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Regionalt planforum Finnmark 31.03.2022 – Berlevåg industripark – 

Berlevåg kommune - referat 
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Presentasjon av planen: Se vedlagte presentasjoner fra planansvarlig og private aktører.  

 

Innspill fra sektormyndighetene  
 

Bolk 1: Utredninger  
 

Støysoner:  

Statsforvalteren kjenner ikke til nye støyregler som får betydning for planprosessen. Tiltaket må 

tilfredsstille kravene i støyretningslinjen T-1442/2021, jf. veileder M-2061. 

 

Laks og KU naturmangfold: 

Statsforvalter: KU naturmangfold må utrede og verdisette virkninger på fiskebestandene vurdert opp 

mot tilstanden i det konkrete vassdraget (området). 

 

Status for laks i Storelva i Berlevåg er satt til «god» i Lakseregisteret og tiltakene vurderes i forhold til 

dette. Sjørøyebestanden er registret med status «usikker» og må vises særlig oppmerksomhet. 

Utredninger som fastsatt i planprogrammet må gjennomføres før vurdering. 

 

NVE: Det kommer ikke klart fram hvordan vannuttak skal ivaretas. Uttak av vann kan utløse 

konsesjonsplikt etter vannressursloven. Konsesjonspliktige vassdrags- og grunnvannstiltak kan 

samordnes med reguleringsplan dersom planen ivaretar hensynene etter vannressursloven på en god 

måte (vrl § 20 d). Dette forutsetter at reguleringsplanen gir en god beskrivelse av tiltakene og at 

konsekvensene for allmenne interesser er vurdert og eventuelle avbøtende tiltak ivaretatt i planen. 

 

Forurensa masser /massedeponi: 

Statsforvalteren: Statsforvalteren anbefaler at planlagt deponeringsmåte framgår av 

planbeskrivelsen, og at omfanget av tillatt mudring, utfylling eller dumping av masse i sjø går klart 

fram av planbestemmelsene. Dette vil forenkle senere behandling etter forurensingsloven.  

 

Mudring, utfylling, eller dumping av masse i sjø, krever tillatelse fra Statsforvalteren etter 

forurensningsloven § 11. Det bør gå fra av planbeskrivelsen og retningslinjer til planbestemmelsene.  

 

Om det er aktuelt å deponere/ dumpe masse i sjø, og dette overstiger 10 000 m3 bør 

bunnen/området være miljøkartlagt (naturtyper, sårbare arter mm.) slik at det ikke avsettes et 

område som kan komme i konflikt med dette naturmangfoldet.  Dersom dette ikke er gjort i 

planarbeidet, må tiltakshaver gjøre disse undersøkelsene som del av behandlingen etter 

forurensningsloven. Det vil føre til forsinkelser. 

 

Statsforvalteren: Avhengig av omfanget av deponeringen, kan det utløses et plankrav for dette 

området. 

 

NVE: NVE synes det er positivt at overskuddsmasser planlegges deponert i eksisterende massetak 

(faste masser) og ikke som utfylling i sjø. Kvikkleireskred vil som hovedregel ikke være mulig i slike 

massetak, mens for utfyllinger i sjø må en ta hensyn til denne faren. 

 



3 
 

FeFo: FeFo og Berlevåg kommune skal ha møte for å avklare om det er mulig å legge et fremtidig 

deponi ved det gamle massetaket kalt «Bruddet» på sørsiden av FV890. Som Bjarne var inne på, er 

det et stort behov for å deponere overskuddsmassene (rene masser) som tas ut i forbindelse med 

etableringen av det landbaserte oppdrettsanlegget. FeFo ønsker naturligvis at et fremtidig deponi 

skal inngå i reguleringsplanen. Men FeFo må først og fremst sikre at det foreslåtte deponiet ikke 

kommer i konflikt med andre avtaler eller rettigheter som kan være etablert i området. Dette vil vi 

undersøke nærmere før vi har møte med kommunen.  

 

Grunnundersøkelser: 

Statsforvalteren: Grunnundersøkelser for å fastslå om det er fare for kvikkleireskred er NVEs 

ansvarsområde. Statsforvalteren anbefaler at det foretas miljøundersøkelser (prøvetaking i grunnen/ 

sedimenter) i Revnesbukta som del av reguleringsarbeidet, for at plandokumentene skal være så 

fullstendige som mulige, før sluttbehandling. Miljøundersøkelsene kan være nødvendige for å gjøre 

tilfredsstillende vurderinger av om vannforskriftens § 12 kommer til anvendelse.  

 

Om vannforskriftens § 12 ikke kommer til anvendelse, er det tilstrekkelig at utfyllende 

grunnundersøkelser (miljøundersøkelser) gjøres som del av behandlingen etter forurensingsloven. 

 

NVE: Områdestabiliteten virker å være tilfredsstillende ivaretatt. Dersom utførte utredninger av 

grunnforhold er utført av foretak med relevant kompetanse og i henhold til NVE Veileder 1/2019 

Sikkerhet mot kvikkleireskred mener NVE at ytterligere utredninger (lokal stabilitet) kan utsettes til 

byggefasen. 

 

 

Bolk 2: Plankart og bestemmelser 
 

Utnyttelsesgrad  

Statsforvalteren: Utnyttelsesgrad som listes opp er det ingen særlige kommentarer til det, men viktig 

at overvannshåndtering blir ivaretatt og vurdert i planprosessen med BYA %100.  

 

Planformål for rør-traséer: 

Statsforvalteren: Storsand har vært brukt som badeplass i Berlevåg. Inngrep i området vil forringe 

kvalitetene som ligger der i dag, og vil være uheldig for lokalsamfunnet. Anbefales at området legges 

ut som friluftsformål, med hensynssone hvor det åpnes for traseer i grunn, eller som 

bestemmelsesområde som setter forbud mot etablering av bygg over rørledninger for å ivareta 

anlegget. Industriformål vil være misvisende hvis det skal ivaretas som badeplass.   

 

Foreløpig behov for pumpehus (kommunalteknisk anlegg) i området. Kan avsettes som et eget 

arealformål, eller gis tillatelse til innenfor friluftsformål. 

 

Kombinerte formål og/eller fleksibilitet i bestemmelsene: 

Statsforvalteren: Vesentlige er å finne ut hva slags formål som ikke skal være der. Fleksibiliteten som 

ønskes må beskrives og forklares i planen (eks. veger i plan: skal disse tegnes inn? Mulighet for 

avkjørsler på bestemte steder eller skal det være fleksibilitet her?). Planen bør gi så mye styring som 

er mulig å få til med den kunnskapen man har i dag.  

 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
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TFFK, næring: Enig i at man kan legge opp til fleksibilitet i bestemmelsene. Stiller fortsatt spørsmål 

ved at det er en detaljregulering og ikke en områderegulering når få detaljer for anleggene 

fremkommer, men dette vurderes litt nærmere når bestemmelsene kommer på høring.  

 

TFFK, arkeologi:  

To kulturminneområder avmerket sør i planområdet. Den vestligste av disse er befart på nytt i fjor 

sommer og er justert.  Anbefales at man henter geometrien på nytt for en mer korrekt gjengivelse. 

Den andre kulturminnelokaliteten vil ligge vegg i vegg med massedeponiet. Foreløpig ser det ikke ut 

til at dette har så stor betydning for kulturminnelokaliteten, men bør gjøres noen tiltak for at et 

massedeponi ikke skjemmer lokaliteten.  

 

Kystverket:  

Planavgrensningen er mer omfangsrik enn i kommunedelplan og man inkluderer større deler av 

havne- og sjøområder samt moloen, har ingen særlige merknader til dette.  

 

Utenfor moloen er det behov for tilgang til navigasjonsinnretningen. I bestemmelsen må man derfor 

tillatte vedlikehold, fornyelse, fjerning og oppsett av nye navigasjonsinnretninger.  

 

Avinor:  

Forholdet til radiotekniske vurderinger kan være aktuell hvis man bygger i en viss høyde.  

Ang. endringer av lysbruk i området. På tiltaksnivå vil Avinor kreve belysningsplan på utvendige tiltak 

på bygg for å sikre at dette ikke går ut over flysikkerheten inn/ut fra flyplassen i Berlevåg. Må sikres i 

bestemmelsene. 

 

Ang. utforming av bygg hvor habitering av fugler kan være en utfordring. Ikke ønskelig med en 

ytterligere økning av risiko. Store fugleansamlinger er en risiko, særlig i forhold til Måkebestanden 

som er betydelig. Er også en betydelig Krykkjebestand i Berlevåg.  

 

 

Bolk 3: Risiko og sårbarhet 
 

Avinor:  

Varsomhet i forhold til hydrogenanlegg i nærhet av flyplassen i forhold til trykkbølger.  

Spørsmål om det er gjort noen vurderinger på hensynssoner i høyde, bla. helikoptertrasé som kan 

komme i konflikt med et hydrogenanlegg – kan være at det blir nødvendig med restriksjonskart til 

flyhøyder rundt anlegg.  

 

Statsforvalteren:  

Godt arbeid som er gjort for å ivareta sikkerheten. Fint at man ønsker å flytte dagens dampskipkai til 

ny kai på Varneset for å redusere risiko.  

 

Kommunen må vurdere hva som er hensiktsmessig og hva som reelt sett trengs å vises i plankartet. 

Det kan være at hensynssoner er overflødig, og at hensyn/restriksjoner kan innarbeides i 

bestemmelser knyttet til arealformålene.  Det må gjennomføres en tilstrekkelig detaljert ROS-

analyse, der tiltak for å redusere risiko og sårbarhet blir identifisert, jf. kap. 4.5 i veilederen 

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging. Det vesentlige er at den nødvendige kunnskapen 

er synlig i kartet. Det må vurderes om kombinasjonen industri/tjenesteyting er hensiktsmessig i den 

indre sonen ved kaia. Antall personer som oppholder seg permanent i dette området må begrenses. 
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Samtidig må plasseringen av den kommunaltekniske infrastrukturen BE vurderes, for å unngå 

forurensing ved en ev. eksplosjon. BKB1 kan ikke ha noen av de funksjonene som er listet opp i 

tabellen i veilederen for indre sone.  

 

Ang. spørsmål om inngjerding: kan bare tas med i bestemmelsene, ved små endringer er det tungvint 

med en reguleringsendring. 

 

Kystverket:  

Ser ingen problem med hensynssonen så lenge det ikke settes store begrensninger for etablering av 

kaier etc. langs moloen.  

 

Ønsker rutetrafikken over til andre siden med ny kai på Varneset. Man kan være mer utsatt for vind 

tung sjø når det kommer inn i moloåpningen. Kan være et tema for ros-analysen.  

 

 

Bolk 4: Samferdsel  
Samferdsel, TFFK:  

Ang. avkjørsler: Må vurderes hvilke type kjøretøy som skal benyttes, og avkjørsel må utformes i 

henhold til håndbøker. Dette sjekker vi når saken kommer på høring.  

 

Ang. flytting av fylkesvegarmen: Dette må behandles politisk, men er naturlig at man nedklassifiserer 

den eksisterende fylkesvegen. Fylkeskommunen har ikke noe trafikk til den kaien hvor hurtigruten 

ønskes flyttet. Ønsker en formell henvendelse før planen vedtas om hvilke funksjon og type trafikk 

nye kaien skal ha. Ut fra disse opplysningen gjøres en vurdering av om fylkeskommunen ønsker å ha 

en fylkesvei til den nye kaia.  

 

Ang. parkeringsplassen i plankartet. Her må byggegrensen fremgå.  

 

 

Andre innspill  
 

Kulturarv-nyere tid, TFFK  

Berlevåg kommune har en KDP for kulturminner og kulturmiljø hvor det nevnes en kulturminneløype 

som går fra hurtigrutekaia. En steinknuser og kaffebrakke nevnes også som ligger innenfor 

planområdet. Her er det en konflikt mellom kulturminner vurdert til å lokal verdi i kulturminneplanen 

som ikke er vedtatt enda, og denne planen.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning  

I forhold til uttak av masser fra masseuttaket. Dette uttaket har ikke driftskonsesjon, og er heller ikke 

regulert. Dersom det vurderes å ta ut masser over 10 000 kubikk kreves driftskonsesjon. UDI ber om 

at masseuttak reguleres dersom dette er aktuelt.  

 

Kommentar fra planansvarlig: ikke snakk om uttak av masser, men kun deponering.  

 

Fiskeridirektoratet  

Har ingen særlige kommentarer til planen. Tildelingsseksjonen ved hovedkontoret kan svare på 

spørsmål om søknad og evt. tillatelse til oppdrett av laks på land. Finnes en egen forskrift fra 2018 
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med formål å forhindre rømming fra landbaserte akvakulturanlegg. Bør også vurderes om man skal 

gå litt lengre i detaljeringen i planen (bla. i forbindelse med forurensingsloven). Vil gjøre videre 

søknader lettere.  

 

TFFK, næring 

Næringsavdelingen i fylkeskommunen er akvakulturmyndighet. Før en konsesjon for oppdrettsanlegg 

tas til behandling må den være i henhold til plan ellers blir søknaden sendt i retur. Ang. landbasert 

oppdrett må det være avsatt til næring (dobbeltsjekkes). Kreves også et konsesjonsfritak fra NVE. 

Mattilsynet stiller krav om gode internkontrollsystemer. Skal være beredskapsplan ved strømstans.  

 

Kartverket 

Ved høring og offentlig ettersyn sendes planen til kartverket på kontroll.  

 

Avinor 

Har en plikt som lufthavnoperatør til å holde oversikt over risikobilder både på og i lufthavnens 

nærområde. Hvis vi avdekker endringer i risikobildet har vi en plikt å varsle dette til berørte 

myndigheter. Eier av luftfartøyet som har risikoen ved å benytte Berlevåg lufthavn. Ikke Avinor som 

stenger lufthavna.  Eier av luftfartøyet kan i perioder med øket risiko velge å ikke benytte Berlevåg 

lufthavn. Luftfartstilsynet kan stenge lufthavna i perioder med forhøyet risiko hvis det er en fare for 

flysikkerheten.  

 

NVE 

Ang. sikker byggegrunn. Bare å ta kontakt ved spørsmål.  

 

Det må være avsatt og allerede regulert før konsesjonsbehandling. NVE behandler konsesjon i 

tilknytning til energiloven. Før NVE tar det til behandling skal arealet være avsatt til energi eller annet 

egnet arealformål.  

 

Statsforvalteren 

Alle som jobber i offentlige etater er pliktige til å bruke den godkjente eller vedtatte skrivemåten av 

stedsnavn, jf. Stadnamnlova (§ 11). På norgeskart.no, under menyen «Stedsnavn», er det mulig å få 

oversikt over riktig skrivemåte av bl.a. samiske stedsnavn.  

 

 Skriftlig innspill fra TFFK, vannforvaltning:   

Vannforskriften, regional vannforvaltningsplan og vannforekomster i planområdet 

Vannforskriften setter rammene for forvaltningen av vann i Norge. Nå i desember vedtok Troms og 

Finnmark fylkeskommune en regional vannforvaltningsplan for Troms og Finnmark vannregion. 

Planene gir oversikt over påvirkninger og miljøtilstand på vannet vårt og setter konkrete miljømål for 

alt vann - det enkelte kystområde, enkelte elv og enkelt innsjø. Planene er nå sendt til 

Miljødirektoratet for tilrådning og skal senere endelig godkjennes av departementet. Godkjente 

planer skal legges til grunn for kommunal, regional og statlig planlegging. 

Planområdet omfatter kystvannsforekomstene Berlevåg Ytre havn og Tanafjorden-Ytre. Begge 

vannforekomstene har miljømål om god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. Berlevåg Ytre 

havn er i dag registrert med god økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. I Tanafjorden-Ytre er 

den økologiske tilstanden moderat og den kjemiske tilstanden ukjent. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11
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Planområdet vil også omfatte og ligge tett inntil ferskvannsforekomstene Storelva og Løvikelva-

nedre. Disse vannforekomstene har også miljømål om god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand, 

men begge vannforekomstene er registrert med god økologisk og god kjemisk tilstand i dag. 

Mer detaljert kunnskap om vannforekomstens pakning, miljøtilstand og miljømål er tilgjengelig i 

databasen Vann-Nett. 

Vurdering av påvirkning på vannforekomstene 

Det må vurderes hvordan miljømålene til de ulike vannforekomsten påvirkes som følge av 

planforslaget, samt hvilke forebyggende tiltak som kan/må gjennomføres for å unngå negative 

påvirkninger på vannforekomstens miljøtilstand.  

For alle nye tiltak eller aktiviteter som kan redusere miljøtilstanden eller forhindre at miljømål til 

vannforekomster oppnås, må det gjøres en vurdering av vannforskriften §12. Nå i sommer kom 

departementene med presisering og oppdatert veiledning til hvordan § 12 skal vurderes i plansaker. 

den oppdaterte versjonen/presisering står det blant annet at følgende: 

• Det skal vurderes konkret om § 12 kommer til anvendelse, ikke bare ved enkeltvedtak og 

reguleringsplaner, men også ved utarbeidelse og behandling av kommune(del)plan, regional 

plan og statlig arealplan etter plan- og bygningsloven.  

• Vurderingen av § 12 bør foretas så tidlig i planprosessen som mulig.  

• For planer eller tiltak som skal konsekvensutredes, skal vurdering etter vannforskriften § 12 

samordnes med arbeidet med konsekvensutredning.  

 

Skriftlig innspill fra statsforvalteren: Forurensing 

I planforum nevnte tiltakshaver at det skal etableres en ventil istedenfor fakling, hvor det vil kunne 

forekomme «mindre mengder» ammoniakk i normal drift, samt spor av lut. Det har ikke vært opplyst 

om dette tidligere. 

Ammoniakk (NH3) kan, i tillegg til gjødslingseffekt, medføre akutt fiskedød da NH3 diffunderer over 

gjellene. Om ammoniakk (NH3) går over til ammonium (NH4+) – som er betydelig mindre farlig for 

fisk – avhenger av pH i vannet. Ved pH > 7 går det meste av NH3 over til NH4+.  

Tiltakshaver må ut fra planlagte utslippsmengder vurdere om det er nødvendig å utrede faren for 

forurensing fra et slikt utslipp. Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet for dette anlegget, og vil 

sette vilkår i en eventuell tillatelse etter forurensningsloven. Miljødirektoratet må derfor settes som 

part/mottaker av høringer i den videre planprosessen. 
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