
Troms fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres 
hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt 
planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

Varsel om oppstart av planarbeid
Statens vegvesen og Troms fylkeskommune skal i samarbeid med Skjervøy 
kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet, 
og ber om innspill til arbeidet. 

Troms fylkeskommune har besluttet at fergesambandet på fylkesveg 8690 
Storstein− Lauksundskaret−Nikkeby i Skjervøy kommune skal kunne betjenes 
av en større ferge.

Dette medfører at selve fergekaia må 
bygges om. For å bedre forholdene 
for de som bruker ferga, planlegges 
det også en utvidelse og ombygging 
av landområdet på fergeleiet. 

Fergekapasiteten skal utvides til å 
kunne trafikkeres med en ferge på 
70 meter, som har kapasitet på 50 
personbiler (PBE)/ 4 vogntog (VTE). 
Landområdet må tilpasses dette. 
Prosjektet skal gjøre vurderinger av 
størrelse på areal og behov for 
parkeringsplasser og venterom. 
Tiltak for å kunne elektrifisere ferge
driften på sambandet vil bli vurdert. 

Planmyndighet Skjervøy kommune har vurdert tiltaket utbedring av fergekai 
etter «Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygnings-
loven». Tiltaket vil ikke få vesentlige virkninger for å samfunns-, miljø- og 
landskapshensyn. Denne vurderingen er tilgjengelig på nettsiden til Skjervøy 
kommune og på https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv8690storstein

Her finnes også mer informasjon om prosjektet.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 
11. november 2019. Send det skriftlig til firmapost-nord@vegvesen.no. 
Har du spørsmål, kan du også kontakte Kjell Ove Schei på telefon 901 89 027 
eller e-post: kjell.ove.schei@vegvesen.no

Statens vegvesen planlegger et åpent møte om planarbeidet. Tid og sted 
for møtet annonseres senere.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. 
Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Fv. 8690 Storstein fergeleie reguleringsplan
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