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1. Bakgrunn for og formålet med planarbeidet  
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av trelasthandel i området. 
Planarbeidet innebærer formålsendring for et mindre område av gjeldende 
reguleringsplan for Vågevannet friluftsområde. Forslagsstiller ønsker å flytte sin 
byggevareforretning fra Industriveien på grunn av plassmangel, og planlegger oppføring 
av et nytt bygg som vil fylle bedriftens behov i overskuelig fremtid.  
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Utendørs legges det til rette for faste utstillinger av bygningselementer, hytter osv., samt 
parkeringsplass for kunder, ansatte og leverandører.  
Parkeringsplassen vil være tilgjengelig for allmennheten som utgangspunkt for turer i 
nærområdet utenom åpningstidene. 
Eksisterende avkjøring som er etablert på kommunal eiendom for atkomst til 
transformatorkiosk planlegges utvidet til felles avkjøring for begge formålene. 
Planområdet er begrenset i størst mulig grad for ikke å båndlegge friluftsarealene mot 
Vågevannet, men derimot gi bedre atkomst til Vågevannet som følge av 
parkeringsmulighetene. 
Planen legger opp til byggegrense på 30 m fra fylkesveiens senterlinje med mulig 
framtidig gang- og sykkelvei langs fylkesveien som kan knyttes opp mot g/s-nettet i 
gjeldende plan for Vågevannet friluftsområde. 

2. Planstart og medvirkning  
Skjervøy kommune har gitt tilsagn om nødvendig tomt til formålet i brev av 10.02.17 , og samtidig 
gitt beskjed om at tiltaket krever omregulering for formålet. 

Oppstartsmøte ble avholdt med teknisk etat 26.04.17 hvor det ble tilkjennegitt en positiv holdning 
til tiltaket. 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på kommunens hjemmeside 02.05.17 og i Nordlys, samt ved 
brev datert 03.05.17 til naboer og offentlige myndigheter. Frist for tilbakemelding var 31.05.17. 

Det kom inn 7 henvendelser/merknader/innspill til oppstartsvarselet. Merknadene er vurdert og 
innarbeidet i planforslaget der dette er naturlig. 

Fylkesmannen var kritisk til oppstartsvarslingen, hvor det ikke ble grunngitt hvorfor planforslaget 
ikke utløser krav om konsekvensutredning i tråd med veiledning til konsekvensutredninger. 
Henvendelsen ble besvart og begrunnet i brev datert 20.06.17 hvor det også ble stilt spørsmål om 
hvorvidt fylkesmannen krevde ny varslingsrunde, konsekvensutredning og planprogram. Denne 
henvendelsen er ikke besvart. 

3. Planstatus  
Gjeldende reguleringsplan «Vågevannet friluftsområde» er datert 26.02.91 med siste revisjon 
12.01.93.  

4. Eiendomsforhold  

Planområdet eies i sin helhet av Skjervøy kommune og er en del av gnr. 69 bnr. 1. 

Kommunen har gitt tilsagn til forslagsstiller om tomtekjøp i området for formålet.  

4. Beskrivelse av planområdet  
Planområdet dekker et område mellom Vågevannet, fylkesvei 866 og avkjøring til 
transformatorkiosk, og strekker seg bakover mot fjellet. 

Grunnen er klassifisert som marin strandavsetning og består av fjell i dagen og myrområde, med 
mellomområder bevokst med krattskog, urter og lyng. 

Mot sør er det en knaus mot transformatorkiosken og det er myrområde mot Vågevannet på 
nordsiden. Området ligger i nivå med fylkesveien, med en ganske slak stigning mot fjellet i bakkant.    

Utenfor planområdet er kryss til Hollendervik med Rema 1000 direkte overfor planområdet på 
motsatt side av fylkesveien, med bussholdeplass. Det er ingen bebyggelse i nærheten på samme 
side av fylkesveien som planområdet, bortsett fra transformatorkiosken, og det er ingen tilrettelagte 
stier, plasser eller installasjoner i planområdet eller i området rundt. Et stykke på sør- og 
sørvestsiden av transformatorkiosken er det et steinbrudd. 

5. Beskrivelse av planforslaget  
Planforslaget består av:  

• Plankart datert 04.09.2017 i målestokk 1:1000  
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• Reguleringsbestemmelser datert 04.09.2017. 

• Beskrivelse (dette dokument) datert 04.09.2017. 

  

Detaljreguleringen er en omregulering av 5,3 daa fra friluftsformål til forretningsformål. I tillegg er 
det innregulert gang- og sykkelvei samt grøntareal på 1,2 daa hvor noe sammenfaller med 
arealformål i reguleringsplan for Vågevannet friluftsområde. 

Gjeldende reguleringsplan for Vågevannet friluftsområde er forsøkt berørt så lite som mulig ved at 
planområdet er trukket bort fra strandsonen og bygget er plassert med tanke på minst mulig 
arealbehov. Trasè for gang- og sykkelveier er foreslått endret gjennom planområdet. 

Forslaget innebærer utvidet bruk av avkjøring fra fylkesveien.  

Statens vegvesen er i gang med omlegging av fylkesveien ut fra tettstedet, men endret trasé 
begynner like utenfor planområdet og berøres derved ikke.  

Kommuneplanens arealdel har avsatt området som i dag er steinbrudd til framtidig boligbebyggelse. 
Området er derfor å anse som en del av sentrumsområdet med tett bebyggelse, og det er naturlig å 
forvente at byggegrense mot fylkesveien ikke vil være standard 50 m, som den heller ikke er i dag i 
praksis for motsatt side av fylkesveien i området. I planforslaget er byggegrense mot fylkesveien satt 
til 30 m.  

Avstand fra senterlinje i gang-/sykkelvei til fylkesveien er 11 m som er det samme som for øvrige 
gang- og sykkelveier i området. 

6. Konsekvensutredning  
Endringen av formål er begrenset. Med bakgrunn i dette anses utredningen knyttet til planarbeidet 
og høringer/avklaringer med offentlige instanser som tilstrekkelig.  

7. Risiko- og sårbarhetsanalyse   
Analysen er gjennomført iht. rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen 

er basert på foreliggende reguleringsplanforslag.  

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser 

som kan påvirke planområdets funksjon som næringsområde, og hendelser som direkte 

kan påvirke omgivelsene (hhv vurdering for og virkning av planen). Forhold som er med i 

sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er ikke tegnsatt i denne 

kolonnen og ikke kommentert. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

 Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse 

 Lite sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 

 Usannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er 
en teoretisk sjanse 
 
Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 
 

 (1) Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; ingen eller ubetydelig materielle skader 

 (2) Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; få materielle skader. Person, miljø 
eller materielle skader kan bli alvorlig over lengere tid. 

 (3) Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person-, miljø-, eller vesentlige materielle 
skader; Person, miljø eller materielle skader kan bli svært alvorlig over tid. 

 (4) Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; 
langvarige eller uoprettelige miljøskader; varige svært store materille skader. 
Samfunnsmessige store omkostninger. 
 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter 

tabellen.  
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(Risiko =  sannsynlighet  x  konsekvens) 

Kategorien ubetydelig samtidig usannsynlig er ikke beskrevet i denne analysen. 

Natur- og miljøforhold Sannsyn-

lighet 

Konse-

kvens 

Risiko Kommentar/ Tiltak 

Skredfare (stein, jord, leire, 

snø) www.skrednett.no 

1 1 1 OK - Ingen fare registrert 

Se pkt. 8.1 

Flom www.nve.no 1 1 1 OK 

Tidevann/ havnivåstigning    IA 

Radon http://radon.nrpa.no/  1 1 1 OK Radonsperre iht. plan- 

og bygningsloven 

Værforhold (lokale fenomener) 1 1 1 OK 

Ingen registrert 

Sårbar flora/fauna 1 1 1 OK se pkt. 8.2 

Vassdragsområder 1 1 1 OK  

Fornminner/ kulturminner 

www.askeladden.no  

1 1 1 OK 

Område for idrett/lek/ 

rekreasjon 

   UN se pkt. 8.3 

Prosjektgitte forhold Sannsyn-

lighet 

Konse-

kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak 

Utbyggingsrekkefølge  1 1 1 OK 

Adgang til kollektivtrafikk 1 1 1 OK 

Forsyning kraft, vann 1 1 1 UN se pkt. 8.4 

Uønskede snarveier    IA 

Forurensningskilder 1 1 1 OK             Ingen registrert 

Industri    IA 

Bolig    IA 

Landbruk    IA 

Tilrettelegging for nødetater 1 1 1 OK 

Drikkevannsforsyning og 

plassering i forhold til 

potensiell fare  

1 1 1 OK 

Støv og støy 1 1 1 OK 

Skjæringer og fyllinger, høyder 

og terrengvinkler, autovern og 

gjerder 

1 1 1 UN se pkt. 8.5 

http://radon.nrpa.no/
http://www.askeladden.no/
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Forurenset grunn  1 1 1 OK 

Elforsyning  1 1 1 UN se pkt. 8.4 

Andre områder/ forhold 

farlige/spesielle 

Sannsyn-

lighet 

Konse-

kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak 

Industriområde    IA 

Høyspentlinje     IA 

Risikofylt industri mm 

(kjemikalie/eksplosiv, 

olje/gass, radioaktiv) 

   IA 

Avfallsbehandling 1 1 1 UN se pkt. 8.6 

Oljekatastrofe-område    IA 

Spesielle forhold ved 

utbygging/ gjennomføring 

1 1 1 UN se pkt. 8.7 

Transport Sannsyn-

lighet 

Konse-

kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak 

Ulykke med farlig gods     IA 

Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 

1 1 1 UN se pkt. 8.8 

Trafikksikkerhet Sannsyn-

lighet 

Konse-

kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak 

Ulykke ved inn- og utkjøring 1 1 1 UN se pkt. 8.9 

Ulykke med gående/syklende  1 1 1 UN se pkt. 8.10 

Forklaring: IA= Ikke aktuelt, UN = Utredes nærmere, OK= Sjekket og i orden 

8.1. Skredfare 
Det er ikke registrert skredhendelser eller risiko for skred av noe slag i planområdet ifølge 
www.skrednett.no.  

Utenfor planområdet er det en uregistrert skredhendelse fra ca. 2010 da det ved sterk snøsmelting 
om våren dannet seg en ispropp i bekkeløpet mellom planområdet og transformatorstasjonen. Dette 
medførte et sørpeskred i bekkeløpet som gikk over fylkesveien og den kommunale veien til 
Hollendervik boligfelt og medførte stengt kommunal vei for en kortere periode. Det er ikke kjent om 
fylkesveien ble stengt, eller om skredet medførte noen materielle skader. 

Det er ikke sannsynlig at tilsvarende hendelser vil kunne få noen betydning for planområdet. 

8.2. 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.(kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 

stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

http://www.skrednett.no/
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Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 

erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 

skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

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

8.3. Område for idrett/ lek/ rekreasjon 
Planområdet er i gjeldende reguleringsplan regulert til friluftsområde, og planforslaget vil berøre 
område for gang- og sykkelstier mellom avkjøringen til transformatorkiosken og Vågdalen boligfelt.  

Ny trase for gang- og sykkelsti er tatt med gjennom planområdet for eventuell tilknytning til 
Vågevannet friluftsområde. 

Planforslaget berører ikke planlagt tennisbane og andre aktivitetstiltak i gjeldende reguleringsplan. 

8.4. Forsyning, kraft, vann 
Planområdet skal tilkobles det offentlige nettet for strøm, vann og avløp. 
Det er kommunalt ledningsnett til/fra Hollendervik boligfelt som planområdet må 
tilkobles utenfor planområdet. 
Det er ikke elforsyning i planområdet. 

8.5. Skjæringer/ fyllinger, høyder /terrengvinkler, gjerder /autovern 

Planområdet planeres på ett nivå, på høyde med fylkesveien.  
Skjæring i knaus mot sør anlegges ikke brattere enn 1:2 og dekkes med jordmasser og 
tilsås. Topp skjæring sikres med gjerde. 
Myrområde innenfor planområdet fylles igjen.  
Alle terrenginngrep som ikke bebygges eller anlegges som trafikkområde skal avsluttes 
med planerte, avrundede flater dekket av vekstjord og tilsådd. 

8.6. Avfallsbehandling 

Planområdet knyttes til den offentlige renovasjonsordningen for næring med ukentlige 
containertømminger. 

8.7. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

Det er ingen kjente forhold som skaper utfordringer ved utbyggingen og gjennomføringen 
av planforslaget. 
Etablering av gang- og sykkelvei gjennomføres av Skjervøy kommune uavhengig av 
forretningsområdet, og realiseres eventuelt i sammenheng med utbygging av Vågevannet 
friluftsområde. 

8.8. Vær/ føre begrenser tilgjengelighet til området  
Planområdet har ingen spesielle utfordringer knyttet til tilgjengelighet. Det vil ikke være 
krevende høydeforskjeller eller krappe svinger i tilknytning til planområdet.  



Planbeskrivelse Vågevannet trelasthandel  september 2017 

Side 8 av 10 
 

8.9. Ulykke ved inn- og utkjøring 

Det etableres frisiktsoner som sikrer oversiktlige forhold ved inn- og utkjøring fra 
planområdet.  

8.10. Ulykke med gående/ syklende 
Ved utbygging av gang- og sykkelveinett som planlagt i gjeldende plan for Vågevannet 
friluftsområde vil det kunne oppstå ulykker mellom myke trafikanter og kjøretøy til 
planområdet. Det er imidlertid liten risiko for alvorlige ulykker da området er oversiktlig 
og hastigheten lav på kjøretøy til og fra området. 

9. Planens virkning  
Planens virkning er vurdert i forhold til følgende:  

Friluftsliv 
Planforslaget vil berøre område for gang- og sykkelstier mellom avkjøringen til transformatorkiosken 
og Vågdalen boligfelt. Trasè for gang- og sykkelsti er lagt i utkanten av forretningsområdet slik at 
friluftsområdet ikke får redusert funksjonalitet. 

Forretningsområdets parkeringsareal vil kunne benyttes utenom åpningstider til allmennheten som 
skal på tur. 

Planforslaget vil ved dette gi en positiv virkning for friluftslivet ved at tilgjengeligheten til 
naturområdene rundt Vågevannet blir bedre, og tilgjengelige parkeringsplasser nær turstienes 
startpunkt øker. 

Natur – flora og fauna 
Planforslaget medfører en noe negativ konsekvens ved at myr i planområdet gjenfylles. 
Dette er imidlertid ingen ny problemstilling da gjeldende plan for Vågevannet 
friluftsområde også forutsetter oppfylling av området. 
 
Distriktsutvikling - sentrumsutvikling 
Planforslaget anses å gi en positiv virkning for næringslivet og tjenestetilbudet på Skjervøy 
ved at trelasthandelen får en hensiktsmessig plassering med gode atkomstforhold og 
mulighet for å vise frem også større salgsobjekter (uthus, småhytter osv.) til et større 
publikum. Lokal vekst har ringvirkninger og vil sannsynligvis gi positiv effekt for alle. 
 
Estetikk og byggeskikk 
Trelasthandelen vil naturlig nok være et stort bygg, men planlegges med saltak og to 
etasjer i butikkdelen – én etasje i lagerhallen. Materialer og fargevalg vil gi et nøytralt og 
dempet inntrykk, med fjell og skog som bakteppe. 
 

10. Innkomne merknader  
Ved melding om oppstart av detaljreguleringen er det kommet inn merknader fra følgende 
instanser:  

a) Statens vegvesen 
Datert 11.05.2017. 

 Presiserer at frisikt må opprettholdes til enhver tid. 
 Bestemmelser i Håndbok N100 Veg- og gateutforming legges til grunn i planlegging av ny 

infrastruktur. 
 Veglovens bestemmelser om byggegrense langs fylkesveien må tas med i detaljplanen. 

Innspillet tas til etterretning. Frisiktsoner inntegnes på plankartet, og det innarbeides i 
planbestemmelsene at det alltid må være fri sikt i avkjøringen. Håndbok N100 legges til grunn for 
utforming av interne veier i planområdet. Det legges opp til byggegrense på 20 m fra fylkesveien 
med buffersone. 
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b) Direktoratet for mineralforvaltning 

Datert 09.05.2017 

DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av mineralske 
ressurser eller Vågevannet masseuttak, og har derfor ingen merknader. 

 

c) Fylkesmannen  i Troms, Plan- reindrift- og samfunnssikkerhetsavdelingen 
Datert 22.05.2017  

 Etterlyser referat fra oppstartsmøte med kommunen. 
 Opplyser at Mattilsynet ikke er oppført på utsendingslista og oppfordrer til å sende 

oppstartsvarsel dit. 

 

 Referat fra oppstartsmøte samt oppstartsvarsel ble sendt samme dag som anmodet om. 

 

d) Troms fylkeskommune, STB Planavdelingen 
Datert 23.05.2017 

 Ber om oversendt digitalt planomriss i forbindelse med oppstartsvarselet i SOSI-format, om 
mulig. 

  
Digitalt planomriss ble utarbeidet i sosi-format og sendt 24. mai som ønsket. 

e) Sametinget 
Datert 16.05.2017 

 Kan ikke se at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med auomatisk fredete samiske 
kulturminner og har derfor ingen merknader til planen, men minner om den generelle 
aktsomhetsplikten som bør fremgå av bestemmelsene i den endelige reguleringsplanen. 
Foreslår følgende tekst: «Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram 
gjenstander eller spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding 
sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette formidles videre til de som skal 
utføre arbeidet.» Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er 
automatisk fredet i følge kml. § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et 
automatisk fredet kulturminne eller sikringssonen på 5 m rundt. 

Merknaden tas til etterretning og innarbeides i planbestemmelsene. 

f) Ymber 
Datert 01.06.2017 

 Ymber AS’ kabler i området ligger langs fylkesvei 866. Veien som skal etableres inn i 
området vil måtte krysse denne. Eventuelle ombygginger/flyttinger må kostes av utbygger. 

 Ymber AS har ingen lavspent forsyningsanlegg i området. Det vil komme et anleggsbidrag 
for å etablere strømforsyning til abonnent i området. Vedlagt kart med inntegnet 
høyspentkabel. 

 
Merknadene tas til etterretning. 
 

g) Troms fylkeskommune, Stabssjef 
Datert 26.05.2017 

 Uttalelsen er en samordnet uttalelse på vegne av etatens ulike fagetater. 
 Det fremkom ikke av varselet hvorvidt det var avholdt oppstartsmøte iht. pbl § 12-8, men 

referat er oversendt på forespørsel. Det er viktig for oss å kjenne til kommunens syn på 
reguleringssaken. 

 Spørsmål om planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning (KU) skal avklares 
i oppstartsmøtet. I planvarselet står det at planen ikke utløser krav om KU uten at dette er 
begrunnet nærmere, selv om tiltaket er i strid med gjeldende regulering. De vurderinger 
som er gjort i forbindelse med behov for KU er det viktig å redegjøre for. Vi anbefaler at 
veileder T-1490 Reguleringsplan (KMD) samt tromsfylke.no (tjenester-planlegging-
planveiledning-reguleringsplaner) benyttes. 

 Vi ber om at tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8 andre ledd framkommer i 
planen. Planen bør inneholde bestemmelser om utforming og materialbruk som ivaretar 
estetiske hensyn i forhold til landskap og omgivelser. 
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 Kartet som følger saken er lite tydelig og upresist. Vi anbefaler at det ivaretas et areal rundt 
hele vannet som reguleres til friluftsformål. Det bør også være mulig å anlegge og 
tilrettelegge for en universell utformet turvei rundt hele vannet. Skattørfjellet og 
Stussnesfjellet er av de aller viktigste turområdene på Skjervøy. Det bør vurderes å regulere 
inn parkeringsplass for turgåere selv om turstartene er utenfor planens geografiske 
område. 

 Troms fylkeskommune imøteser mer informasjon om planlagte tiltak enn det som 
fremkommer av varselet før ytterligere merknader eller innspill kan gis. 

 
Redegjørelse sendt 26. juni. Ingen ytterligere merknader er mottatt. 
Merknadene tas til etterretning og innarbeides i planen. 
 

11. Vedlegg  

V edlegg 1: Merknad Statens Vegvesen  
V edlegg 2 : Merknad Direktoratet for mineralforvaltning  
V edlegg 3:  Merknad Fylkesmannen  i Troms, Plan- reindrift- og 
samfunnssikkerhetsavdelingen 
V edlegg 4: Merknad Troms fylkeskommune, STB Planavdelingen 
V edlegg 5: Merknad Sametinget  
V edlegg 6: Merknad Ymber  
V edlegg 7: Merknad Troms fylkeskommune, Stabssjef 


