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SAMMENDRAG

Skjervøy kommune har som int ensjon a ut vide eksisterende indust riområde pa Sandr a pa Skjervøy. Denne

planbeskri v elsen skal belyse plangrepet for et ablering av sjb asert naering svirks omhet pa Sandr a s t.

Tiltaket er hjemlet i vedtak PS 92/20 datert 15.12.2020 der det fremgår at Kommunestyret vedt ar

igangsett else av det alj regulering av næringsvirksomhet øst pa Sandora, i området benevnt OMR3 i

Kommuneplanens arealdel for Skjervøy. Det fremgår av Kommuneplanens arealdel at området er avsat t t il

næringsformål og videre at det er ønskelig med et ablering av ny sjøbasert næringsvirksomhet i området og

at det er hensiktsmessig a avset te areal også t il v irksomheter av lignende type i det samme området.

HRP AS er engasjert som reguleringsarkit ekt og er faglig ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplanen.

I forbindelse med t iltaket er det engasjert konsulent for vurdering av type skipsverft fra Hait i Næringshage

på vegne av Olsen/ Moen Verft . Sweco er engasjert som konsulent for ut førelse av nødvend ige

grunnundersøkelser i sjøen og på land.

Plangrepet innebefatt er arealdisponering av indust riområde, avset t ing av areal t il næringsbebyggelse med

underformål indust ri samt avset t ing av havneareal i sjø for a tilre t t elegge for fremt idig utvikling av

sjøområdet . Indust rireguleringen skal dermed t ilrett elegge og avset te t ilst rekkelig areal for et ablering av

næringsbygg av typen skipsverft for indust riell produksjon- og reparasjon av skip og båter. Plangrepet

avsett er også areal for komplementerende virksomheter som lager og verkst eder i t ilknyt ning t il skipsverftet

og t ilhørende anlegg som veist ruktur og parkering, oppst illingsplass og manøvreringsplass for båter på land

og i sjø. Havneareal i sjø skal t ilret telegges for etablering av kai, pir og molo. Indust rireguleringen avsetter

også areal for ytt erligere, fremt idig utvidelse av indust rivirksomhet .

Hensikt en er at t ilt aket v il generere ytt erligere virksomheter t il området som kan bistå havbruksnæringen og

det vil kunne etableres et stort indust rihavneområde på Sandøra øst .

Utover arealdisponering, plassering og omfang av de ulike formålene belyser planbeskrivelsen ellers

eksisterende forhold ved planom radet , presenterer planforslaget og dets konsekvenser for omgivelser, milj

og samfunn samt belyser merkn adsbehand ling.

HR Prosj ekt as



PLAN BESKRIVELSE -  DET AU REGULERING SAN DØRA ØST 202101 SKJERVØY KOM M UNE

1 BAKGRUNN

1. 1 H ENSIKTEN M ED PLANEN

Hensikten med planarbeidet er a utvide eksisterende neri ngsomradet pa Sandora ti l a omfat te et omra de

på 185,1 daa i nordøst t il ny sjøbasert næringsvirksomhet i egnede omgivelser. Kommunen ser at behovet for

næringsareal er stort .

Planarbeidet omfatter også regulering i sjø og t ilrett elegging for fylling i sjø. Planen skal bidra t il at Skjervøy

kommune kan imøtekomme behovet for t ilgjengelig areal for havbruksnæringen i regionen.

Arealdisponeringen og løsningene som her presenteres er ment a bidra til a dekke behovet for

næringsvirksomhet i kommunen og fungere som et ledd i utvikling av et st ørre havneindust ri-område på

Sandora.

1.2 FORSLAGSTILLER, PLANKONSULENT OG EIERFORHOLD

Forslagsst iller/ t ilt akshaver:

Org.nr.
Firma:
Adresse:
Kont akt person:

Telefonnr:

Sent ralbord:

Konsulent / fagkyndig:

Org.nr:
Firma:
Adresse:
Kont aktperson :

Telefonnr:

Kontakt person:

Telefon nr:

a

941812716

Skjerv y kommune

Skoleveien 6

Einar Laurit zen E-post : ein ar .lauritzen@skjervoy.komm une.no

903 60 894
77775500

988 889 245
HR Prosj ekt AS

Dronning Eufemias gat e 16, 0191 Oslo

Hernan Vasquez E-post : hva@hrpr o sjekt.no

993 81 015

Beathe Gillebo

92 64 04 54

E-po st: bgi@hrpro sj ekt. no
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Eierforhold:

Kommunen eier store deler av planområdet , men vil mått e erverve seg grunn da mindre deler av

planområdet utgjør private bebygde eiendommer. Kommunen er i dialog med grunneierne for gjennomføring

av ekspropriasjon. Det te gjelder eiendommene med gnr. /f.nr/bn r.: 69/ 1/ 807 og 69/ 1/ 835.

1.3 T IDLIGERE VEDTAK I SAKEN

PS 92/ 20 Kommunestyret, Skjervøy kommune

Vedtak i sak PS 92/ 20 datert 15.12.2020 der det fremgår at Kommunestyret vedtar igangset telse av

detalj regulering av neri ngsvirksomhet i Sandora s t , innenfor omradet benevnt 0 M R3 i KP A, som er avsat t

t il næringsformål.

1.4 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING

Detalj reguleringsplanen er vurdert i henhold t il Forskrift om konsekvensutre dninger (FOR-2017-06-21-854.)

Planområdet er t ilst rekkelig ut redet i t idligere saker (Sandora ind ust riomra de id:1941201402) og

overordnede planer som Kommuneplanens arealdel.

Det vurderes dermed som lit e sannsynlig at en KU vil avdekke vesent lige konsekvenser som ikke allerede er

kjent , eller som ikke fanges opp i den ordinære prosessen. Planforslaget om utvidelse av næringsareal for

sj basert neri ng er i t rad med overordnet plan og omra det avsat t til fremtidig sjba sert naering.

I kommuneplanens arealdel fremgår det følgende om den samlende konsekvensen for t ilt aket og endret

arealbruk fra uopparbeidet nat urområdet t il næringsområde:

«4.1.4 Konsekvens 4 : Sikring av Sand ra nord@stover ti l sj basert (ren) virks omhet

Den nye reguleringsplanen for Sand ra, som legger t il rett e for ny sjøbasert næringsvirksomhet , gjør

det hensikt smessig a set t e av mer areal t il flere virksomheter av lignende type i det samme området .

Gjennom et slikt grep rust er kommunen seg for a kunne være en forut sigbar vert for framt idige nye

akt ører som ønsker å lokalisere seg i en næringsklynge her. En utvidelse av næringsarealer

nordøstover fra Sandr a blir en vikt ig arealbrikke da grepet sett er kommunen i stand til a ve re i

forkant av en mulig, men hitt il ukjent næringsframt id på øya.»

Da planen anses som t ilst rekkelig ut redet i t idligere planer og er i t råd med overordnet plan og planlagt

næringsbebyggelse ikke vil overskride 15 000 m?,jf. Forskrift om konsekvensutre dninger (FOR-2017-06-21-

854.) vedlegg I pkt 24, er det vurdert t il at planprosessen ikke omfat tes av forskrift en og følgelig ikke ut løser

krav t il KU. Da planen ikke omfatt es av KU utgår også behov for planprogram .

• ,,,,, HR Prosj ekt as
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2 PLANPROSESS

2.1 M EDVIRKNING OG VARSEL OM OPPSTART

Man vil gjennom hele prosessen følge de ordinære reglene for medvirkning særlig i forbindelse med

kunngjøring av oppstart planarbeid og offent lig høring. Grunnet korona-epidemien legges det ikke opp t il

folkemøt e med fysisk oppmøte, men særskilt skrift lig informasjonsflyt t il berørte parter.

-Oppst artsmøte ble avholdt den 08.03.2021 med forslagst iller og konsulent.

-Oppst art planarbeid ble varslet i henhold t il § 12-8 i avisen og på kommunens nett sider. Totalt er innkomet

9 innspill t il planarbeidet. Kommunen kunngjorde selv oppst art planarbeid den 08.01.2021.

-Den offentlig e høringen er ennå ikke berammet .

3 PLANSTATUS OG RAM M EBETINGELSER

3.1 O VERORDNENDE PLANER

Planområdet skal utvikles i henhold t il overordnede rammebet ingelser og føringer for arealbruk. Disse

føringene er både nasjonal, regional og kommunale bet ingelser.

Nasjonale føringer:

Nasjonale forventinger t il kommunal og regional plan legging 2019-2023

Nasjonale forvent ninger t il kommunal og regional planlegging 2019-2023 av den 14.mai 2019 er ledende for

arbeidet med planen. For afremme en bærekraft ig utvikling, utarbeider regjeringen hvert fj erde år

nasjonale forventninger t il regional og kommunal planlegging. De nasjonale forvent ningene skal legges t il

grunn for de nye fylkest ingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planst rategier

og planer. Av Nasjonale forvent ninger t il kommunal og regional planlegging 2019-2023 fremgår det også at

FNs baerekrafts mal skal legges t il grunn for planlegning.

Lovverk:

Plan-og bygningsloven

Havne-og fa rvannsloven

Nat urmangfoldsloven

Kult urminneloven

Andre rikspolit iske overordnede føringer for arealbruken:

Rikspolit iske ret ningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

HR Prosj ekt as
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Rikspolit iske ret ningslinjer for universell ut forming

Rikspolit iske ret ningslinjer for samordnet areal- og t ransport planlegging

M ilj øverndepartementets Ret ningslinjer for behandling av støy i arealplanle ggingen (T1442)

Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av luft forurensning i arealplanleggingen (T-1520)

Vannforskri ft en FOR-2006-12-15-1446

Regionale føringer:

Fylkesplan fo r Tro ms 2014-2025

Fylkesplan for Troms 2014-2025 fremme r sjøbasert infrast rukt ur som næringsarealer og indust rikaier, som

en vikt ig st rategi og priorit ert emne for a opp na ønsket utvikling og vekst i regionen. Planforslaget om

utvidelse av Sandora til et stor indust ri havneområde er dermed i t råd med regionale arealpolit iske

retningslinjer.

Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021

Regional forvalt ningsplan vannregion Trom s 2016-2021 er førende for planarbeidet . Miljømål for

vannforekomstene fast sat t i godkjente regionale vannforvalt ningsplaner skal legges t il grunn i planlegning,

jf . Vannforskrift en $29, sist e ledd. Tilt aket for havbruksnæringen må være kompat ibel med

forvalt ningsplanen for vannregionen.

Kommunale føringer:

Kommu neplan for Skjerv0y 2015-2027

Området er regulert ett er overordnet kommuneplan med id: 19412015KPA. Området er regulert ti l OM R3

og avsat t t il fremt idig sjøbasert næring. Området er en del av ut bygging og endringsområder i

kommuneplanens arealdel og planforslaget er dermed i t råd med føringene git t i overordnet plan.

Slik det fremgår av de overordnede føringene lagt i kommuneplanen kan man ut lede at Skj ervøy kommune

ser et særlig behov for a sikre arealer t il ny sjøbasert næringsvirksomhet i rene omgivelser og at behovet for

næringsareal er stort . En sent ral kj erne i Skjervøy kommunes arealreserver for dett e formålet er net topp

Sandr a s t da området vil kunne være kompat ibel med mat produserende akt ivit et er. Behov for ut fylling i

sjø kan også være aktuelt for yt t erligere utvidelse for næringsareal. Et nødvendig grep er dermed a sikre

t ilgj engelig areal og utvide Sandøra i nordøstgående ret ning som bevisst st rategi for a sikre nye

næringsarealer på land og i sjøen.

3.2 GJELDENDE PLANER

Området er regulert t il OMR3 og avsatt t il fremt idig sjøbasert næring et ter overordnet kommuneplan med

id: 19412015KPAO ikraft t redelsesdato. 31.08.2015. Området omfat tes ikke av gjeldene reguleringsplaner.

HR Prosjekt as
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KARUTSNITT AV GJELDENDE KOM MUNEPLAN id: 19412015KPA

3.3 T ILGRENSENDE PLANER

Vest for planområdet er det regulert et t er Detalj reguleringsplan for Sand ra ind ustri omrade id:1941201402

og ikraft t redelsesdato 06.05.2015. Reguleringsplanen er en ut videlse av t ilgrensende plan og det er

avgjørende at disse planene er kompat ible.

HR Prosjekt as
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KARTUTSNITT TILGRENSENDE REGULERINGSPLAN SANDR A INDSUTRIOM RDE ID194120 1402

PLANEN OM HANDLER UTVIDELESE AV SANDR A INDUSTRIOMRADE OG ER I DIREKTE TILKNYTNING Til VEDTATT REGULERINGSPLAN SANDRA

INDSUTRIOM RÅDE. PLANOM RÅDET SES HER I RØD STIPLET LINJE.

I I HR Prosj ekt as
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3 .4 TEMAPLANER

Kystsoneplan Videre inngår planområdet i Kyst soneplan for Nordreisa og Skjervøy kommune med id:

194119422013KPK og ikraft t redelsesdato: 17.6.2015, men som man kan ut lede av kartet under omfatt es ikke

planområdet av gjeldene hensynsoner.

• \
\

r
\ \

KYSTSONEPLAN FOR NORDREISA OG SKJERVØY KOMMUNE MED ID: 194119422013KPK

4 B ESKRIVELSE AV PLANOM RADET, EKSITERENDE FORHOLD

4.1 BELIGGENHET

\

\

Plan for handel og service Troms 2016-2025 Planforslaget er i t råd med Regional plan for handel og service

Trom s 2016-2025 der det fremgår at Skjervøy fungerer som sent er for marit ime funksjoner i regionen.

Planforslaget er med på å opprett holde denne funksjonen ved å t ilrett elegge for arealer for

havbruksnæringen.

Kommunal næringsplan 2014 -2017 Havb ruksneri ng en utgjør en betydelig del av Skjervøys næringsliv og

sysselset t ing. Planforslaget om utvidet indust rihavn for sjøbasert næring pa Sandr a ses dermed i

sammenheng også med næringsplanen og plangrepet f ungerer som et st rategisk ledd i utviklingen av den

kommunale næringsvirksomheten.

Planområdet ligger i Skj ervøy kommune. Skjervøy kommune ligger i Nord-Troms i Troms og Finnmark fylke,

og har ca. 3000 innbyggere. Skj ervøy er en øykommune med fast landsforbindelse med bro og tunell. Området

er lokalisert i Sandora pa den øst lige delen av øya og øst for Skatterørsundet bro. Området utgjør 150 daa og

strekker seg fra Fv.866 og ned mot sjøen mot Hollendarvika .• ,,.,. HR Prosjekt as
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4 .2 DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK

Området består i dag av ubearbeidet nat urområde, både land-og sjøareal. Planområdet innehar også to

private bebygde eiendommer av t ypen fr it idsboliger. Det akt uelle området består av sjøareal i Ennessundet .

Arealene ligger under marin grense for hav -og fj ord avset ning. Arealbruk Ennessundet : Enesundet er utenfor

farled, men det er forekomster av gyteplasser for torsk i Ennessundet. Gyteplassene er ikke i nær t ilknyt ning

t il planområdet .

Vest for planområdet er det regulert  t il  indust riområde og arealbruken skal omfat te mat produksjon. Det er

dermed avgjørende at det kommende t iltaket som denne planen init ierer er kompat ibel med

matproduksjonen vest for planområdet. Mot Hollendarvika er t ilstøtende arealbruk bebyggelse, av typen

fr it idsboliger, men disse er ikke regulert. Nord for plan området finnes areal for opparbeidet vei, Fv 866.

•''"''' HR Prosjekt as
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' lollendarvika
, · -·

4 .3 STEDETS KARAKTER

Landskapet ligger i landskapsregion 37 Kyst bygdene i Troms, underregion 37.5 Skjervøy. Landskapet i

regionen preges av blanding av høye steile kyst fjell, dype smale fjorder og brede sund og lavere små øyer

som utgjør landskapskarakteren i området . Sør -vest for planområdet ligger øya Kagen. Kagen har flere

t opper over 1000 meter, med den majest etiske Kagt ind en 1228 m.o.h. som den høyeste. Kågt inden og de

omkringliggende fj ellene pa Kagen, er sammen med den åpne fj ordflaten, markante elementer i

landskapsrommet rundt planområdet .

1,Wffilffi HR Prosj ekt as
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Utsikt t il planområdet pa Sandora fra Kagen . Skatterosund et bro t il venst re i bildet . Skervoy er omgitt av steile fjell.

Tilgrensende indust riområde er allerede delvis etablert paSandora kan man ut lede av bildet.

I E HR Prosj ekt as
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4.4 LANDSKAP

Terrengmessig preges landskapet i planområdet av at det skråner bratt ned mot sjøkanten. Som man kan

ut lede av høydeprofilen under er det en høydeforskjell på hele 50 m. I 2011 gjorde M ult iconsult

grunnundersøkelser i sjøen i forbindelse med t ilgrensende regulering. Undersøkelsen viser at bunnen består

av finsand med skj ellrester. Siltige ,sandige masser og ant at t morene utgjør underliggende lag. Videre påviser

rapporten at det ikke ble gjort funn med sprøbruddegenskap i sjøen. Rapport en konkluderer med at det er

god stabilit et for ut fylling i sjø. Sweco er engasjert t il grunnundersøkelser for denne reguleringssaken, men

rapporten foreligger ennå ikke.

Illust rasjonskart som viser høydekurver i analyseområde. Snitt linj en er markert svart i senter av illust rasj onskart et. Høydeprofil vises på neste side

I I HR Prosj ekt as



PLANBESKRIV ELSE - DETALJREGULERING SANDØRA ØST 20210 1 SKJERVØY KOM M UNE

r .

f
a5

• ••)l l ..;,
1.8•

• Ungora
t

\ •

r "
IJ o

14

Illust rasj onskart med høydekurver i farger , inkl. dybdemeter under havoverflat en (Kartverket )
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Høydeprofi l fra Norges kartverk v iser terrengets st igning på SO høydemeter.
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4.5 KULTURMI NNER/KULTURMILJ

Kult urminnesøk hos Riksant ikvaren viser at det er kult urminner i nær t ilknyt ning t il planområdet . Automat isk
fredet kult urminne: gravsted. Kult urminnene markert med Ri kart et er lokalisert vest for planområdet og har
vernesone. Nordøst for planområdet på Nilsengen er det også regist rert kult urminne.

Sand or a

Registrert e kulturminner i t ilknyt ning t il planområdet på Sandøra øst (Askeladden, Riksant ikvaren)

4.6 N ATURVERDIER

Det er ikke regist rert t ruede eller sjeldne art er i eller rundt planområdet if h Artsdata banken. Statens vegvesen
inkludert e planområdet i sine regist reringer av naturverdier i forbindelsen med etablering av Fv 866.

II I HR Prosj ekt as
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He kkeomr ade

Statens vegvesen kartlegging av vegatasjon, naturverdier (State ns Vegvesen 2014]

Statens vegvesen regist rerte lauvskog i form av høgstaudeskog og gråorskog i planområdet.

Ved søk i artsdatabanken og Nibio fremgår det at store deler av st randsonen er preget av berg eller

rullesteins fjere , mens området ellers preges av veget asj onstypen lauvskog (ca. 100 m2) og grunnen er

jorddekt og videre hav (ca. 75 m2).

I I I HR Prosjekt as
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- - - - - - -

Nibios kartdatabase Kilden viser at planområdet e r preget av skog og treslaget : lauvskog.

SKJ ERV OY

•
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Fiskeridirekt orat et har kart lagt to gytefelt for tosk i Ennesundet utenfor Sandr a s t i Skj ervøy. Gyt efeltene

er markert i blått , mens planområdet for indust rireguleringen er markert med rødt . Men slik det fremgår av

det nevnt e Kyst sonekartet for Skjervøy og Nordreisa omfat tes ikke planområdet av hensynsone for

fiskenæring (Fiskeridirektoratet ).

4. 7 REKREASJONSVERDI

Det er ikke kjent at det er allmenn bruk av det akt uelle området som rekreasjonsområde.

4.8 T RAFIKKFORHOLD

Det er per i dag ikke opparbeidet vei i planområdet, men planområdet ligger i nær t ilknytning t il Fv 866. Det

er også regulert vei i t ilgrensende indust riområde som kan kobles på veist rukturene som vil et ableres i

planområdet. Fv 866 er markert mørk gul i Stat ens vegvesen kart , mens internveiene i det t ilgrensende

planområdet er markert i lys gul. ÅDT er ett er St atens vegvesens regist reringer 900 og 15% av t rafikken langs

st rekningen utgjør t ung t ransport.

u oks ma lo

@o
h

\
l  :

Statens vegvesens vegkart viser Fv866 og broforbindelsen Skatterødsundet bro i t ilknytning t il planområdet samt internveiene i det t ilgrensende

industriomrd et. ADT er et ter Statens vegvesens regist reringer  900  0g 15% av trafikken langs st rekningen utgjør tung t ransport . Internveiene t il

tilgrensende regulering er markert lysegule.
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4 .9 FARLED LANGS KYSTEN

- $
Råvddå 'i

Farled (Kystverket)

Kystverket s kart port al viser Skj ervøy og Sand ora i sammenheng med fa rledene, vegsyst emet t il sjøs.

Hovedledene er markert med rød st iplet linj e, mens biledene er markert i blå st iplet linje begge med areal

avgrensning i rødst ripet skravur. Av kartet kan man ut lede at det ikke er regist rert fa reled forbi Sand ra eller

i Ennesundet per i dag.

4.10 BARNOG UNGES INTERESSER

Det er ikke kjent at barn og unge nyt t er området for lek eller rekreasj on eller annet . Planforslaget vil dermed

ikke ha vesent lig innvirkning på barn og unges interesser.

4 .11 SOSIAL INFRASTRUKTUR

Planforslaget omhandler eller berøre ikke sosial infrast rukt ur.

4 .12 U NIVERS ELL TILGJENGELIGHET

Området er per i dag uo pparbeidet og ikke universell ut formet , men planforslaget som init ierer

indust riregulering skal legge t il rett e for dett e ved a palegge de t il enhver t id gj eldene regler for universell

t ilgjengelighet gjeldende i byggefasen.
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4 .13 T EKNISK INFRASTRUKTUR

Vann-og avlp

V/VAA-kart (Skjerv y kommune)

Kartet viser t ilgjengelig ledningsnet t fra Langbakken som akt uellpakobling spunkt for t iltaket . De blå tykke

linj ene markerer nyeste t rase.

I HR Prosjekt as
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Trafo-kart
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Trafo-ka rt  (Ym ber)

Kartet viser t ilgjengelige påkoblingspunkt er for st røm i området samt ledningskabel i sj ø. Ymber er

st rømleverandør i området og kapasit eten for å imøt ekomme t iltaket er vurdert som god. Det er

på koblingspunkt ved insut rireguleringen vest for planområdet og ved Langbakken .
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4 .14 G RUNNFORHOLD
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Regist reringer fra Norges geologiske undersøkelse viser at p lanområdet best år av tynt humus-/ torvdekke og fyllmasse, (NGU)
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Av bergrunnskartet hentet fra Norges geologiske undersøkelse kan man ut lede at planområdet består av metasandstein og glimmerskifer, (NGU).
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Av kartet kan man ut lede at planområdet ligger under marin grense på hav -og fjord avsetning. Marin grense er markert med blå st iplet linje på kartet

(NGU). Det kan være sammenhengende forekomster av marin leire. Det kan være hensikt smessig a vurdere om grunnen bør ut redes nærmere i

planprosessen hvor det planlegges fysiske t iltak. Det pågår grunnundersøkelser i sammenheng med plansaken, men disse foreligger ennå ikke.

4 .15 STØYFORHOLD

Skj erv0ya

I

uo h i mob

Støysonekart fra Statens vegvesen viser at Sand ra s t området er klassifisert t il gul sone for støy fra riks-og fylkesvei.

4.16 ANALYSER/ UTREDNINGER

Nødvendige analyser og ut redninger som behøves for gj ennomføring av t ilt aket er: grunnundersøkelser som

innebærer geologiske undersøkelser i land og sjø, masseberegning og vurdering av areal utt ak på land og

vurdering av sjoutfylling. Disse analysene er premissgivende for arealdisponeringen i planforslaget og

result at ene fra analysene avgjør omfanget av t ilt aket og plassering av t iltak innenfor de ulike formålene.

Det er gjennomført en tomteanalyse av H RP for innledende vurdering av soner og arealdisponering i området.

Videre er det gjennomført en økonomisk rapport av HRP i t ilknytning t il reguler ingssaken som ut reder en

økonomisk kalkyle for ut fylling i sjø, etablering av bebyggelse og t ilhørende anlegg på land.

±
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1 PLANLAGT AREALBRUK

Planlagt arealbruk for området er indust riareal for sjøbasert næring og t ilhørende infrast rukturt ilt ak som

følger av etablering av havnæring. Planforslaget skal også t ilrett elegge for fremt idig prosjekt ering av

havneareal, ut fylling sjø og avset ter areal t il fremt idig utvidet HUB-område.

Utsnitt av planforslag med id: 202101 Detaljreguleri ng f or Sandora ost

I HR Prosj ekt as
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5.2 REGULERINGSFORMÅL

I medhold av Plan og bygningsloven §12-5 er området regulert t il følgende formål:

$12-5 nr.1 Beby ggelse og anlegg

Næringsbebyggelse

Underformål: Indust ri ( (Bl)

$12-5 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med t ilhørende st randsone

Havneomrade i sj (VHS)

5.3 GJENNOMGANG AV REGULERINGSFORMÅL

§12-5 nr.1 Bebyggelse og anlegg

Næringsbebyggelse: underformål indust ri (Bl)

Formålet avsatt t il Bl utgjør areal både på land og i sjøen. Tot alt areal avsatt t il dett e formålet er 123,8 daa

med t illatt utnyt telsesgrad 80% BYA. Innenfor området avsat t t il Bl skal det etableres skipsverft med

dimensjoner 30m bredde, 70 m lengde og høyde 40 m. For effekt ivisering av drift en skal verft et kunne mot ta

båter fra porter i begge ender. Tiltaket fordrer dermed at fremt idig prosjektering avsett er t ilst rekkelig med

uteplass for frakt ing av båt er t il og fra verft et samt oppst illingsplass for båter innenfor det te formålet .

I direkte t ilknytning t il verft -bebyggelsen skal det et ableres bygg i 2 etasjer med verksted og kontorer med

foreslått e dimensjonene 10m x 50m.

Teknisk infrast ruktur: Det må også anlegges betongplat e for spyling, avrenning og oppsamling av slam og

spylevann med foreslåt te dimensjonene 30m x 25m. Form alet omfatter også etablering av Travellift med

foreslått e dimensjoner 20,3 m bredde og 29,4 m lengde.

Fylling og utsprenging: Formålet innebærer fylling på land hvor maksimum t illat t fylling er kote +4. Av hensyn

t il havnivå skal fremt idig bebyggelse planeres på minimum kote +4. Form alet Bl har avsat t 40 daa areal i sjø

som potensielt areal for ut fylling og utvidelse t il indust rihavn. Eksakt areal for ut fylling vil avdekkes i

byggefasen og et ter at result at er fra pågående grunnundersøkelser foreligger. Det t illates ut sprengning og

inngrep for at ilpasse skjaering sut slag i eksisterende ter reng. i t errenget innenfor formålet for etablering av

næringsbebyggelse, komplement erende virksomheter og anlegg.

Utover skipsverft -bebyggelse skal det innenfor formålet et ableres bebyggelse med t ilhørende anlegg i form

av komplementerende virksomheter og servicebygg som kan bistå havbruksnæringen. Byggegrenser fremgår

av plankartet . I vest er byggrensen lagt 5 m fra eiendomsgrensen og i nord minst 50 m fra Fv.866. Der disse

ikke fremgår er byggegrense t ilsvarende formålsgrensen. Selve verft bebyggelsen skal plasseres øst i

planområdet . Derfor vil areal for komplementerende virksomheter utgjøre resterende areal av formålet Bl i

vestgående ret ning. Med t ilhørende anlegg menes ogsa veist ruktur. Det er under formålet indust ri (Bl) også

avsatt t ilst rekkelig med areal slik at det kan etableres parkering i forbindelse med formålet .

ECELE s oo n
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Parkeringsdekning og dimensjoner pa p-pl assene ma avklares nærmere i prosj ekteringsfasen, men skal være

i t råd med kommunes parkerings-norm.

Areal for reguleringsformål indust ri (Bl) innebefat ter også områder for utvidelse av HUB.

Oppsummert skal formålet Næringsbebyggelse, underformål: Indust ri (Bl) inneholde følgende t ilt ak:

Skipsverft (med t ilhørende anlegg og nødvendig infrast rukt ur)

Sidehall (verksted og kont orer)

Oppsti ll ingsplass, manovrering splass for båter

Utsprengning og fylling på land

Utfylli ng i sj0

Bebyggelse med t ilhørende anlegg: Komplement erende virksomhet er og service bygg

Parkering

Veist rukt ur

Areal for fremt idig utvidelse av HUB

§12 -5 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med t ilhørende st randsone

Havneomra de i sj (VHS)

Formålet innebærer etablering av kai (med dimensjoner 30 meter og dykdalbe i forlengelse med kai med 20

meters avstand fra kai, samt avst ivere.) Det skal avsett es areal t il pirer og flyt ebrygge samt t illates areal for

molo på 2,4 dekar innenfor formålet . l<aifronten må planeres på kote +4. Utfylling i sjø t illates til 5-10

dybdemeter. Yt t erligere dimensjoner og plassering innenfor formålet avklares i byggefasen og når

grunnundersøkelsene foreligger.

Oppsum mert skal areal avsatt t il havneområde i sjø (VHS) inneholde følgende t ilt ak:

Kai

Pirer

Flytebrygge

Molo

Tiltakene som t illat es innenfor de nevnt e formålene må det aljeres og prosjekteres i prosjekt eringsfasen.

Plandokumentene påser kun a avsett e og disponere t ilst rekkelig med areal for hvert enkelt formål som i kraft

av a ve re j uridisk bindende legger premissene for fremt idig prosj ektering.
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Vedlagt denne planbeskrivelsen følger skisser fra Moen/ Olsen verft  Situasj onsplan 150621 2  og

illust rasj onsplan og snit t fra HRP. Disse er ikke j uridisk bindende, men foreløpige skisser som kan benytt es i

nest e fase.

Illust rasjonsplan (HRP)

Snitt A (HRP}

I HR Prosjekt as
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5.4 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORM ING

Skipsverft et skal plasseres øst i planområdet . Det te anses som den mest fordelakt ige plasseringen for

bebyggelsen da den i øst vil skjermes for harde vær- og vindforhold og eventuell forurensing fra

indust riområdet t rekkes med denne plasseringen lengst unna annen virksomhet ved allerede eksisterende

anlegg vest for planområdet .

Yt terlige bebyggelse som skal inngå i endelig plassering må avklares i prosjekteringsfasen.

5.5 PARKERING

Parkeringsdekning vil utarbeides i prosjekteringsfasen og skal baseres på den totale ant all m2 innenfor

planområdet . Også antall arbeidsplasser vil kunne ha innvirkning på ant all parkeringsplasser/ gj est eplasser.

Kommunens parkeringsnorm skal gjelde.

5.6 T ILKNYTNING TIL INFRASTRUKTUR

Fylkesvei 866 er etablert nord for planområdet og har forbindelse t il fast land via bro vest for planområdet .

Indust ri reguleringen vest for planområdet har regulert infrast rukt ur som vil kunne forbinde planområdet t il

eksisterende infrast rukt ur. Kj øreveien i eksisterende indust riregulering, som vil være det nat ur lige

pakoblingspunkt et til a forbi nd e Sand øra Øst området med allerede eksisterende infrast rukt ur, må forlenges.

Det må i den forbindelse etableres j uridisk bruksavtale om felles disponering av kjøreveien som er anlagt på

Movvi-anlegget . Avtalen skal inngåes mellom Skjervøy kommune og eiere av privat eid vei innenfor gnr./ bnr

69/ 874 og 69/ 873.

5.7 T RAFIKKLO SNING

I fremt idig prosjektering av området må det t ilret t elegges for en intern t rafikkløsning som i t i llegg til

sammenkoble indust riområdet Sandøra Øst med eksisterende infrast rukt ur også t ilrett elegger slik at hele

indust riomradet far veiti lgang. Kj revei kan i denne fasen ikke reguleres som eget formal da det ikke

foreligger en prosjekt er ing. Men det ti llates a etablere vei i gj eldene formål som kobler t ilt aket t il

eksisterende infrast rukt ur i reguleringen vest for planområdet. Denne t ilkoblingen gir området t ilgang t il

Fv.866 og bro-forbindelse. Det må i prosj ekteringsfasen t as høyde for et internt kjøremønster, basert på

kommunens veinormal, som gir fremkommelighet t il bygg og havneområdet . Ett er kommunens ønske bør

det etableres snuplass i i østenden av planområdet i t ilknyt ning t il havnen.

Adkomst, eiendomsforhold

Adkomst t il planområdet vil være vest for planområdet, som vist på illust rasjonsplan under, og forbindes med

det allerede etablerte M ovii-anlegget og eksist erende kjørevei bak anlegget . Det innebærer fe lles d isponering

av privat eid vei på eiendommene med gr.nr./br. nr. 69/ 874 og 69/ 873. Kommunen har avtale om ret t igheter

t il bruk av veien og overtar med det alt vedlikehold.
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Illust rasjonsplan som viser forsalg t il plassering av bygg, teknisk infrast ruktur og havneomrade (HRP )

Mobilit et løsning

Ettersom planforslaget omhandler indust riregulering må det tas høyde for i prosjekteringsfasen at det int erne

kjøremønsteret og internveiene er klassifiserte og dimensjonerte for at større biler med mat riallast for

båtbygging og represjon kan manøvrere seg på området og at det er avsatt t ilst rekkelig plass for parkering

for disse.

5.8 MIL O PPFL GI NG

Søppelhåndtering og behandling av miljøskadelig avfall må håndteres etter de t il enhver t id gjeldene

forskrift ene. Virksomheter som etableres pa Sandr a ost området er underlagt a ve re kompat ibel med

indust ri for mat -produksjon i t ilgrensende område i vest. Vannforskriften  (FOR-2006-12-15-1446) skal også

være førende da planområdet er til knyttet vannforekomt pa Kvern angen Hauk.

5.9 U NIVERSELL UTFORM ING

Tiltaket om indust riregulering fordrer utsprengning av fast fjell for t ilret telegging av et universelt utformet

og t ilnærmet flatt indust riområde for oppst illing av båter t il reparasjon på land og i sjø. Tiltaket skal oppfylle

de t il enhver t id gjeldene kravene for universell ut forming både inne i bebyggelsen og utearealene.

5.10 PLAN FOR VANN-OG AVLQP

Tiltaket skal kobles på eksisterende vann-og avløpssystem. Behov for økt kapasitet og prosjektering av

t ilkoblingspunkt er vil ut redes og avklares i prosjekteringsfasen. Det vil kunne være behov for et ablering av

renseanlegg i t ilknytning t il t ilt aket .

EI HRProsjekt as
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5.11 PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING

Tilt aket skal ha en forsvarlig avfa llshåndt ering. Gjenvinningspunkt er vil det aljeres i prosjekteringsfasen.

5.12 A V0 TENDE TILTAK/LOSNINGER ROS

Av ROS-analysen kan man ut lede at det kan være fare fo r akut t forurensing og forurensing i sjø. Det må

gjennomføres t ilt ak i form av renseteknikker og håndt ering for askjerme mot forurensing på land og i sjø.

Det kan forekomme forurensing både i anleggs-og drift sfasen. Kommunen pålegger utby gger agjen nomf@re

en detaljert milj ø-og risikoanalyse samt en gj ennomføringsplan for aredusere sannsynlighet for forurensing

og konsekvensen av den. All virksomhet innenfor området må være kompat ibel med matproduksjonen i

t ilgrensende område og hensynta så langt det er mulig marint miljø og biologisk mangfold i sjø og på land.

5.13 REKKEFLG EBES TEM M ELSER

Rekkefølgebestemmelser vil følge av planen da t iltakene som init ieres vil kreve at det er gjennomført og

dokument ert grunnundersøkelser som vil gi endelig result at for t ilt akets mulighet for ut fylli ngsareal i sjø.

Videre må det før igangsett else foreligge j uridisk avtale om bruksret t og adkomst via eksist erende kjørevei

og utvidelse av denne mellom Skjervøy kommune og eiere av gr.nr/ br.nr. 69/ 874 og 69/ 873.

6 V IRKNINGER OG KONSEKVENSER AV PLANEN

6.1 O VERORDNENDE PLANER

Tilt akene som init ieres i planforslaget vil ikke fravike fra overordnede planer da planen legger t il rett e for

sjøbasert næring i t råd med overordnede planer.

6.2 STEDETS KARAKTER

St edets karakter vil ved et ablering av t ilt akene endres bet raktelig fra i dag ave re t ilnærmet uberørt område

med kun to spredte fr it idsboliger  til a t ransformeres t il et indust ri -og havneområde for sjøbasert næring.

Hovedformålet er skipsverft med komplementerende virksomheter. Dett e vil gi økt akt ivit et og virksomhet i

området samt generer t rafikk i sjø og på land.

6 .3 LANDSKAP

Planen vil få store konsekvenser for eksist erende landskaps former da planen init ieres ut sprenging av fjell for

etablering av indust riområde samt ut fylling i sjø for et ablering av havneområde i sjø.

6.4 B EBYGGELSESFORM OG ESTETIKK

Bebyggelsesform og est et ikk er ikke avklart i denne fasen, men skipsverft og t ilhørende bygg t il

næringsvirksomhet en vil endre silhuett en på den øst lige halvdelen av Skjervøy. Landskapet vil bli vesent lig

endret da det t ilføres større volumer og indust ribygg.

6.5 FORHOLD TIL KRAVENE I KAP II I N ATURMANGFOLDSLOVEN
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Konsekvenser for biologisk mangfold som følge av ut bygging er vurdert t il at veget asjon og flora vil forsvinne

samt dyreliv på land i form av fugler og fiskeliv i sjøen vil bli påvirket og noe redusert som følge av menneskelig

akt ivit et . Omfanget av ut fylling anses avaere begrenset og t iltaket anses ikke avaere av en slik st ørrelse at

t ilt aket omfat tes av kravene i kap.2 i Nat urmangfoldsloven. Men t ilt akene skal ut føres slik at man hensynt ar

så langt det er mulig marint miljø og biologisk mangfold i sjø og på land.

6 .6 FORHOLD TIL FNs BÆREKRAFTS MÅL

Av Nasjonale forventninger t il kommunal og regional planlegging 2019-2023 fremgår det også at FNs

bærekrafts mål skal legges t il grunn for planlegning. Et hvert t ilt ak som skal iverksett es på område må

forholde seg t il FNs bærekraft små I. I denne forbindelse gj elder særlig delmål 14.3 om abeva re og bruke havet

og de marine ressursene på en måt e som fremmer bærekraft ig utvikling og forhindre havforurensning.

6. 7 REKREASJONSINTERESSER

I den grad planområdet har blit t benytt et som rekreasjonsområde vil planen ha den konsekvens at området

ikke lenger vil være t ilgjengelig for rekreasjon da området vil t ransformeres fra uberørt området med

fr it idsboliger t il indust riområde.

6 .8 HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

Planområdet er i kommunalt sjøområde der Skjervøy kommune er forvalt ningsmyndighet . Tilt ak og

etableringer i sjø krever egen t illat else ett er Havne og farvannsloven, j f § 14. Planforslaget er dermed

underlagt Havne- og fa rvannsloven der t ilt ak defineres som både innret ninger, naturinngrep og akt ivit et er,

j f. $14 fr s te ledd. Kommunen er t illat elsesmyndighet , j f .§14, andre ledd.2

6 .9 V ANNFORSKRIFTEN ( FO R- 2 OO6- 1 2 - 15 - 14 4 6 )

All virksomhet som skal etableres innenfor planområdet plikt er a f lge de t il en hver t id gj eldene krav et ter

Vannf orskrift en (FOR-2006-12-15-1446) om forsvarlig miljøoppfølging og ivaretakelse av vannmiljøet og

milj ømål. Planområdet inngår i vannforekomst Kvænagen Haukøy. Kommunen pålegger utby gger a
gjennomføre en detaljert miljø-og risikoanalyse samt en gj ennomføringsplan for aredusere sannsynlighet og

konsekvenser for risikofaktorer. Tilt akets påvirkning på måloppnåelse og hvordan vannmiljøet skal ivaretas

skal gjennomgås i den påkrevde analysen. I denne fasen sikres det te i bestemmelsene og vil ivaret as og

ut redes i byggefasen, da det i denne fasen ikke foreligger noe prosj ekt .

6.10 TRAFIKK FORHOLD

Planen vil gi økt t rafikk t il og fra virksomhetene som skal et ableres. Dett e vil kunne gi økt belast ing på Fylkevei

866 og internveier i t ilgrensende indust riområde. Videre vil t ilt aket gi økt t rafi kk i sjøledene. Planen har også

den konsekvens at det må opparbeides infrast rukt ur i form av kjørevei som forbinder planområdet t il

eksisterende infrast rukt ur. Kjøreveien skal kobles på eksisterende vei bak Movii- anlegget vest for

planområdet .

6 .1 1 U NIVERSELL TILGJENGELIGHET
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Ett ersom t ilt aket omhandler et ablering av indust riområde for havbasert næring i et t idligere, t ilnærmet

ubearbeidet område vil det som konsekvens av t ilt aket bli etablert et område som skal oppfylle de t il en hver

t id gjeldene kravene for universell ut forming både inne i bebyggelsen og utenfor. Det te er nødvendig for a
bedrive den type virksomhet som er t ilt enkt området og for akun ne manøvrere båter på området .

6.12 ENERGIBE HOV

Tilt aket vil kunne kobles på eksist erende ledningsnet t. Ledende st rømleverandør i området kan verifisere at

kapasit eten i området kan imøtekomme t ilt aket og kan forsyne området med energi ett er behovet som er

foreskrevet fra kommunen. Det må tas spesielt hensyn t il eksist erende lendinger som er lagt i sjø og på land.

6.13 ROS

HRP har gj ennomført ROS-analyse. I ROS-analysen ble det avdekket 22 hendelser som ansees agi økt risiko.

Dett e gj elder særlig kvikkleireskred, forhold knytt et til brann/politi /fors var, fare for akutt forurensing,

forurensning i sjø og forhold knyt tet t il risikofylt indust ri, kjemikalier og eksplosjonsfare. På bakgrunn av

risikobildet som ROS-analysen ident ifiserer anbefa les det at t ilt akene for hendelser med gul og rød risiko

iverksett es. Det anbefales at det jobbes videre med a identifi sere og iverkset te risikoreduserende t iltak

t ilknyt tet hendelser med gul risiko et t er t iltak. Dett e gjelder særlig t ilt ak som bidrar t il a redusere

konsekvensen dersom en hendelse innt reffer, og i særdeleshet for hendelser knytt et t il forurensning. Det

anbefales at det gjøres nærmere undersøkelser mht . hendelsene som vurderes å kunne ha en risiko, men

hvor informasjonsgrunnlaget ikke er t ilst rekkelig til akunne vurdere risikoen eller t ilt ak konkret .

Se vedlagt rapport .

6.14 T EKNI S K INFRA STRUKTUR

Av teknisk infrast ruktur må det anlegges betongplat e for spyling, avrenning og oppsamling av slam og

spylevann med foreslått e dimensjon ene 30m x 25m. Tilt aket omfatt er også etablering av Travellif t med

foreslått e dimen sjoner 20,3 m bredde og 29,4 m lengde. Teknisk infrast rukt ur som vei, vann, avløp,

energit ilførsel og renovasjon må dimensjoneres og prosjekteres i byggefasen basert på foreliggende prosj ekt.

Ved ut fylling i sjøen må Skjervøy kommune koordinere med eiere av st rømkablene regist rert i nærheten av

området. Ved en event uell omlegging må dett e være i t råd med krav fra eiere av st rømledningene.

6.15 Q KONOM ISK KONSEKVENSER FOR KOM M UNEN

Det er ut arbeidet en økonomisk kalkyle for t ilt aket . Av den kan mat ut lede at planen vil ha økonomiske

konsekvenser for kommune da kommunen er kost nadsbærer for t ilret teleggingen av utvikling på området .

Det er kommunen som forvalt er området, men Olsen/ Moen verft som skal utvikle området. Som konsekvens

av planen vil kommunen kunne få økonomisk gevinst av ny sjøbasert indust ri som kan generer arbeidsplasser

og t ilflytt ing og gi økt næringsvirksomhet og økonomisk vekst .

6.16 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER
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Utvidelse av næringsarealer som det te plangrepet init ierer vil kunne t ilføre nye virksomheter, hub-område/

næringsklynge som vil gi verdiskapning som igj en generer yt terligere virksomheter og etableringer. Tiltaket

anses å ha udelt posit ive konsekvenser for næringsinteresser og kan bidra t il ekspansjon av drift og type

næringsvirksomhet. Plangrepet om utvidelse av næringsarealer nordøstover fra Sandøra er en vikt ig

arealbrikke for asikr e vekst og næringsinteresser for Skj ervøy.

6.17 INTERESSEKONFLIKTER

Ingen interessekonfl ikter da det er overordnet polit isk vilje t il utvikling i området .

7 INNKOM NE INNSPILL

Det kom totalt inn 9 merknader t il oppstart planarbeid. Under følger oppsummering av de vikt igste

momentene i merknadene samt forslagst iller vurdering.

Stat lige og regionale innspill ble motatt fr a:

Direktorat for mineralforvalt ning, Fiskeridirektorat et , Fylkeskommunen i Troms og Finnmark, Kystverket

Norges Arkt iske universitet, NVE, Samet inget, Stat sforvalteren i Troms og Finnmark og Statens vegvesen.

Direktorat for mineralforvaltning

Direktoratet påpeker at plandokumentene bør vise ant all volum på ut t ak av fj ellmasser og et t idsperspekt iv.

For samlet ut tak over 500 m3 gjelder meldeplikt t il DM F, j f§42 i mineraloven (meldingen skal sendes minst

30 dager før oppstart av drif t og og det skal utarbeides driftsplan). Det er konsesjon ved utt ak av naturstein

eller masser over 10 000 m3.

Forslagsst illers vurdering: Volum for ut t ak av fjellmasser er ikke avklart i denne fasen, men kan oversendes

ved byggesak. Fremdrift i byggesak vil kunne avdekke bygget rinn og t idsperspekt iv for utv ikling av t iltaket .

Fiskeridirektoratet : Direktoratet påpeker at Sett efiskanlegget ivaret as og endringene som init ieres ikke er t il

hinder for eksisterende anlegg.

Direktoratet ber om at det skal gis føringer om ivaret akelse i planen om marint milj ø og ressurser ved ut fylling

av sjø. Fiskerid irektorat et påpeker også at det er regist rert gyteplass for torsk på Kobbpollen sør for

planområdet. Naturmangfoldsloven $8-12 br være førende i planprosessen. Videre anbefa ler direktoratet

at ut fylling i sj ø skj er primært på høsten da det marine livet i st randsonene er på det roligst e.

Forslagst illers vurdering: Utførelse av t iltak skal gjennomføres på en slik måte at det i høy grad ivaret ar

marit imt milj og ressurser ved ut fyll ing i sj . Ut fylling i sj skal foretas prim aert om hosten. Det te ivaretas i

bestemmelsene.

Kystverket : Kystverket påpeker at planen omfatt es av Havne-og fa rvannsloven og at dett e bør omtales i

plandokumentene. Videre har Kystverket merknad om at kommunen må avklare med eiere av sjøledninger i

t ilknyt ning t il planområdet .
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Forslagst illers vurdering: Planforslaget omfat tes av Havne-og farvannsloven og etablering av t ilt ak krever

egen t illatelse. Det er Skjervøy kommune som er t illatelsesmyndighet og dett e er belyst i planbeskrivelsen.

Skjervøy kommune palegges a koordiner e med eiere av st rømkabler ved ut fylling i sjø.

Norges Arkt iske Universitet : Norges Arkt iske universitet har ikke regist rert noen marinarkeologisk

forekomst . Universit etet ønsker detaljert opplysninger om utfylling i sj ø og plassering av t ilt aket .

Forslagst illers vurdering: Detaljert e opplysninger og konkret plassering og areal for ut fylling i sjø vil kunne

ut ledes senere i byggesaksfasen. I denne fasen foreligger det ikke prosj ektert grunnlag som kan gi den

ønskede informasjonen. Result at er fra grunnundersøkelser vil også kunne avdekke pot ensielt areal for

ut fylling når disse foreligger.

Norges vassdrag-og energidirektorat : NVE viser t il Veiledere for sikkerhet mot skred og kvikkleie og

aktsomhet for f lom, håndtering av erosj on og overvann.

Forslagst illers vurdering: ROS-analysen avdekker at det kan være risiko for kvikkleir og kvikkleireras og

mindre risiko for flom. Dett e fordrere grunnundersøkelser som er påkrevd et t er planbestemmelsene.

Tilt akene som skal et ableres må være i t råd med kravene i TEK 17 7-3 , annet ledd for ivareta sikkerheten.

Samet inget : Samet inget påpeker at planforslaget ikke er i konfl ikt med automat iske fredete samiske

kult urminner.

Forslagst illers vurdering: Dersom funn, gjenst ander eller konst ruksj oner oppdages i forbindelse med

arbeidene, skal arbeidet stanses omgående og kult urminnemyndighetene underrett es, j fr . Lov om

kulturminner § 8, 2. ledd. Det te er ivaret at t i planbestemmelsene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark: Statsforvalt eren st iller seg bak kommunens vurdering om at t iltaket

ikke ut løser KU da t iltaket er i t råd med overordnet plan. Stat sforvalt eren viser t il følgende: FNs

baerekraft sm l, Strand sone Pbl51-8 vedr@rende 100 m beltet , Nat urmangfoldsloven og Vannforskrift en.

Forslagst illers vurdering: FNS bærekraftsmå I er førende for planarbeidet . Skånsomhet i ut førelsen av t iltaket

langs st randsonen er pålagt i planbestemmelsene for a imotekomme Pbl. $1-8 0g Nat urmangfoldsloven og

Vannforskrif ten. Kommunen pålegger ut bygger å gjennomføre en detaljert milj ø-og risikoanalyse samt en

gjennomføringsplan for a redusere sannsynlighet og konsekvenser for risikofaktorer . Tilt akets påv irkning på

måloppnåelse og hvordan vannmiljøet skal ivaretas skal gj ennomgås i den påkrevde analysen. I denne fasen

sikres dette i bestemmelsene og vil ivaretas og ut redes i byggefasen, da det i denne fasen ikke foreligger noe

prosj ekt .

Statens vegvesen: Stat ens Vegvesen anbefaler at kommunale veinormer legges t il grunn og viser ellers t il

grunnundersøkelser gj ennomført i forbindelse med et ablering av Fylkesveien og indust rireguleringen vest for

planområdet .

Forslagst illers vurdering: Grunnundersøkelser er ivaret att og pålagt at må gjennomføres før rammet illatelse.

Regionale innspill:
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Fylkeskommunen iTroms og Finnmark: Fylke skommunen stiller seg bak kommunens vurdering om at t ilt aket

ikke ut løser KU da t ilt aket er i t råd med overordnet plan.

Fylkeskommunen påpeker videre at byggegrense mot fylkesvei er minimum 50 m, j f.Vegloven $29.

Fylkeskommunen ønsker videre aavklare hvor nærme fylkesveien det skal t as ut masser .

Og vedrørende byggegrense mot sj ø og vassdrag pbl §1-8 fremgår det at 100m -belt et langs sjø og vassdrag

skal det tas spesielt hensyn t il nat ur/ kultur og fr iluft og landskap.

Forslagstillers vurdering:  Byggegrense mot fylkesvei er ivaretat t i planen. Det er også ivaretat t i

bestemmelsene at t ilt akene i så høy grad som mulig er skånsom og ivaretar marit imt miljø og ressurser .

8 VEDLEGG

ROS-analyse

Plankart dat ert 17.062021

Planbestemmelser dat ert 17.06.2021

Referat opps tart smt e datert 08.03.2021

Annonse, datert 08.01.2021

Innkomne innspill

Skisser: Sit uasjonsplan 150621 2 (Moen/ Olsen Verft )

Illust rasj onsplan (HRP}

Snitt (HRP)
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