
Høring: Søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan for Båtsfjord tettsted (planid 

20282004001, vedtatt 13.10.04) og Detaljreguleringsplan for Båtsfjord havn (planid 

20282013002, vedtatt 18.06.2014) for utfylling av Neptunbukta 

Multiconsult har på vegne av Båtsfjord Havn søkt om dispensasjon til utfylling av Neptunbukta i 

Båtsfjord (se vedlegg 1). Søknaden gjelder motfylling i sjø (jf. tegning/kart vedlegg 2-3). 

Det er satt i gang arbeid med en reguleringsplan for utfylling av arealer til næring/industri i 

Neptunbukta og Ytre Sørnes (vedlegg 3-5). Reguleringsplanarbeidet er planlagt ferdig ved utgangen 

av 2017. Det vil imidlertid allerede i uke 18 være tilgjengelige masser til utfyllingsformål gjennom 

Kystverkets arbeid med mudring av Båtsfjord havn. Dette er rene masser som kan benyttes til 

motfyllingen. Motfyllingen i sjø er nødvendig for å senere kunne etablere en utfylling i Neptunbukta. 

For å kunne benytte disse massene, er det nødvendig å søke om dispensasjon fra 

reguleringsplan/kommunedelplan.  

Dersom dispensasjon ikke blir gitt, vil massene bli dumpet i sjødeponi. Det haster derfor å få en 

tillatelse til tiltaket. 

Planstatus 

Se dispensasjonssøknad. Berørte arealplaner: Detaljreguleringsplan for Båtsfjord Havn og 

Kommunedelplan for Båtsfjord tettsted. 

Høring 

Dispensasjonssøknaden sendes på høring til Fylkesmannen, Finnmark Fylkeskommune, Kystverket og 

NVE, samt varsel sendes til berørte naboer. 

I forbindelse med oppstartsvarselet om reguleringsplan i Neptunbukta (vedlegg 6), uttalte Tromsø 

museum (myndighet for kulturminner under vann) at det var foretatt befaring i 2012, og at det ikke 

var funn av kulturhistorisk interesse. Fiskeridirektoratet ga også uttalelse i saken den gang (se 

vedlegg 9). Disse uttalelsene vurderes som tilstrekkelig for å unnta dem fra denne høringen. Alle 

høringssvar til oppstartsvarselet i vedlegg 7-13. 

Kommunens vurderinger 

Tiltaket vurderes som å være i tråd med kommunens arealplaner for området. Økonomisk og 

samfunnsnytten vurderes stor ved å kunne benytte massene fra Kystverkets arbeid i stedet for å 

senere måtte hente masser fra andre steder. Motfyllingen er nødvendig for en eventuell fremtidig 

utfylling i Neptunbukta. Seilingsdybden vil ikke påvirkes ned til 9,5 m. Påvirkning av naturmangfoldet 

er vurdert gjennom konsekvensutredning i reguleringsplan for Båtsfjord Havn (rapport fra NINA og 

BIOTOPE vedlegg 14-15), der man ser på påvirkning på sjøfugl av Kystverkets utdypning av havn og 

utfylling i sjødeponi. Vi vurderer at motfyllingen kan sammenlignes med utfylling av sjødeponi, og vil i 

liten grad ha konsekvenser for sjøfugl. Utfylling vil kunne ha en negativ effekt på kort sikt, men 

tildekking av forurenset sjøbunn kan heller ha en positiv virkning på lang sikt når bunnsamfunnet 

revegeteres. 

Vedlegg 



Detaljreguleringsplan for Båtsfjord havn – bestemmelser 

Detaljreguleringsplan for Båtsfjord havn – kart 

Kommunedelplan for Båtsfjord tettsted – bestemmelser 

Kommunedelplan for Båtsfjord tettsted - kart 

 

1. Dispensasjonssøknad 

2. Fyllingsdybde tegning 

3. Plankart utkast 

4. Førsteutkast Planbestemmelser reg.plan Neptunbukta 

5. Førsteutkast Planbeskrivelse reg.plan Neptunbukta 

6. Oppstartsvarsel 

7. Høringsuttalelse Fylkesmannen 

8. Høringsuttalelse Finnmark Fylkeskommune 

9. Høringsuttalelse Fiskeridirektoratet 

10. Høringsuttalelse Tromsø Museum 

11. Høringsuttalelse Kystverket 

12. Høringsuttalelse Åge Willy Andreassen 

13. Høringsuttalelse Avinor 

14. NINA rapport 

15. BIOTOPE rapport 

 

Adresseliste 

Nabovarsel: 
Jf. egen adresseliste 
 
Offentlige instanser 

NVE 
Fylkesmannen 
Finnmark Fylkeskommune 
Kystverket 
Tromsø Museum 
Fiskeridirektoratet 
 

 


