From: Merli, Einar <Einar.Merli@avinor.no>
Sent: tirsdag 11. mai 2021 15:26
To: Ulla Sennesvik <ulla.sennesvik@ramboll.no>
Cc: Statsforvalteren i Troms og Finnmark <sftfpost@statsforvalteren.no>; Lebesby kommune
<postmottak@lebesby.kommune.no>
Subject: Lebesby kommune - Reguleringsplaner - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for
BN_F4 Seivikneset industriområde - Landersfjord - Settefiskeanlegg - Uttalelse fra Avinor
Rambøll
v/Ulla Sennesvik
Vi viser til Deres brev av 30.04.2021 (ref. 1350045089) vedrørende varsel om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for BN_F4 Seivikneset industriområde – Landersfjord, settefiskeanlegg, i
Lebesby kommune.
Avinor har ingen merknader til planarbeidet.
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering,
registrering og merking av luftfartshinder:
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/

Med vennlig hilsen
Einar K. Merli
Arealplanlegger, seksjon Masterplaner og arealdisponering
TEKNOLOGI, DRIFT OG INFRASTRUKTUR
einar.merli@avinor.no
Mob: +47 976 51 687
Tlf: +47 67 03 00 00
Dronning Eufemias gate 6
Postboks 150, 2061 Gardermoen
www.avinor.no

Rambøll Norge AS Alta
Postboks 427 Skøyen
0213 OSLO

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

05.07.2021
21/04430-4
1350045089

Uttalelse til revidert varsel om oppstart av detaljregulering for BN
_F4 Seivikneset industriområde i Lebesby kommune
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 7. juni 2021.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om saken
Hensikten med planarbeidet er å utvide eksisterende settefiskanlegg. Det skal bedres
leveringssikkerheten for fisk, og legge til rette for HMS-tiltak for både anlegg og
brønnbåter. Det opplyses at planen skal åpne for en trinnvis planering og utbygging
etter som behov og etterspørsel melder seg, og skal konkretiseres i selve planforslaget.
Blant tiltak som vurderes innenfor det foreslåtte planområdet er utfylling av molo på
vestsiden av neset, samt utfylle med overskuddsmasser i sjø, fortrinnsvis på østsiden.
Dette skal utredes videre i planarbeidet. Deler av området er regulert i reguleringsplan
for Landersfjord (PlanID 5438_200905), og deler av området er avsatt til
næringsområde i kommuneplanens arealdel. Det er vurdert at det ikke utløses krav om
konsekvensutredning for planarbeidet.
Uttalelse fra DMF
DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Det er lagt opp til å
disponere overskuddsmasser til fylling sjø. DMF gjør her en foreløpig vurdering, og kan
ikke se, ut ifra de forelagte dokumentene, at uttak av masser internt i prosjektet
benyttet til utfylling vil falle inn under mineralloven.
DMF kan ikke se at det er lagt opp til en geologisk vurdering av egenskapene til
steinmassene som skal omdisponeres. DMF råder til at det gjøres en vurdering av

hvorvidt volum og kvaliteten på de massene som ønskes sprengt ut gjør massene
egnet til mer samfunnsnyttige formål enn fyllmasse.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Håvard Hammerstad

seksjonssjef

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Håvard Hammerstad

Mottakere:
Rambøll Norge AS Alta

Postboks 427 Skøyen

0213 OSLO

2

Adm.enhet: Kyst- og havbruksseksjonen i region Nord
Saksbehandler: Ann-Magnhild Solås
Telefon: 90096189
Vår referanse: 21/6520
Deres referanse: 1350045089

Rambøll Norge AS
Att:
Postboks 427 Skøyen
0213 OSLO

Dato: 30.06.2021

Lebesby kommune - Fiskeridirektoratets innspill - Detaljregulering for
Bn_F4 Seivikneset industriområde i Landersfjord - Fornyet varsel om
oppstart
Fiskeridirektoratet region Nord viser til brev av 30.04.2021 og fornyet varsel mottatt av
oss 07.06.2021 om oppstart av reguleringsplanarbeid ved Seivikneset.
Vi uttaler oss på bakgrunn av at vi er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur,
samt at vi har et særskilt ansvar for marine ressurser og marint miljø.

Fiskeridirektoratet region Nord har ikke innvendinger til endringene som varsles, men
legger til grunn at:
 Hensynet til marint miljø og ressursgrunnlag blir ivaretatt.
 Det gis føringer gjennom planen for ivaretakelse av marine ressurser og marint
miljø ved utfylling i sjø, jf. teksten nedenfor.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av settefiskanlegget i
Landersfjord. Det framkommer av høringsdokumentene at det vurderes etablering av
molo på vestsiden og utfylling av overskuddsmasser i sjø, antakelig sør-øst i det utvidete
planområdet.
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2019. Arealet på land er avsatt til næringsformål
(BN_F4), og til dette området er det knyttet krav om detaljregulering før tillatelse til tiltak
kan gis. Sjøarealet rundt Seiviknes er her satt av til kombinerte formål i sjø og vassdrag
(FFNF). Planbestemmelsene slår fast at disse flerbruksområdene tillates benyttet til
ferdsel, fiske, natur og friluftsliv. Deler av det utvidete planområdet er også omfattet av
detaljregulering vedtatt i 2011. I detaljreguleringen er deler av sjøarealet satt av til
havneområde i sjø.

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen | Telefon: 55 23 80 00
Organisasjonsnr: 971 203 420 | E-postadresse: postmottak@ﬁskeridir.no | Internett: www.ﬁskeridir.no

Fiskeriinteresser
Fiskeridirektoratet har over tid registrert kystnære fiskeridata (bruks- og
ressursområder for fiskeriinteressene). I indre deler av Laksefjorden er det registrert
fiskeområder for passive redskaper. Her fiskes det etter kongekrabbe hele året og torsk i
februar - mai. Det registrerte fiskefeltet for torsk strekker seg inn i Garnvika like utenfor
planområdet. Et par kilometer lenger ute fiskes det torsk og hyse med aktive redskaper.
Sporing av fiskefartøy viser lite/ingen fiskeriaktivitet i planområdet eller i Garnvika.
Fartøy under 15 meter er ikke pålagt sporing. Fiskeriaktiviteten kan derfor være større
enn hva en sporingsanalyse vil vise.
Delvis overlappende med fiskeplassene er det kartlagt et gyteområde for torsk.
Gyteområder er kartlagt av Fiskeridirektoratet gjennom intervjuer med fiskere, og er
definert som områder der fiskere erfarer at det opptrer gytemoden fisk. Dette området
strekker seg fra Skjelvika og inn i Garnvika, omtrent 150 meter nord for Seivikneset. Her
er det registrert gyting i mars og april. Havforskningsinstituttet har ved hjelp av eggtrekk
og strømmodellering kartlagt indre Laksefjord som et regionalt viktig gytefelt for torsk.
Det registrerte feltet går helt inn til land, og man må derfor ta høyde for at det kan
forekomme egg i planområdet i gytesesongen.
Samiske fiskeriinteresser
Fiskeridirektoratet har også ansvar for å ivareta de samiske fiskeriinteressene. Med
samiske fiskeriinteresser mener vi tradisjonell samisk fiskeri- og fangstaktivitet etter
viltlevende marine ressurser i henhold til havressurslova.
Det foreligger ingen særskilte registreringer eller kartlegging av samiske
fiskeriinteresser i området. Lebesby kommune, og dermed også tiltaksområdet, er
imidlertid omfattet av deltakerloven § 21 om retten til å fiske torsk, hyse og sei med
konvensjonelle redskaper for merkeregistrerte fartøy under 11 meter, som er begrunnet
i sjøsamiske interesser (https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-ogreguleringer/Dispensasjoner-og-registreringsordninger/Kystfiskeordningen).
Grunnkrets Friarfjord/Adamsfjord omfattes også av det geografiske virkeområdet for
Sametingets tilskuddsordninger for næringsutvikling.
Vi legger følgelig til grunn at det er samiske fiskeriinteresser i området, som også må
ivaretas. Utøvelsen av dette fisket foregår oftest i de samme områdene som annet
fiskeri, og inngår dermed i vurderingen vi gjør av fiskeriinteressene generelt.
Marint miljø og ressursgrunnlag
I saksbehandlingen skal prinsippene i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av
naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 8-12 legges til grunn. I henhold til loven skal
offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet, så langt det er rimelig, bygge på
vitenskapelig kunnskap og det skal vurderes effekter av påvirkning på naturmiljøet og
samlet belastning.

Vår referanse: 21/6520
Side: 2/4

Ut over gytefeltet er vi ikke kjent med andre spesielle forhold knyttet til marint biologisk
mangfold i området. For ivaretakelse av marine ressurser og marint miljø forutsetter vi
likevel at det gjennom bestemmelser og retningslinjer gis føringer om avbøtende tiltak
for å redusere miljøpåvirkningen på marine ressurser og miljø.
Ved utfylling i sjø
Utfylling i sjø medfører risiko for spredning av utfyllingsmasser utenfor
utfyllingsområdet og nedslamming av sjøbunnen lokalt. Dette kan representere en risiko
for fisk og annet liv i sjøen.
Utfylling av masser må primært skje på høsten og tidlig vinter. Dette fordi det er den
perioden av året det marine livet i strandsonen ligger mest i ro. Vi forutsetter at
utfyllingsmasser er rene. Forurensede masser alltid skal deponeres på godkjente
mottak. Det må tas spesielle hensyn til gyteperiode ettersom det er gytefelt for fisk i
nærhet til tiltaksområder. Det bør gjennomføres avbøtende tiltak for å begrense
spredning av plastsøppel. Det bør gjøres avbøtende tiltak for å hindre/begrense
spredning av partikler ved utfylling i sjø. Vi anbefaler at det knyttes bestemmelser til
dette i reguleringsplanen.
Som statlig myndighet kan Fiskeridirektoratet fremme innsigelse i spørsmål som er av
nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig
betydning for vårt saksområde. Det er opp til Fiskeridirektoratets regionkontor å avgjøre
om et spørsmål er av nasjonal eller vesentlig regional betydning.
Vi ber om at overnevnte innspill tas hensyn til i det videre planarbeidet. Eventuelle
henvendelser på bakgrunn av innspillet bes rettet til saksbehandler.
Vi ber om å få planen på høring for oppfølging av innspillet i det videre planarbeidet.
Med hilsen

Tom Hansen
konstituert seksjonssjef
Ann-Magnhild Solås
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA
Postboks 1077
9503 ALTA

Vår ref
2021/5525-2

Arkiv nr

Saksbehandler
Ruben Alseth

Dato
14.05.2021

Uttalelse fra Kystverket - Melding om planoppstart - Seivikneset
industriområde - Landersfjord - Lebesby kommune - Troms og Finnmark fylke
Viser til melding om planoppstart mottatt hos oss 30.4.2021 vedrørende overnevnte.
Rambøll Norge AS har på vegne av Grieg Seafood Finnmark AS igangsatt planarbeidet
med frist for innspill 11.6.2021.
Formålet med planarbeidet er som nevnt å legge til rette for utvidelse av eksisterende
settefiskanlegg mot nord og Seivikneset. Kystverket vil i det følgende orientere om vår
virksomhet samt komme med merknader til planarbeidet.
Kystverkets virksomhet
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensing. Sentrale mål er å bidra til effektiv sjøtrafikk, sikre trygg ferdsel og å hindre
miljøskade som følge av akutt forurensing.
Kystverket har det faglige ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann og
havner, og forvalter havne- og farvannsloven med forskrifter, mv.
Kystverket legger til rette for de som bruker sjøen eller ferdes langs kysten. Dette gjøres
ved utbygging, vedlikehold og drift av infrastruktur (farleder, navigasjonsinstallasjoner mv.)
og tilbyr tjenester som los- og sjøtrafikktjenester.
Kystverket deltar i nasjonal, regional og lokal samfunnsplanlegging som fagkyndig
sektormyndighet.
Merknader fra Kystverket
Planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene
alene. Dette vil gjøre planen mer informativ og hensiktsmessig for brukere og eventuelle
utbyggere.
Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak/bygg/etableringer i sjø er søknadspliktig etter havneog farvannslovens bestemmelser i tillegg plan- og bygningsloven. I det aktuelle sjøområdet

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ÅLESUND

Telefon: 07847
E-post:
post@kystverket.no
Internett: https://kystverket.no

Org.Nr.:
Bankgiro:

874783242
7694 05 06766

er det Lebesby kommune (ev. delegert til havnemyndigheten) som er rette
forvaltningsmyndighet etter HFL.
Kystverket har ingen øvrige merknader i denne fasen av planarbeidet.

Med hilsen

Ruben Alseth
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
Eksterne kopimottakere:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Postboks 700

9815

VADSØ

Vedlegg:

Side 2

RAMBØLL NORGE AS
Postboks 427 Skøyen
0213 OSLO

Deres ref.:

Vår ref
2021/5525-5

Arkiv nr

Saksbehandler
Ruben Alseth

Dato
11.06.2021

Uttalelse fra Kystverket - Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
- Seivikneset industriområde - Landersfjord - Lebesby kommune - Troms og
Finnmark fylke
Viser til deres brev mottatt hos oss 7.6.2021 vedrørende overnevnte. Det varsles om
utvidet planavgrensning for reguleringsplanarbeidet for Seivikneset industriområdet i
Landersfjord. Rambøll Norge AS er på vegne av Grieg Seafood Finnmark AS
forslagsstiller, og fornyet planinitiativ har svarfrist 5.7.2021.
Kystverket vurderer at den endrede planavgrensningen ikke har betydning for de
interessene vi er satt til å ivareta. Vi viser til vår uttalelse 14.5.2021, og har følgelig ingen
ytterligere merknader i denne fasen.

Med hilsen

Jan Morten Hansen
avdelingsleder

Ruben Alseth
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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From: Eva Margareta Forsgren <efor@nve.no>
Sent: torsdag 10. juni 2021 15:14
To: Firmapost Ramboll Norge <firmapost@ramboll.no>
Subject: NVEs generelle innspill - Reguleringsplan for utvidelse av settefiskanlegget i Landersfjord BN F4 Seivikneset industriområde - Lebesby kommune, Troms og Finnmark
202108593-3
NVEs generelle innspill - Reguleringsplan for utvidelse av settefiskanlegget i Landersfjord - BN F4
Seivikneset industriområde - Lebesby kommune, Troms og Finnmark
NVEs generelle veiledning
På grunn av stor saksmengde har ikke NVE kapasitet til å gå konkret inn i alle varsler om oppstart til
reguleringsplaner. Kartbasert veileder for reguleringsplan er en veileder som leder dere gjennom alle
våre fagområder og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i
reguleringsplanen. Vårt innspill er derfor at dere går gjennom denne kartbaserte veilederen og bruker
den i planarbeidet.
Vi anbefaler også at dere bruker våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og
veiledningen lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/ .
På NVEs internettsider finner dere også koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye
arealinformasjon på NVEs kartløsninger.
NVE sin oppfølging av planarbeidet
Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. NVEs
veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging.
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I
plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i
planen. NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt
planer som sendes på høring til NVE.
Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken.
Med vennlig hilsen
Eva Forsgren
Senioringeniør
Skred- og vassdragsavdeling - Region nord
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 932 34 514
E-post: efor@nve.no
Web: www.nve.no

Poastačujuhus/adresse
Poastaboksa/postboks 3
9735 Kárášjohka/Karasjok
Áššemeannudeadji
saksbehandler
Tel:

Tel: 78 47 40 00
Org.nr: 974 760 347
samediggi@samediggi.no
Thor-Andreas Basso
+47 78 47 40 16

Rambøll
Postboks 1077
9503 ALTA

ÁŠŠI/SAK
21/2313 - 2

MIN ČUJ./VÅR REF.
21/17973

DIN ČUJ./DERES REF.
1350045089

BEAIVI/DATO
01.06.2021

Innspill vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering for BN_F4
Seivikneset industriområde, Gbnr 16/1, Lebesby kommune
Sametinget viser til deres brev av 30.04.2021 vedrørende varsel om oppstart av arbeidet med
detaljregulering for utvidelse av settefiskanlegget i Landersfjord.

Planarbeidets forhold til naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse
Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter den nye plan- og bygningslovens plandel er å
sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1). Denne bestemmelsen
utfyller lovens formålsparagraf for plansystemet spesielt. Bestemmelsen er derfor også av betydning ved
tolking av lovens øvrige bestemmelser.
Sametinget er i loven pålagt plikten å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning for samisk
kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2). Sametingets plikt til å delta i planleggingen innebærer
også en rett etter loven til å kunne reise innsigelse til arealplaner og å bringe regionale planer inn for
departementet dersom saker av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse ikke er
tilstrekkelig ivaretatt (jf. §§ 5-4 og 8-4).
Disse bestemmelsene i loven gjør det nødvendig at Sametinget klargjør grunnlaget for sin deltaking i
planarbeidet. For at Sametinget skal kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte
overfor planmyndighetene har Sametinget utarbeidet en planveileder for sikring av naturgrunnlaget for
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Planveilederen begrunner og konkretiserer hensyn som
bør og må tas i planleggingen for å sikre det samiske naturgrunnlaget, og kan lastes ned fra Sametingets
hjemmeside www.samediggi.no:
http://www.sametinget.no/Dokumenter

Planarbeidets forhold til samiske kulturminner
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det aktuelle
området. Vi har ingen kulturminnefaglige merknader til planarbeidet.
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhets- og meldeplikten. Dette bør fremgå av
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:


Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram
gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding
sendes Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra år 1917 eller eldre er automatisk fredet, slik det følger av
kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter,

teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller
husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på
ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er
ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf.
kml. §§ 3 og 6.
Det gjøres oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til eget innspill fra Troms
og Finnmark fylkeskommune.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Andreas Stångberg
fágajođiheaddji/fagleder

Thor-Andreas Basso
seniorráđđeaddi/seniorrådgiver

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Rambøll
Postboks 1077
Kopiija / Kopi til:
Troms og Finnmark
fylkeskommune

Postboks 701
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ALTA

9007

TROMSØ

Poastačujuhus/adresse
Poastaboksa/postboks 3
9735 Kárášjohka/Karasjok
Áššemeannudeadji
saksbehandler
Tel:

Tel: 78 47 40 00
Org.nr: 974 760 347
samediggi@samediggi.no
Thor-Andreas Basso
+47 78 47 40 16

Rambøll
Postboks 1077
9503 ALTA

ÁŠŠI/SAK
21/2313 - 4

MIN ČUJ./VÅR REF.
21/19878

DIN ČUJ./DERES REF.
1350045089

BEAIVI/DATO
16.06.2021

Vedrørende fornyet varsel om planoppstart for detaljregulering av Seivikneset i
Landersfjord, Lebesby kommune
Vi viser til deres brev av 07.06.2021 vedrørende fornyet varsel om planoppstart for Seivikneset.
Sametinget har ingen merknader til utvidelsen av planområdet.
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse
fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Andreas Stångberg
fágajođiheaddji/fagleder

Thor-Andreas Basso
seniorráđđeaddi/seniorrådgiver

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Rambøll
Postboks 1077
Kopiija / Kopi til:
Troms og Finnmark
fylkeskommune

Postboks 701

9503

ALTA

9815

VADSØ

RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA
Postboks 1077
9503 ALTA

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Transport og samfunn

Toril Iversen / 48014627

21/87817-2

Deres referanse:

Vår dato:
07.06.2021

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Detaljregulering BN F4 Seivikneset industriområde - Landersfjord - Lebesby kommune
Vi viser til brev datert 30.04.2021 med varsel om oppstart av detaljregulering for Seivikneset
industriområde i Lebesby kommune.
Saken gjelder
Grieg Seafood Finnmark AS har startet opp arbeid med privat detaljregulering for utvidelse
av settefiskanlegget i Landersfjord. Formålet med utvidelsen er å bedre leveringssikkerheten
for fisk, samtidig som prosjektet er et viktig HMS-tiltak for både anlegg og brønnbåter. De
ønsker å åpne for trinnvis planering og utbygging etter hvert som behov og etterspørsel
melder seg.
Statens vegvesens rolle i planleggingen
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens
vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig,

sikkert, og miljøvennlig transportsystem».
Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med
sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at
Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og
helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å
stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for
gående og syklende.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Båtsfjordveien 18

Statens vegvesen

9801 VADSØ

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Statens vegvesens innspill til planforslaget
Som sektormyndighet for trafikksikkerhet ber vi om at vegnormalene legges til grunn for
utforming av kryss mot fv. 98 og øvrig veinett i planområdet. Vegnormalene finnes på våre
hjemmesider: Håndbok N100 - Veg- og gateutforming (vegvesen.no)
Vi viser til Troms og Finnmark fylkeskommune for øvrige innspill som gjelder forholdet til
fylkesveien.

Transportforvaltning Troms og Finnmark
Med hilsen

Oddbjørg Mikkelsen
seksjonsleder

Toril Iversen
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Transport og samfunn

Toril Iversen / 48014627

21/87817-5

Deres referanse:

Vår dato:
02.07.2021

Svar på fornyet varsel om oppstart - Reguleringsplan - Detaljregulering - BN
F4 Seivikneset industriområde - Landersfjord - Lebesby kommune
Vi viser til oversendelse av fornyet varsel om oppstart av detaljregulering for Seivikneset
industriområde i Lebesby kommune.
Vi har ingen flere merknader enn de vi hadde til det første varselet om oppstart, jf, brev fra
oss av 07.06.21.

Transportforvaltning Troms og Finnmark
Med hilsen

Oddbjørg Mikkelsen
seksjonsleder

Toril Iversen
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Fakturaadresse

Båtsfjordveien 18
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2021/4846

Deres dato:

Deres ref:

30.04.2021
RAMBØLL NORGE AS
Postboks 427 Skøyen
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Ellen Margrethe Oskal, 77642183

Statsforvalterens innspill til varsel om planoppstart for BN_4 Seivikneset
industriområde i Lebesby kommune
Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til overnevnte sak med høringsfrist 11.juni 2021.
Formålet med reguleringsplanen er en utvidelse og videreutvikling av eksisterende settefiskeanlegg i
Landersfjorden. Utvidelsen skal bedre leveringssikkerhet for fisk, samtidig som prosjektet er et viktig
HMS-tiltak for både anlegg og brønnbåter. Det forutsettes en helhetlig reguleringsplan som åpner
for trinnvis planering og utbygging ettersom behov og etterspørsel melder seg. Det vurderes
etablering av molo og utfylling av overskuddsmasser i sjø kan være aktuelt.
Planområdet er hovedsakelig i samsvar med overordnet plan i området. Arealet på land er avsatt til
næringsformål i kommuneplanens areal- og kystsonedel, mens sjøarealet er satt av til FFNF Ferdsel-,
fiske- natur- og friluftsområder.
Planen inngår i Statsforvalterens samordningsoppgave. Ordningen gir Statsforvalteren fullmakt til å
samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra statlige myndigheter.
Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning (KU)
Tiltakshaver har gjort en vurdering av krav om konsekvensutredning, og landet på at planarbeidet
ikke utløser krav om konsekvensutredning. Statsforvalteren har ingen merknader til denne
vurderingen. Vi presiserer at virkningen av planen må komme frem av planbeskrivelsen, jf. plan- og
bygningslovens § 4-2, 1.ledd.
Tema i planleggingen
Referatet fra oppstartsmøtet viser at kommunen og tiltakshaver er klar over de fleste hensynene
som må vurderes i planarbeidet. Innenfor ansvarsområdene til statsforvalteren gjelder det,
naturmangfold, vannforvaltning, forurensing og samfunnssikkerhet (som for eksempel
grunnforhold). Vi forventer at disse temaene er vurdert i plandokumentene når de sendes på høring.
Vi vil kort kommentere enkelte av temaene nedenfor, samt vesentlige tema som ikke er berørt i
referatet fra oppstartsmøtet.

E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.statsforvalteren.no/tf
Org.nr. 967 311 014
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Havnivåstigning
Veilederen «Havnivåstigning og stormflo» utgitt av DSB, sier at ROS-analysen i reguleringsplaner
«skal avdekke reell fare for skade ved havnivåstigning, stormflo og ev. bølgepåvirkning». Videre "må
sikkerhetskravene i TEK17 ligge til grunn for kommunens vurderinger» i reguleringsplaner.
Det er anslått at havnivåstigningen i Lebesby kommune vil være om lag 76 cm, jf. vedlegg 2
tabell 1 i veilederen fra DSB. Flomnivået ved stormflo med 200 års gjentaksintervall vil dermed være
om lag 2,2 m over dagens middelvannstand, uten bølgepåslag.
Vi minner om at det i konsekvensutredningen som ble utført i forbindelse med kommuneplanens
arealdel ble vist til at området omfattes av aktsomhetskart for stormflo, og at indikasjoner gikk fra
kote +0 til ca. +17.
Statsforvalteren ber om at plandokumentene omtaler disse forventa klimaendringene, og at det tas
høyde for dem i planleggingen. Det må bl.a. klargjøres om det er nødvendig med avbøtende tiltak
for å redusere farene ved havnivåstigning, bølgepåvirkning og stormflo.
Mudring og utfylling i sjø
Før eventuell mudring og utfylling i sjø iverksettes, må det undersøkes om sjøbunnen som berøres,
er forurenset. Dersom dette er tilfelle, er det fare for at forurensningen på sjøbunnen virvles opp, og
miljøgifter spres. I tillegg kan utfylling med sprengstein medføre en fare for spredning av
plastforurensning i sjøen, fordi sprengstein vanligvis inneholder en viss mengde plastavfall fra
sprengledninger og andre sprengningselementer.
Statsforvalteren i Troms og Finnmark minner om at mudring og utfylling i sjø krever tillatelse fra oss.
Hvis mudring og utfylling er aktuelt som en del av planforslaget, ber vi om at det blir tatt hensyn til
mulig forurensing av sjøbunn og plastforurensning i utfyllingsmasser i det videre arbeidet med
planen.
Vannforvaltning
Vannforskriften setter rammen for forvaltning av vann i Norge. Ved inngrep i vann er
dokumentasjon og vurdering av tiltaket etter vannforskriften § 12 en sentral del av kravet til
kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldlovens § 8. Før det kan gis tillatelse til ny aktivitet eller nye
inngrep må man derfor dokumentere eller sannsynliggjøre tilstanden i vannforekomsten før
inngrepet, samt sannsynliggjøre hvilke effekter man kan forvente at inngrepet vil medføre og om
hvorvidt vannforekomsten vil endre tilstand som følge av inngrepet.
Hver enkelt vannforekomst har et miljømål som er fastsatt gjennom regional vannforvaltningsplan. I
den grad det er mulig må kommunal arealplanlegging legge til rette for at miljømålene nås.
Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse
Statsforvalteren forutsetter at departementets rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i
planlegging og byggesaksbehandling, som sier at reell fare for sikker byggegrunn skal være utredet
på siste plannivå, vil bli fulgt.
ROS-analysen skal utarbeides i tråd med veilederen Samfunnssikkerhet i kommunenes
arealplanlegging (2017). Vi gjør oppmerksom på at veilederen i tillegg til sjekklister sier at det skal
gjøres analyser av konkrete, sannsynlige hendelser, jf. kap 4.4 og vedlegg 1 i veilederen.
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Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven sentrale prinsipper, kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper, skal
legges til grunn ved myndighetsutøving etter naturmangfoldloven og annen lovgivning, herunder
plan- og bygningsloven. Det skal fremgå av enhver beslutning som fattes ved utøving av offentlig
myndighet hvordan disse prinsippene er vurdert, jf. naturmangfoldloven § 7. Dette innebærer en
noe utvidet begrunnelsesplikt i forhold til det som følger av forvaltningsloven § 24 første ledd. Se
mer informasjon i Klima- og miljødepartementets veileder T-1554 B Naturmangfoldloven kapittel II
Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk.
Kunnskap om kilder til miljøinformasjon om naturmangfold kan kommune og/eller konsulent finne i
Miljødirektoratets Veileder om konsekvensutredninger for klima og miljø.
Oversending av planforslag i SOSI-format før høring
Vi ber om at kommunen før høring av planforslaget sender SOSI-fil og PDF-utskrift av plankartet til
Kartverket på e-post planTRF@kartverket.no. Kartverket vil utføre en teknisk kontroll av planen og
melde eventuelle rettingsbehov tilbake til kommunen. Kontrollen bør skje før høring, slik at
eventuelle feil og mangler er rettet opp før plankartet sendes ut på høring. Den digitale planen
lagres i en egen regional høringsdatabase som de statlige og regionale høringsinstansene benytter i
sin saksbehandling. Dette forenkler saksbehandlingen og gir raskere og bedre høringsuttalelser.

Statsforvalteren stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet med planen.
Ved henvendelser ber vi dere oppgi saksnummer 2021/4846.

Med hilsen
Oddvar Brenna
fagansvarlig arealplan

Ellen Margrethe Oskal
seniorrådgiver plan
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RAMBØLL NORGE AS
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Ellen Margrethe Oskal, 77642183

Statsforvalterens uttalelse til fornyet varsel om planoppstart for BN 4F4
Seivikneset industriområde i Lebesby kommune
Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til overnevnte varsel med høringsfrist 5. juli 2021.
Statsforvalteren har i brev datert 31.05. 2021 gitt innspill til arbeidet med denne planen og vi viser til
dette brevet.
Tiltakshaver varsler nå en utvidelse av planområdet. I varslingsbrevet kommer det fram at behovet
for utvidelsen av planområdet oppstår som følge av plassering av molo og utfylling i sjø. For at alle
anlegg skal være innenfor planområdet, må denne utvides.
Tiltakene molo og utfylling i sjø ble skissert i det opprinnelige varselet, samtidig som det ble omtalt
at planavgrensningen var noe som måtte konkretiseres ut ifra et ønske om at alle nødvendige tiltak
kom innenfor planområdet.
Våre innspill fra mai står uendret. Statsforvalteren har således ingen ytterligere kommentarer til
utvidelsen av planområdet og stiler oss til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet
med planen. Ved henvendelse ber vi dere om å oppgi saksnummer 2021/4846.

Med hilsen
Oddvar Brenna
fagkoordinator arealplan

Ellen Margrethe Oskal
seniorrådgiver plan

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Plan

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se
mottakerliste nedenfor.

Dato:

01.07.2021

Dok.nr:

21/07974-11

Deres ref:

1350045089

Saksbehandle
r:

Lene Trosten
Kaspersen

Fylkeskommunens innspill - Detaljregulering for
Seivikneset - fornyet varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeid - Lebesby kommune
Troms og Finnmark fylkeskommune skal som regional planmyndighet veilede og bistå
kommunene i deres planleggingsoppgaver. Ved utarbeidelse av kommuneplaner og
reguleringsplaner skal fylkeskommunen ivareta interesser som berører kulturminne-,
kulturmiljøog
landskapshensyn,
friluftsliv,
samordnet
boligarealog
transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller planstrategi, barn og unges
interesser, universell utforming, fylkesveger, havbruksinteresser og akvakultur. Etter
folkehelseloven har fylkeskommunen også et ansvar for å ivareta folkehelse i
planleggingen og samfunnsutviklingen. FNs bærekraftsmål og klimaloven legges til grunn
for fylkeskommunens vurdering av plansaker.

Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse og fornyet varsel
datert
07.06.2021,
med
frist
05.07.2021.
Seksjon
for
arealog
samfunnsplanlegging
har
samordnet
uttalelsen
fra
Troms
og
Finnmark
fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder.
Formål
Grieg Seafood Finnmark AS ønsker å utvide settefiskanlegget i Landersfjord.
Formålet med utvidelsen er å bedre leveringssikkerheten for fisk, samt gjøre
HMS-tiltak for anlegg og brønnebåter. Det planlegges for en helhetlig plan som
åpner opp for trinnvis planering og utbygging ut fra behov og etterspørsel. Det
vurderes også å etablere molo på vestsiden av neset, og utfylling av
overskuddsmasser i sjø på østsiden.
Planen ble opprinnelig varslet i april, men på grunn av endringer i plangrenser
er oppstartsvarsel sendt på nytt. Planområdet er utvidet av hensyn til
plassering av molo mot vest, og utfylling i sjø/massebalanse i øst/sør.
Planstatus
I siste revidering av kommuneplanens arealdel for Lebesby kommune 02.09.2019,
er landarealet i planområdet avsatt til næringsformål. Sjøarealet er avsatt til
FFNF Ferdsel-, fiske- natur- og friluftsområder.
Området som grenser til planområdet omfattes av detaljregulering for
Landerfjord, vedtatt 22.02.2011, hvor arealene på neset har formål industri, og
havneområde i sjø.

Postadresse:
Troms og Finnmark
fylkeskommune
Postboks 701, 9815 Vadsø

Kontakt:
E-post:
postmottak@tffk.no
Telefon: 77 75 50 00

Nettside:
tffk.no

Vurdering av KU
Kommunen og forslagsstiller har vurdert planen opp mot forskrift om
konsekvensutredning. Planforslaget samsvarer med overordnet plan, og det
vurderes at konsekvensutredningen i kommuneplanens arealdel belyser virkningen
av planlagt næringsområde i tilstrekkelig grad. Vi har ingen merknader til
dette, og minner om at virkningene av planen skal bli tilstrekkelig belyst i
planbeskrivelsen.
Medvirkning
Planen legger opp til medvirkning iht. minimumskravene i pbl. Behovet for dialog
med berørte parter vurderes løpende i planarbeidet.
Automatisk freda kulturminner
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta automatisk freda kulturminner
arealplanlegging jf. lov om kulturminner av 1978 og PBL av 2008.
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Planområdet er sjekket mot våre arkiver og ut fra vår faglige vurdering av
området. Så langt vi kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk
freda kulturminner.
Den generelle aktsomhet- og meldeplikten, må fremgå av planens dokumenter:
Dersom det i løpet av arbeidets gang skulle komme frem gjenstander
eller spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet
stanses og fylkeskommunen kontaktes umiddelbart. Både tiltakshaver og utførende
entreprenør har ansvar for at dette pålegget blir fulgt opp jf. lov om
kulturminner av 1978 § 8, andre ledd.
For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til eget brev fra Sametinget.
Vannressursforvaltning
Regionale
vannforvaltningsplaner og
vannforskriften
Troms og Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet for Troms og Finnmark
vannregion
og
Norsk-finsk
vannregion.
Det
er
utarbeidet
regionale
vannforvaltningsplaner
for
vannregionene
i
perioden
2016-2021.
Vannforvaltningsplanene skal legges til grunn for kommunal, regional og statlige
planlegging. Planene er tilgjengelig fra fylkeskommunen sin hjemmeside. De
regionale vannforvaltningsplanene er under revisjon. Oppdaterte planer skal
vedtas for planperiode 2022-2027.
Vannforskriften § 4 sier at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal
ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Vannforskriften § 12 skal
vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i
en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden
forringes.
Vannforskriften §
16
utpeker
områder
som
har særskilt
beskyttelse. Beskyttelsen som disse områdene har, er begrunnet i hensynet til
helse eller viktige naturverdier og går utover den generelle beskyttelsen som
miljømålene i vannforskriften gir.
Kommunene har en viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet, og har ansvar for å
treffe
vedtak
om
gjennomføring
av
tiltak
innen
drikkevann,
avløp,
overvannshåndtering, landbruksforvaltning, arealforvaltning og forurensning.
Gjennom planlegging kan kommunen beskytte og ivareta vannmiljøet i og langs
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vassdrag, innsjøer og fjorder. For nærmere informasjon om kommunen sin
rolle vises det til de nasjonale føringene for oppdatering av de regionale
vannforvaltningsplanene.
Vannforekomster i planområdet
Planområdet omfatter kystvannsforekomst Laksefjorden-Indre.
Kystvannsforekomst Laksefjorden-Indre oppnår miljømålene og har god økologisk
og god kjemisk tilstand. Vannforekomsten har ingen beskyttede områder.
Tiltaket ligger innenfor 100-metersbeltet til sjø. Strandsonen er av nasjonal
betydning og skal forvaltes slik at miljøverdier og allmenne interesser tas
vare på. Arealplanlegging i strandsonen er ofte krevende, fordi både miljø- og
brukerinteressene
er
spesielt
store. I
det videre planarbeidet
bør
det derfor være stort fokus på hvordan strandsonen og vannmiljøet kan ivaretas
i anlegg og driftsfase.
For veiledning om hensynet til vannmiljø i arealplanlegging vises det til
Miljødirektoratet sin veileder om «vannmiljø i arealplanlegging».
Søknad om tillatelse etter forurensningsregelverket og utfylling i sjø må sendes
til Statsforvalteren.
Samferdsel
Seivikneset industriområde har adkomst fra fylkesveg 98. I 2019 var vegens ÅDT
på 180, og fartsgrensen 80 km/t. Som vegeier og forvalter av fylkesveg er våre
interesser knyttet opp mot trafikksikkerhet, kollektiv og samferdselsarealene
på, under, over og langs fylkesveg. Vi forutsetter at planleggingen av
fylkesvegen skjer i tett dialog med fylkeskommunen.
Byggegrense langs fylkesveg 98
I fornyet varsel om planoppstart er planområdet utvidet nærmere fylkesvegen.
Det må ikke tilrettelegges/ gjennomføres tiltak innenfor byggegrensen,
eksempelvis parkering, fast lagring osv. Byggegrensen må fremgå av planen,
målsettes, samt beskrives i planbestemmelsene. Etter Vegloven § 29 er
byggegrensen 50 meter målt fra senter på fylkesvegen, men kan fastsettes nærmere
etter dialog med fylkeskommunen.
Oversending av planforslag – SOSI
Ved høring av planforslag ber vi om at SOSI-fil og PDF inkl. tegnforklaring av
plankartet sendes Kartverket på e-post; planTRF@kartverket.no. Kartverket
utfører en teknisk kontroll av planen og melder ev. rettingsbehov tilbake til
kommunen. Kontrollen bør skje før høring, slik at eventuelle feil og mangler
er rettet opp før plankartet sendes ut.
Avslutning
Vi ønsker lykke til med planarbeidet.
avklaringer, råd og veiledning underveis.

Ta

gjerne

kontakt

ved

behov

for

Med hilsen
Vibeke Skinstad
avd. leder plan, folkehelse og kulturarv

Lene Trosten Kaspersen
arealplanrådgiver
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99265866
lene.kaspersen@tffk.no
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur
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Universitetsmuseet
Deres ref.: 1350045089
Vår ref.: 2021/2402
Dato: 05.06.2021

RAMBØLL NORGE AS
Att. Birgit Wisløff

Marinarkeologisk vurdering: Varsel om oppstart - 1350045089
Seivikneset, Landersfjord i Lebesby kommune
Vi viser til ovennevnte plansak oversendt Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø
Museum – Universitetsmuseet for vurdering angående kulturminner under vann. Etter kulturminnelovens
§ 14 er UM rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i sjø og vassdrag i Nord-Norge
nord for Rana kommune.
Planforslaget fra Greig Seafood Finnmark AS vil tilrettelegge for utvidelse av eksisterende
settefiskanlegget i Landersfjord. Det planlegges trinnvis planering og utbygging på Seivikneset med
vurdering av flere tiltak i sjø, bl.a. etablering av molo på vestsiden av neset og utfylling på østsiden.
Eventuelle tiltak i sjø vurderes som relativt begrenset i omfang. Det finnes ingen kjente marine
kulturminner i gjeldende sjøarealet og strandlinjen på Seivikneset består stort sett av fastfjell uten spor
etter tidligere historisk bruk. Vi har derfor ingen merknader til planforslaget.
Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete
kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og UM varsles jfr.
kulturminneloven § 8, 2. ledd.
Vennlig hilsen

Stephen Wickler
forsker
–
stephen.wickler@uit.no
77 64 50 81
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Universitetsmuseet
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Rambøll

Marinarkeologisk vurdering: Detaljregulering for Seivikneset, Lebesby Fornyet varsel om planoppstart
Vi viser til ovennevnte plansak oversendt Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø
Museum – Universitetsmuseet for vurdering angående kulturminner under vann. Viser også til UMs
uttalelse av 05.06.2021 til opprinnelig varsel om oppstart av planarbeid hvor vi hadde ingen merknader.
Etter kulturminnelovens § 14 er UM rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i sjø og
vassdrag i Nord-Norge nord for Rana kommune.
Planforslaget fra Greig Seafood Finnmark AS vil tilrettelegge for utvidelse av eksisterende
settefiskanlegget i Landersfjord. Det planlegges trinnvis planering og utbygging på Seivikneset med
vurdering av flere tiltak i sjø, bl.a. etablering av molo på vestsiden av neset og utfylling på østsiden. I
Fornyet varsel om oppstart planlegges utvidelse av planområdet i sjø for å ta hensyn til både plassering av
molo og utfylling. Endring i plangrensen er relativt begrenset i omfang og vi har fortsatt ingen merknader
til tiltakene som planlegges eller endring i plangrensen.
Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete
kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og UM varsles jfr.
kulturminneloven § 8, 2. ledd.
Vennlig hilsen

Stephen Wickler
forsker
–
stephen.wickler@uit.no
77 64 50 81
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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