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1. Bakgrunn for og formålet med planarbeidet 

Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidet næringsvirksomhet i tilknytning til 
fiskerihavna, først og fremst ved å endre formål for et område med en bygning som opprinnelig 
ble bygd som kontor/varmestue. Etter hvert har den blitt tatt i bruk som botilbud for 
sesongansatte og servicefolk til fiskemottaket og det mekaniske verkstedet. Denne bruken er det 
gitt midlertidig brukstillatelse for. Forslagsstiller ønsker å få permanent tillatelse til bruk som 
også omfatter overnattingstilbud til fisketurister i perioden april til september når det ellers er 
liten aktivitet. 

Eksisterende plan tilfredsstiller ikke dagens krav med hensyn til trafikksikkerhet. Nytt 

trafikkmønster legges derfor også inn i den reviderte planen. 

For øvrig er arealformål og planbestemmelser i samsvar med gjeldende plan for området, bare 

oppjustert i samsvar med dagens planlov og avklaring med Sametinget (tidligere gammetuft).  

2. Planstart og medvirkning 

Skjervøy formannskap behandlet søknad om godkjenning av oppstart av detaljregulering av 

eksisterende reguleringsplan Årviksand Havn 27.05.13. og gjorde følgende vedtak: 

Skjervøy formannskap er positiv til igangsetting av revidering av reguleringsplan Årviksand Havn, 

for å ivareta interessene til industri og fisketurisme. Da området som omfatter reguleringsplan 

Årviksand Havn er definert som fiskerihavn er det viktig at Kystverket Troms og Finnmark blir 

involvert raskt i prosessen/planene. 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Nordlys 15.08.13, samt ved brev datert 14.08.13 til 

naboer og offentlige myndigheter.  Frist for tilbakemelding var 27.09.13   

Etter forhåndsvarsel kom det inn 6 merknader/ innspill. Merknadene er vurdert og innarbeidet i 

planforslaget der dette er naturlig.    

3. Planstatus 

Gjeldende reguleringsplan «Årviksand havn» ble vedtatt i kommunestyret i sak 50/93 29.09.93. 

4. Eiendomsforhold 

Eiendommene innenfor planområdet består av: 

Hjemmelshaver Gnr/bnr Formål 

Hugo Larsen 64/108,125,127 Industri 

Skjervøy kommune 64/106, 107, 136 Industri 

Årviksand Verksted AS 64/92 Industri 

Ove Henry Nilsen 64/42, 77,132, 155 Industri 

Visit Årviksand 64/154 Industri 

Karl Nilsen 64/64/77,  Industri 

Rigmor Andersen Johansen 64/148 Bolig 
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Kato Martin Kristiansen 64/149 Havn 

Statens vegvesen/Skjervøy kommune 64/152 Veigrunn 

Ronald Andersen m.fl 64/47 Industri 

 

5. Beskrivelse av planområdet 

Planområdet dekker at naturlig avgrenset område mellom de to moloene, Bygdevegen og 

Årvikvegen (Fylkesveg 347). Grunnen er klassifisert som marin strandavsetning. Mot sjøen består 

området av kaier og utfyllinger med en liten rest av fjære helt i sør. Opp mot hovedvegen stiger 

terrenget bratt i sørenden, for så å bli noe slakere i nord.  

I nord ligger fiskemottaket Årvikbruket AS og sør for dette Brødrene Albrigtsen AS med mekanisk 

verksted og bilverksted som hovedvirksomhet. I tillegg er det to fisketurismebedrifter innenfor 

planområdet. Visit Årviksand og Aarviksand Kystferie. Begge disse har flytebrygger for utleiebåter 

og sløyehus. Langs vegen ligger det en bygning med midlertidig tillatelse for utleie til turister, en 

garasje med fire enheter, en registrert gammetuft som viser seg å være feilregistrert, og en bolig 

helt sør. 

6. Beskrivelse av planforslaget 

Planforslaget består av: 

• Plankart datert 20.07.15 i målestokk 1:1000 
• Reguleringsbestemmelser datert 20.07.15 
• Beskrivelse (dette dokument) datert 20.07.15 

 
Detaljreguleringen tar for seg de enkelte formålene og oppjusterer disse i henhold til ny planlov. 

Planbestemmelsene i gjeldende plan videreføres i størst mulig grad.  Området park/bevaring er 

endret ut i fra at Sametinget har vært på befaring og ikke funnet noen gammetuft. Dette 

området er derfor lagt inn som formål næring sammen med området lenger nord.  

I hovedtrekk består endringene av nye kryssløsninger med sikttrekanter. Det interne veisystemet 

er ikke lenger gjennomgående. Bakgrunnen for dette er at industrivirksomheten har en naturlig 

avgrensing trafikalt ved det mekaniske verkstedet. Ved hjelp av byggegrenser sikres muligheten 

for gjennomgangstrafikk dersom behovet for dette oppstår. 

7. Konsekvensutredning 

Endringen av formål for deler av planen er begrenset. Med bakgrunn i dette anses utredningen 

knyttet til planarbeidet og høringer/avklaringer med offentlige instanser som tilstrekkelig. 
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8. Risiko- og sårbarhetsanalyse  

Tema Vurdering Merknad  
Naturgitte forhold:   

Skredfare (stein, jord, leire, snø) 

www.skrednett.no 

OK Snøskred, steinsprang (NVE, NGI): OK 

Elveavsetning (NGU)                                

Flom www.nve.no OK  

Tidevann/havnivåstigning UN Se punkt 8.1 

Radon http://radon.nrpa.no/ UN Radonsperrer i henhold til Plan- og bygningsloven 

Værforhold (lokale fenomener) OK  

Infrastruktur   

Kraftlinjer og transformatorer 

(nærhet til elektromagnetiske 

felt) 

OK Høyspent inn til trafo ved fiskebruket, videreføring 

i kabel i industriområdet. 

Trafikk (transport av farlig gods, 

skipsttrafikk/kaianlegg, 

luftfart/flyplass 

OK Kun transport av olje til fiskebruk og verksted. 

Industri og næringsliv 

nærmiljøet/næringskonflikter 

(farlig industri, eksplosiver, 

fryserier, olje, bensinstasjoner, 

propan og gass, syrer, 

avfallsdeponier/fyllplasser) 

OK Sveiseanlegg både på mekanisk verksted og 

fiskebruk. 

Byggegrunn/sigevann (forurenset 

grunn og sjøsedimenter) 

UN  

Prosjektgitte forhold   

Utbyggingsrekkefølge IA  

Friområder og lekeområders 

plassering i forhold til potensiell 

fare (sjø, elver, trafikk og 

kraftlinjer/transformatorer) 

IA  

Adgang til kollektivtrafikk IA  

Uønskede snarveier IA  

Reguleringsbestemmelser IA  

Tilrettelegging for nødetater, 

brannforsyning, ajourføring av 

beredskap 

UN Se punkt 8.2 

Drikkevannsforsyning og 

plassering i forhold til potensiell 

fare (selve kilden og objekters 

plasseringer ved denne) 

OK Kommunal vannforsyning 

Skjæringer og fyllinger, høyder og 

terrengvinkler, autovern og 

gjerder 

OK Adkomstveg inn i feltet legges slik i terrenget at 

skjæringer er minimale, likeså fyllinger.  Det er ikke 

behov for autovern eller gjerder. 

 Forklaring: IA= Ikke aktuelt, UN= Utredes nærmere, OK= Sjekket og i orden 
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8.1        Havnivåstigning/stormflo 

Rapporten Havnivåstigning i norske kystkommuner (revidert utgave) presenterer estimater 

for framtidig havstigning for alle kystkommunene i Norge. Skjervøy er en av kommunene I 

Troms med høyest nivå for 100 års stormflo. 

Tabellen viser beregnete verdier for havstigning, landheving og stormflo for år 2050 og 2100. 

(Kilde: miljodirektoratet.no/no/klimatilpasning_Norge) 

Estimat for havnivåstigning Skjervøy kommune, relativt år 2000, målepunkt Skjervøy 

År Landheving cm Beregnet havstigning i cm 
(usikkerhet) 

100 års stormflo* relativt 
NN1954 

2050 16 15 (7-29) 247 (239-261) 
2100 33 57 (37-92) 295(275-330) 

*Intervallet som er oppgitt for stormflo i tabellen tar kun hensyn til usikkerheten i havstigning. I tillegg 
kommer en usikkerhet i stormflonivået som ikke er tallfestet, men diskutert i del 3.2 og 3.3 av rapporten. 
Denne ekstra usikkerheten er ansett for å være relativt liten ved de faste vannstandsmålerne, men øker 
jo lenger unna målerne vi kommer jo lengre unna vi kommer fra de faste målestasjonene, og kan derfor 
være stor i enkelte områder.  

8.2 Tilrettelegging for nødetater, brannvern, ajourføring av beredskap etc. 

Veier i området anlegges i henhold til håndbok N100 Veg- og gateutforming slik at det er 

plass til utrykningskjøretøy. Brannberedskapen i Årviksand består av et frivillig brannkorps 

med nødvendig utstyr i en branngarasje. Denne branngarasjen er i nabobygget til den hytta 

som forslagsstiller ønsker permanent godkjent for overnatting for turister/yrkesfiskere.  

Det er anlagt to brannkummer i tilknytning til industriområdet. 

9.    Bærekraftig utbygging 

Lov om naturmangfold (Naturmangfoldloven) har som formål å gi regler om bærekraftig bruk og 

vern av naturen. Paragrafene 8 og 9 i loven fokuserer på kunnskapskravet og anvendelse av 

«føre var prinsippet» for utøvelse av offentlig myndighet.  

§8 – Kunnskapskravet, Kravet om kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens 

karakter og omfang.  Den kunnskap som foreligger skal vektlegges. 

§9 – Føre var prinsippet – Det skal vurderes om det kan foreligge sannsynlighet for reel risiko 

for alvorlige eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 

Det er ikke gjort funn verken i artsdatabanken.no eller i tromsatlas.no. 

10.  Planens virkning 

Planen virkning er foruten Naturmangfoldloven og Risiko- og sårbarhetsskjema (ROS) også 

vurdert i forhold til følgende punkter: 

By- og stedsutvikling 
Detaljreguleringen tar for seg de enkelte formål, og oppjusterer disse i henhold til ny 

planlov, legger inn formål næring og rydder opp i veisystemet. Målet er å avklare naturlige 
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grenser mellom formål og legge til rette for en bedre og mer ryddig utnyttelse av de 

arealene som er tilgjengelig i havneområdet i Årviksand. 

Byggeskikk og estetikk 
Bestemmelser i planen som sammen med byggesak skal ivareta estetikk og materialbruk. 

Friluftsliv 
Området er i det alt vesentlige regulert til industri i gjeldende reguleringsplan. Ved å avsette 

et område til næring og fjerne muligheten til gjennomkjøring, blir det en bedre avgrensning 

mellom industri og havne-/strandområder til allmenn bruk.  

Lokalklima 
Ingen påvirkning. 

11.     Innkomne merknader 

Ved melding om oppstart av detaljreguleringen er det kommet inn merknader fra følgende 

instanser: 

11.1  Sametinget 

Datert 26.08.2013 varslet først om befaring ut i fra at generell kjennskap til kommunen tilsa 

at det sannsynligvis kunne være samiske kulturminner i det aktuelle området som ikke er 

registrert. 19.11.2013 kom et nytt brev fra Sametinget der de opplyste at det hadde vært 

befaring og konkluderte med at det ikke var noen gammetuft i området. Sametinget ønsker 

at det presiseres i planbestemmelsene at dersom det ved arbeid i marken kommer frem 

gjenstander eller andre levninger etter menneskelig aktivitet må arbeidet umiddelbart 

stanses og Sametinget og Troms Fylkeskommune varsles. 

Innspillet tas til etterretning. Det innarbeides i planbestemmelsene at dersom det ved arbeid i 

marken kommer frem gjenstander eller andre levninger etter menneskelig aktivitet må 

arbeidet umiddelbart stanses og Sametinget og Troms Fylkeskommune varsles. 

11.2  Kystverket 

Kystverket Troms og Finnmark, datert 24.09.13 varsler om innsigelse dersom 

detaljreguleringen svekker fiskeriformålet i Årviksand Havn.  

• Planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk ut over 
planbestemmelsene alene. Det bør blant annet opplyses om at alle 
tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen også må behandles etter havne- og 
farvannsloven av 17.april 2009 nr 9. 

• Kystverkets oppgave i planprosessen er å sørge for at fiskeriinteressene i havna ikke 
svekkes som følge av reguleringsplanen. Kystverket er ikke innstilt på å regulere 
deler av havna til fisketurisme. 

• Ved ledig areal i en fiskerihavn er det ordinær praksis fra Kystverket å gi 
tidsbegrensede tillatelser for annen virksomhet enn fiskeri. 

27.oktober 2014 var representant for forslagsstiller i møte med tre representanter fra plan- 
og kystforvaltningsavdelingen i Kystverket i Honningsvåg. Der kom det fram at Kystverket 
ønsker å beholde arealet som er avsatt til industri i gjeldende reguleringsplan. Dersom 
arealet mot veien reguleres til næringsformål i stedet for fritidsformål/fisketurisme, kan det 
opprettholde muligheten for å prioritere fiskeri. Næring er derfor å foretrekke som 
reguleringsformål. 
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Forslagsstiller ønsker å bruke hytte til overnatting/utleie i lovlige former, men forstår også 
Kystverkets ønske om å sikre arealer for fiskerinæringen i planområdet. Derfor foreslås  det 
kun formålsendring for området langs fylkesvegen. Dette ligger et nivå over det øvrige 
industriområdet, og får en naturlig avgrensning mot det arealet som fortsatt får formål 
”industri”. I stedet for å gi det nye området betegnelsen ”fritids- og turistformål” endres 
formålet til” næring” for å understreke at aktiviteten er tilknyttet næring, ikke fritidsformål. 
Fiskerirelatert næring skal fortsatt prioriteres i området. 

11.3   Statens Vegvesen 

Ønsker følgende med i regulerings- og rekkefølgebestemmelsene: «Atkomsten må 
tilfredsstille kravene til utforming og sikt, jfr Håndbok 017 «Veg- og gateutforming» og være 
opparbeidet, kontrollert og godkjent av Statens Vegvesen før det igangsettes utbygging i 
planområdet. 
 
Merknadene fra Statens Vegvesen er innarbeidet i plankart og bestemmelser, Håndbok 017 
er rettet til gjeldende håndbok N100 Veg- og gateutforming 

11.4   UIT Tromsø Museum Universitetsmuseet 

Tromsø Museum-Universitetsmuseet, datert 17.09.13 har befart området tidligere uten å 

registrere automatisk fredete kulturminner eller andre funn av kulturhistorisk interesse. 

• Tiltakshaver minnes om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle komme over 
automatisk vernede kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal 
arbeidet stanses og Tromsø Museum varsles. 
 
Merknadene fra Tromsø Museum er innarbeidet i plankart og bestemmelser. 

11.5  Fylkesmannen i Troms 

Fylkesmannen i Troms, datert 26.09.13 viser til at Skjervøy kommune har påbegynt arbeidet 

med å rullere kommuneplanens arealdel og oppfordrer til å samkjøre detaljreguleringen med 

føringene i kommuneplanen.  

• Samfunnssikkerhet: 
o Risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeides. 

 
Se punkt 8, Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Forurensning 
o Det bør settes krav om fast dekke på område for båtpuss og at spylevann 

samles opp og renses i f.eks sandfilter før det slippes på sjøen. 
o Det bør settes bestemmelser om at det skal være fasiliteter for 

korttidslagring av farlig avfall ved småbåthavna, og rutiner for levering av 
farlig avfall til godkjent mottak. 

o Fylkesmannen ber om at hensynet til forurensningen fra småbåthavnen 
ivaretas i det videre planarbeidet. 

 
Det skal ikke ilandsettes båter/ drives båtpuss innenfor det regulerte arealet. 

Dette henvises til slippen.  
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• Mudring og utfylling i sjø 
o Mudring og utfylling i sjø krever tillatelse fra Fylkesmannen. 
o Fylkesmannen ber om at hensynet til forurenset sjøbunn ivaretas i det videre 

planarbeidet. 
 

Det er i utgangspunktet ikke lagt opp til verken mudring eller utfylling i sjø. I 

tilfelle behovet vil oppstå senere, tas kravet om tillatelse og hensyn til forurenset 

sjøbunn inn i bestemmelsene. 

• Naturmangfoldloven 
o Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 må fremgå i planbeskrivelsen. 

Se punkt 9, Lov om forvaltning av naturens mangfold 

11.6 Ymber 

Ymber AS datert 09.10.2013 opplyser om at de har kabler i området og legger ved kart over 

kabler og linjer. 

Traseene er ikke i konflikt med de endringene som gjøres i planen.  

13. Vedlegg 

Vedlegg 1: Merknad Sametinget 

Vedlegg 2: Merknad Kystverket 

Vedlegg 3:  Merknad Statens Vegvesen 

Vedlegg 4: Merknad UIT Tromsø Museum Universitetsmuseet 

Vedlegg 5: Merknad Fylkesmannen i Troms 

Vedlegg 6: Merknad Ymber 

 

 

 

 

 


