nullalternativet beskriver forholdene framover dersom detaljreguleringens settefiskanlegg med kai 
og molo ikke bygges ut .  Referansesituasjonen tar utgangspunkt i dagens situasjon. 
Friluftsinteressene identifisert og verdisatt over vil altså ikke forringes dersom settefiskanlegget, 
kai og molo ikke realiseres. 

Nullalternativet har per definisjon konsekvensen 0. Konsekvensen for delområdene illustrer derfor 
tiltakets pävirkning pa omrädet malt opp mot referansesituasjonen. 

5.3 Pävirkningsvurdering av delområder 

5.3.1 Delomräde I: Ytre Veinesodden 
Delområdet vil ikke bli direkte berørt av utbyggingen, men det vurderes at området vil bli indirekte 
pävirket. Dette gjelder spesielt i anleggsfasen da omrädet kan bli preget av stoy og stov i 
forbindelse med utfylling i sjø, etablering av molo og bygg i planområdet. Det antas at fisken mest 
sannsynlig vil trekke unna området i anleggsfasen, og delområdet som fiskeplass vil derfor bli 
påvirket under utbygging. Det er sannsynlig at fisken vil trekke seg tilbake ved endt utbygging og 
at området kan benyttes til fiske da. Det antas likevel at området vil bli mindre attraktivt som 
friluftslivsområde som følge av planforslaget, og påvirkningsgraden vurderes samlet sett derfor 
som noe forringet for dette delomrädet. 

Sterkt Ubetydelig 
Forringet Noe forringet 

Pävirkning Lg+ Lal 
Forbedret 
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5.3.2 Delområde II: Jakobbukta 

Delområdet inngår i planområdet og er tenkt utbygd til adkomst for settefiskanlegget. Jakobbukta 

vil mest sannsynlig bli fylt ut som følge av dette, og vil derfor ikke kunne brukes som i dag. 

Påvirkning settes derfor til sterkt forringet.  

 

 

Påvirkning 

Sterkt 

forringet 
Forringet Noe forringet 

Ubetydelig 

endring 
Forbedret 

     

 

 

 

5.3.3 Delområde III: Veines 

Hele delområdet vil bli bygget ned som følge av planforslaget, og vil ikke kunne brukes til friluftsliv. 

Dette inkluderer postkassen med trimboka og lommen som i dag blir brukt til parkering. Påvirkning 

settes derfor til sterkt forringet.  

 

 

Påvirkning 

Sterkt 

forringet 
Forringet Noe forringet 

Ubetydelig 

endring 
Forbedret 

     

 

 

 

5.3.4 Delområde IV: Veines nord 

Delområdet inngår ikke i planområdet og vil derfor ikke bli direkte berørt av utbyggingen. Det antas 

at kvaliteten for området som bærterreng og utfartsområde kan bli noe redusert, spesielt i 

anleggsfasen. Dersom fylkesveien rettes ut, vil noe av bærområdet gå tapt. Det antas også at 

hekkeområdet for måse kan bli påvirket av støy dersom anleggsarbeid foregår i hekkeperioden, 

men det vurderes ikke at driftsfasen vil ha særlig betydning for hekking her. Påvirkningen vurderes 

derfor til noe forringet. 

 

 

Påvirkning 

Sterkt 

forringet 
Forringet Noe forringet 

Ubetydelig 

endring 
Forbedret 

     

 

 

 

5.3.5 Delområde V: FV 882 

Det antas at planforslaget vil medføre noe økt trafikk, og spesielt tungtrafikk, langs fylkesveien fra 

Hasvik og til settefiskanlegget. Det er allerede en god del tungtrafikk langs denne strekningen og 

videre mot Sørvær, og myke trafikanter er vant med dette. Veien er smal og svingete med høy 

fartsgrense og mer trafikk langs denne strekningen vil derfor medføre noe økt sannsynligheten for 

ulykker og påkjørsler. Økningen vurderes imidlertid som vært liten, og økning i ÅDT vil være 

minimal. Det vurderes derfor ikke at planforslaget vil begrense bruken av fylkesveien som turtrasé, 

ei heller redusere kvaliteten. Tiltakets påvirkning vurderes derfor å medføre ubetydelig endring for 

delområdet. 

 

 

Påvirkning 

Sterkt 

forringet 
Forringet Noe forringet 

Ubetydelig 

endring 
Forbedret 
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5.3.2 Delomräde I I :  Jakobbukta 
Delomrädet inngär i planomrädet og er tenkt utbygd til adkomst for settefiskanlegget. Jakobbukta 
vil mest sannsynlig bli fylt ut som følge av dette, og vil derfor ikke kunne brukes som i dag. 
Påvirkning settes derfor til sterkt forringet. 

Sterkt Ubetydelig 
Forringet Noe forringet 

Pävirkning Li+ Ll l 
Forbedret 

5.3.3 Delområde I I I :  Veines 
Hele delområdet vil bli bygget ned som følge av planforslaget, og vil ikke kunne brukes til friluftsliv. 
Dette inkluderer postkassen med trimboka og lommen som i dag blir brukt til parkering. Påvirkning 
settes derfor til sterkt forringet. 

Sterkt Ubetydelig 
Forringet Noe forringet 

Pävirkning Lg+ Lal 
Forbedret 

5.3.4 Delomräde I V :  Veines nord 
Delområdet inngår ikke i planområdet og vil derfor ikke bli direkte berørt av utbyggingen. Det antas 
at kvaliteten for området som bærterreng og utfartsområde kan bli noe redusert, spesielt i 
anleggsfasen. Dersom fylkesveien rettes ut, vil noe av bærområdet gå tapt. Det antas også at 
hekkeomrädet for mäse kan bli pävirket av stoy dersom anleggsarbeid foregär i hekkeperioden, 
men det vurderes ikke at driftsfasen vil ha særlig betydning for hekking her. Påvirkningen vurderes 
derfor til noe forringet. 

Sterkt Ubetydelig 
Forringet Noe forringet 

Pävirkning :+ Ll Forbedret 

5.3.5 Delområde V: FV 882  
Det antas at planforslaget vil medføre noe økt trafikk, og spesielt tungtrafikk, langs fylkesveien fra 
Hasvik og til settefiskanlegget. Det er allerede en god del tungtrafikk langs denne strekningen og 
videre mot Sørvær, og myke trafikanter er vant med dette. Veien er smal og svingete med høy 
fartsgrense og mer trafikk langs denne strekningen vil derfor medføre noe økt sannsynligheten for 
ulykker og påkjørsler. Økningen vurderes imidlertid som vært liten, og økning i ÅDT vil være 
minimal. Det vurderes derfor ikke at planforslaget vil begrense bruken av fylkesveien som turtrase, 
ei heller redusere kvaliteten. Tiltakets påvirkning vurderes derfor å medføre ubetydelig endring for 
delomrädet. 

Sterkt Ubetydelig 
Forringet Noe forringet 

Pävirkning Lil Lal l 
Forbedret 
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5.3.6 Delområde VI: Breivikbotn 

Sjøområdene nærmest Veines vil bli sterkt påvirket som følge av planforslaget med utfyllinger og 

etablering av molo og kai. Det vil ikke være mulig å bruke sjølakseplassen slik den er etablert i 

dag. For øvrig er det ikke kommet informasjon som tilsier at sjøområdene innenfor planområdet 

er særlig brukt til fritidsfiske eller ferdsel med fritidsbåter; slik aktivitet foregår hovedsakelig lengre 

ut i fjorden. Brønnbåter som skal ferdes til og fra det planlagte anlegget vurderes ikke å ville 

påvirke fritidsfiske og ferdsel nevneverdig. Samlet sett vurderes det at plantiltakets påvirkning 

medføre en ubetydelig endring av delområdet. 

 

 

Påvirkning 

Sterkt 

forringet 
Forringet Noe forringet 

Ubetydelig 

endring 
Forbedret 
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5.3.6 Delområde V I :  Breivikbotn 
Sjøområdene nærmest Veines vil bli sterkt påvirket som følge av planforslaget med utfyllinger og 
etablering av molo og kai. Det vil ikke være mulig å bruke sjølakseplassen slik den er etablert i 
dag. For ovrig er det ikke kommet informasjon som tilsier at sjoomrädene innenfor planomrädet 
er særlig brukt til fritidsfiske eller ferdsel med fritidsbåter; slik aktivitet foregår hovedsakelig lengre 
ut i fjorden. Brønnbåter som skal ferdes til og fra det planlagte anlegget vurderes ikke å ville 
påvirke fritidsfiske og ferdsel nevneverdig. Samlet sett vurderes det at plantiltakets påvirkning 
medføre en ubetydelig endring av delområdet. 

Sterkt Ubetydelig 
Forringet Noe forringet 

Pävirkning _+ Ll l 
a 

Forbedret 
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6. KONSEKVENSVURDERING 

6.1 Sammenstilling av konsekvens 

Planforslaget bygger ned omtrent hele området innenfor plangrensa, samt noe utfylling i sjø. 

Innenfor planområdet, foruten om FV 882, vil det ikke være mulig å utøve friluftsliv. Både 

Jakobbukta og Veines blir sterkt forringet av planforslaget, men tilgangen og bruken av områdene 

er i dag svært begrenset.  

Konsekvensvurderingen for delområdene er gjort gjennom å sammenstille verdi og påvirkning i 

konsekvensvifta (figur 4). Resultatet er gjengitt i tabell 4. 

Tabell 4 Sammenstilling av konsekvensvurderingen. 

Delområde Alt. 0 Alt. 1 

I: Ytre Veinesodden Ingen (0) Noe negativ konsekvens (-) 

II: Jakobbukta Ingen (0) Noe negativ konsekvens (-) 

III: Veines Ingen (0) Middels negativ konsekvens  

(--) 

IV: Veines nord Ingen (0) Ubetydelig konsekvens (0) 

V: FV 882 Ingen (0) Ubetydelig konsekvens (0) 

VI: Breivikbotn Ingen (0) Ubetydelig konsekvens (0) 

Avveining   

Samlet vurdering Ingen konsekvens Noe negativ konsekvens 

Rangering 1 2 

Forklaring til rangering Alt. 0 har mindre negativ konsekvens enn alt. 1. 

Beslutningsrelevant usikkerhet Liten Liten 

 

Den samlede konsekvensgraden av utbyggingen/planforslaget (alternativ 1 i tabellen over) 

vurderes som noe negativ.  

 

 

6.2 Usikkerhet 

Datagrunnlaget som inngår i utredningen anses som tilfredsstillende og påkaller ingen særlige 

usikkerheter som etter vår vurdering skulle kunne føre til at konsekvensvurderingene for dette 

temaet blir annerledes. Usikkerhet vurderes altså ikke å ha nevneverdig påvirkning for resultat og 

funn i denne utredningen. 
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6. KONSEKVENSVURDERING 

6.1 Sammenstilling av konsekvens 
Planforslaget bygger ned omtrent hele omrädet innenfor plangrensa, samt noe utfylling i sjo. 
Innenfor planomrädet, foruten om FV 882,  vil det ikke vaere mulig ä utove friluftsliv. Bäde 
Jakobbukta og Veines blir sterkt forringet av planforslaget, men tilgangen og bruken av omrädene 
er i dag svært begrenset. 
Konsekvensvurderingen for delomrädene er gjort gjennom ä sammenstille verdi og pävirkning i 
konsekvensvifta (figur 4).  Resultatet er gjengitt i tabell 4. 

Tabell 4 Sammenstilling av konsekvensvurderingen. 

Delområde Alt. 0 Alt. 1 
I: Ytre Veinesodden 

l I I :  Jakobbukta 
f I I I :  Veines 

IV:  Veines nord 
V: FV 8 8 2  
VI: Breivikbotn 
Avveining 
Samlet vurdering 
Rangering 
Forklaring til rangering 
Beslutningsrelevant usikkerhet 

Ingen (0 )  
Ingen (0) 
Ingen (0) 

Ingen (0)  
Ingen (0 )  
Ingen (0 )  

Ingen konsekvens 
l 

Noe negativ konsekvens ( - )  
Noe negativ konsekvens ( - )  
Middels negativ konsekvens -) 
Ubetydelig konsekvens (0)  
Ubetydelig konsekvens (0 )  
Ubetydelig konsekvens (0 )  

Noe negativ konsekvens 
2 

Alt. 0 har mindre negativ konsekvens enn alt. l. 
Liten Liten 

Den samlede konsekvensgraden av utbyggingen/planforslaget (alternativ l tabellen over) 
vurderes som noe negativ. 

6.2 Usikkerhet 
Datagrunnlaget som inngär i utredningen anses som tilfredsstillende og päkaller ingen saerlige 
usikkerheter som etter var vurdering skulle kunne fore til at konsekvensvurderingene for dette 
temaet blir annerledes. Usikkerhet vurderes altsä ikke ä ha nevneverdig pävirkning for resultat og 
funn i denne utredningen. 
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7. AVBØTENDE OG KOMPENSERENDE TILTAK 

Det er viktig å vurdere justeringer som reduserer negative virkninger. Utreder kan foreslå 

avbøtende eller kompenserende tiltak. Det gjøres oppmerksom på at planforslaget har innbakt i 

seg tiltak og føringer med formål å, direkte eller indirekte, fremme friluftsliv og dempe negative 

virkninger av planen. Dette er da en del av planen og skal ikke behandles som avbøtende eller 

kompenserende tiltak. 

 

Det foreslås, utover planforslaget, at følgende tiltak vurderes som avbøting og kompensasjon for 

tapet av utmark og friluftlivsverdier i planområdet: 

 

• Etablering av et nytt parkeringsareal som erstatning for det tapte arealet ved innkjørselen 

til Veines. Breivikbotn grende- og idrettslag har foreslått en slik etablering det lille 

traktorsporet nordvest for planområdet, jf. figuren under. De anslår at en lomme med plass 

til tre biler vil være tilstrekkelig. 

• Etablering av postkassen med trimbok 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. 

• Utbygging og utfylling i sjø bør unngås i hekkesesongen for måse. 

• God belysning ved adkomsten til settefiskanlegget vil redusere faren for ulykker mellom 

trafikk til og fra anlegget og myke trafikanter som ferdes langs fylkesveien. 

 

 

 

 

  

Figur 15 Forslag til mulig areal for etablering av ny utfartsparkering og trimkasse. Foto: Rambøll/madol, 
18.06.2020. 

KU fri luftsl iv 

7. AVBØTENDE OG KOMPENSERENDE TILTAK 

Det er viktig ä vurdere justeringer som reduserer negative virkninger. Utreder kan foreslä 
avbøtende eller kompenserende tiltak. Det gjøres oppmerksom på at planforslaget har innbakt i 
seg tiltak og føringer med formål å, direkte eller indirekte, fremme friluftsliv og dempe negative 
virkninger av planen. Dette er da en del av planen og skal ikke behandles som avbøtende eller 
kompenserende tiltak. 

Det foreslås, utover planforslaget, at følgende tiltak vurderes som avboting og kompensasjon for 
tapet av utmark og friluftlivsverdier i planområdet: 
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• Etablering av postkassen med trimbok et sted vest for planområdet. Breivikbotn grende- 
og idrettslag foreslär ä sette denne opp ved det samme traktorsporet som nevnt over, 
gjerne i forbindelse med en parkeringslomme. 

• Utbygging og utfylling i sjo bor unngäs i hekkesesongen for mäse. 
• God belysning ved adkomsten til settefiskanlegget vil redusere faren for ulykker mellom 

trafikk til og fra anlegget og myke trafikanter som ferdes langs fylkesveien. 
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8. MILJØOPPFØLGNING OG FØR-/ETTERUNDERSØKELSER 

Det er vår vurdering av datagrunnlaget som inngår i utredningen og vurderingene av disse, at de 

tilfredsstiller formålet med utredningen og, for temaet friluftsliv, ikke gir grunnlag for nærmere 

undersøkelser før gjennomføring av planen. 

 

Videre er det vår vurdering at det ikke er behov for undersøkelser eller tiltak med sikte på 

overvåkning eller klargjøring av planens faktiske virkninger. Samlet sett vurderes planforslagets 

konsekvenser for friluftsliv å være fullgodt utredet. 
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8. M I L J O P P F L G N I N G  OG FØR-f ETTERUNDERSØKELSER 

Det er var vurdering av datagrunnlaget som inngär i utredningen og vurderingene av disse, at de 
tilfredsstiller formålet med utredningen og, for temaet friluftsliv, ikke gir grunnlag for nærmere 
undersøkelser før gjennomføring av planen. 

Videre er det var vurdering at det ikke er behov for undersokelser eller tiltak med sikte pä 
overvåkning eller klargjøring av planens faktiske virkninger. Samlet sett vurderes planforslagets 
konsekvenser for friluftsliv å være fullgodt utredet. 
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Muntlige kilder 

• Breivikbotn grende- og idrettslag v/leder 
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