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REGULERINGSPLAN UTFYLLING I NEPTUNBUKTA OG YTRE SØRNES  

 

 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til detaljreguleringsplan for 

Neptunbukta, planid 20282004001, bestående av plankart, bestemmelser og beskrivelse 

datert 29.05.2018. Vedtaket medfører at grensen til BKB3 er justert mot øst. BKB3 vedtas 

med et areal på 5,887 daa. 

 

Begrunnelsen er gitt i saksutredningen. 

 

 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

Saksutredning: 

 

Bakgrunn:  

 

Kystverket skal utføre en utdyping av Båtsfjord havn iht. reguleringsplan for Båtsfjord havn, 

og i denne sammenheng ansees det som hensiktsmessig å benytte massene til utfylling 

innerst i Neptunbukta, i stedet for at de dumpes på dypere vatn, iht. reguleringsplanen for 

Båtsfjord havn. Samtidig er det ønskelig å legge til rette for maritime næringsarealer i 

Båtsfjord. 

 

Gjeldende plan er kommunedelplan for Båtsfjord tettsted, planid 20282004001. Området 

som planlegges utfylt er i gjeldende plan avsatt til utfyllingsområde, og i tilhørende 

planbestemmelser § 2.2. heter det bl.a. at det skal foreligge godkjent reguleringsplan for 

området før utbygging finner sted. 

 

Derfor er det igangsatt og gjennomført arbeid med detaljreguleringsplan for utfylling i 

Neptunbukta. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for at det kan etableres 

maritime næringsarealer innen et areal som i kommunedelplan for Båtsfjord sentrum er 

avsatt som byggeområde, men som forutsetter utarbeiding av reguleringsplan. Ved dette 

legger en til rette for at utdypinga av Båtsfjord havn gjøres på en helhetlig måte, ved at 

massene fra mudringa brukes til å etablere nye næringsområder i tilknytning til havna i 

Neptunbukta.  

 



Planforslaget er utarbeidet av Multiconsult på vegne av tiltakshaver Båtsfjord havn. Teknisk 

styre vedtok i møte den 07.09.2017 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Saken 

fremmes nå til sluttbehandling. 

 

Planforslaget: 

 

Planforslaget består av plankart (vedlegg 1), planbestemmelser (vedlegg 2) samt 

planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsanalyse (vedlegg 3). Kopi av alle høringsuttalelsene 

er også lagt ved (vedlegg 5). Detaljreguleringsplanen legger til rette for at det kan etableres 

maritime næringsarealer innen et areal som i kommunedelplan for Båtsfjord sentrum er 

avsatt som byggeområde, men som forutsetter utarbeiding av detaljreguleringsplan. 

Ved dette legger en til rette for at utdypinga av Båtsfjord havn gjøres på en helhetlig måte, 

ved at massene fra mudringa brukes til å etablere nye næringsområder i tilknytning til havna i 

Neptunbukta.  

 

Høring/merknader:  

I forbindelse med utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn har det kommet inn til 

sammen 9 uttalelser. Det foreligger ikke innsigelser til planforslaget fra noen 

sektormyndigheter. Alle innspill er gjengitt og kommentert nedenfor. 

 

NVE, datert 06.11.2017: 

Viser til søknad om dispensasjon for utfylling i Neptunbukta datert 08.09.2017 og offentlig 

ettersyn av detaljreguleringsplan for Neptunbukta datert 21.09.2017. I tillegg vises det til 

NVEs tidligere gitte høringsuttalelse i forbindelse med dispensasjon for fylling i 

sjø/motfylling i Neptunbukta datert 09.05.2017. 

 

Dispensasjon kontra reguleringsplan 

NVE mener tiltak i denne størrelsesorden bør avklares gjennom reguleringsplan og ikke som 

dispensasjon. I dette tilfellet er det to parallelle prosesser; søknad om dispensasjon fra krav 

om regulering og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan. NVE mener dette er en noe 

uklar prosess og at kommunen med fordel burde kjørt kun en reguleringsplanprosess. NVE 

har samtidig forståelse for tidsaspektet i saken og forutsetter at de samme hensyn vil bli tatt i 

dispensasjonssaken som i reguleringsplanprosessen. 

 

Grunnforhold 

NVE har ikke oversikt over grunnforholdene i sjø. I henhold til NGUs løsmassekart 

(www.ngu.no/kart/losmasse/) består omkringliggende områder på land av marin 

strandavsetning og forvitringsmateriale. Det er normalt ikke ved disse avsetningene at man 

finner de store leirområdene, men det kan ligge hav- og fjordavsetninger under den marine 

strandavsetningen som kan inneholde marin leire og dermed fare for kvikkleireskred. NVE er 

ikke kjent med tidligere kvikkleireskred i området. Det er foretatt grunnundersøkelser og i 

tillegg er det stilt krav i planbestemmelsene om ytterligere avklaring av geotekniske forhold 

før utfylling kan skje. Ut fra dette mener NVE at hensynet til grunnforhold er tilfredsstillende 

ivaretatt. 

 

Vassdrag – flom 

Utløpet til Skoleelva vil bli berørt av utfyllingen i øst. Plandokumentene viser at elva skal 

legges i kulvert gjennom fyllingen. NVE mener i utgangspunktet at elver og bekker ikke bør 

legges i rør, men ha et uhindret løp ut i fjorden. Åpne bekker/elver er langt mindre ømfintlige 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/


for flomskader, både fordi de normalt har større kapasitet og fordi det er lettere å ha oversikt 

over avrenningsforholdene i ekstreme værsituasjoner. Redusert vannavledningskapasitet som 

følge av fremmedlegemer i kulverter er også et vanlig problem. NVE ber om at det vurderes 

å la Skoleelva ha et uhindret løp ut i fjorden, for eksempel langs fyllingens østre del. Dersom 

dette ikke lar seg gjøre anbefaler vi generelt at bekkelukkingen dimensjoneres i forhold til en 

200-årsflom. 

 

Hensyn til vassdrag/vassdragsmiljø 

NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser 

på en slik måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §§ 8 og 18. 

Bekkelukking eller omlegging av elv/bekk er i utgangspunktet konsesjonspliktig. I dette 

tilfellet utarbeides det reguleringsplan for tiltaket, og vannressursloven § 20 (samordning av 

tillatelser) kommer til anvendelse. Det vil si at det ikke er nødvendig å søke om konsesjon 

for bekkelukkingen, under forutsetning at tiltaket utføres forskriftsmessig og at det foreligger 

tilstrekkelig dokumentasjon på at tiltaket ikke medfører skader eller ulemper for allmenne 

interesser. I saksdokumentene er det beskrevet at områdets beliggenhet og utforming gjør det 

i dag lite egnet for friluftsliv, med høye fyllingskanter i bakkant og bebyggelse tett inntil. Det 

vurderes at utfylling og tilrettelegging med grøntareal og gangsti mest sannsynlig vil øke 

bruken av området til friluftsliv. I saksdokumentene er det opplyst at NINA og NIVA er i 

ferd med å utarbeide en biologisk rapport for å sikre kunnskaps-grunnlaget i forhold til 

Naturmangfoldsloven §8. NVE forutsetter at denne blir hensyntatt i detaljreguleringsplanen. 

 

Skred i bratt terreng og energianlegg 

Omsøkt utfyllingsområde berører ikke skredutsatte områder eller energianlegg. 

 

Planfaglig råd 

NVE ber om at det vurderes å ikke legge Skoleelva i rør gjennom fyllingen men heller legge 

den i et uhindret løp ut i fjorden, for eksempel langs fyllingens østre del. NVE forutsetter at 

biologisk rapport utarbeidet av NINA og NVIA blir hensyntatt i planarbeidet. NVE har ikke 

ytterligere merknader til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Neptunbukta eller 

søknad om dispensasjon. 

Kommentarer: Innspillet tas til orientering, samtidig som det presiseres at innspillet både 

er til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplanen og til selve dispensasjonssøknaden. 

Innspillet er derfor tidligere referert og kommentert i tilknytning til midlertidig 

dispensasjon til utfylling i Neptunbukta, som ble vedtatt politisk i vinter.  

NVE påpeker at det er foretatt grunnundersøkelser, og at det i tillegg er stilt krav i 

planbestemmelsene om ytterligere avklaring av geotekniske forhold før utfylling kan skje. 

Dette er korrekt, da det i planbestemmelsene kap. IX a) klargjøres at det ved søknad om 

rammetillatelse skal legges ved geoteknisk dokumentasjon samt dokumentasjon på at 

nødvendige tiltak vil bli gjennomført. Administrasjonen vil her påpeke at en evt. innvilget 

dispensasjon medfører at det må settes som vilkår at geoteknisk dokumentasjon foreligger 

før utfylling kan finne sted. For øvrig presiseres det at det ikke lagt opp til at Skoleelva 

skal legges i kulvert, men et tidligere planforslag som det er gått bort fra gjør det. Det som 

skal legges i rør er en bekk fra Foma som går øst i området, og vil ligge under BKB3 (se 

kartutsnitt under).  



 
Figur 1. Viser utløpet av Skoleelva samt utløpet av bekk fra Foma som skal legges i rør. Kart 

utarbeidet av Båtsfjord kommune. 

Denne bekken har veldig svak vannføring, men det går inn sjøvann ved flo, og ut ved 

fjære. Den er allerede lagt i rør under veien som går over Valen (FV 891), og ved en 

utfylling her må den nødvendigvis også legges i rør under fyllingen. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, uttalelser datert 10.11.2017 og 16.11.2017:  

Fylkesmannen har uttalt seg til søknad om dispensasjon for utfylling av områdene BKB1 og 

BKB3 i Neptunbukta i brev av 4. oktober og 9. november 2017. Fylkesmannen aksepterer at 

det innvilges dispensasjon til utfylling av BKB1 og BKB3 under forutsetning av at 

utfyllingsområdet for BKB3 flyttes lenger mot øst slik at fyllingen i mindre grad kommer i 

konflikt med fjæreområdet i utløpet av Skoleelva jf. Fylkesmannens uttalelse av 9. 

november.  

 

Tiltakshaver har vurdert tiltaket til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Planen er 

vurdert etter § 3 i KU-forskriften, men er ikke vurdert til å utløse krav om KU ihht Vedlegg 

III i forskriften. Ut ifra planbeskrivelsen går Fylkesmannen ut ifra at det er Alt 2 man har gått 

for, og at Alt 1 dermed er forkastet. Leses NVEs uttalelse av 6. november under pkt. om 

Vassdrag- og flom ser det ut til at de her har tatt stilling til Alt 1 hvor det lå inne at Skoleelva 

skulle legges i kulvert. Det bes derfor om at det synliggjøres i planbeskrivelsen hvilket av de 

to alternativene det er gått for, og hva begrunnelsen for dette har vært. Dette vil være 

essensielt for å kunne følge utviklingen i saken. 

 

Sikring av arealet mellom Skoleelva og Russebruket: 

I Alt 2 er området mellom Skoleelva og Russebruket tatt ut av planen. Områdeavgrensningen 

for planen er dermed innskrenket fra avgrensningen i varsel om oppstart. Dette er et 

avbøtende tiltak som vil redusere de negative konsekvensene av tiltaket for naturmangfold, 

friluftsliv og barn og unges interesser. Det forutsettes at dette arealet sikres mot fremtidig 

utbygging. I kommunedelplan for Båtsfjord sentrum (heretter sentrumsplanen) er området 

avsatt til utfylling for næringsformål og fremtidig byggeområde. For å sikre den forutsatte 



bruken av området mellom Skoleelva/BKB3 og Russebruket/BKB1 forventer Fylkesmannen 

at området sikres gjennom regulering av arealet. Dette kan enten gjøres ved at man holder 

seg til varslet områdeavgrensning for planområdet, og at arealet her reguleres til hensynssone 

eller arealformål med bestemmelser for bruk. Alternativt kan dette fastsettes som fremtidig 

endring av arealformål i kommunedelplanen for Båtsfjord sentrum. Fylkesmannen forventer i 

tillegg at utfyllingsområdet BKB3 flyttes mot øst slik beskrevet i vår uttalelse til søknad om 

dispensasjon for utfylling av 9. november. Dette for å redusere konflikt mellom 

utfyllingsområdet og utløpsområdet av Skoleelva. Fylkesmannen kan kontaktes for dialog 

om hvor ny avgrensning for BKB3 bør gå, og vi stiller oss disponible til å foreta befaring for 

å fastsette en egnet grense hvor utfyllingen i mindre grad er i konflikt med utløpet av 

Skoleelva enn ved dagens avgrensning av BKB3. 

 

Uttalelse til planbeskrivelse for detaljregulering for Neptunbukta Alt. 2: 

Naturmangfold: 

Tidevannssonen er svært viktig som oppholdssted og beiteområde for overvintrende sjøfugl. 

Dette arealet vil bli vesentlig redusert ved den planlagte utfyllingen i Neptunbukta. Den nye 

tidevannssonen langs utfyllingene vil bli vesentlig brattere enn det som er i dag, og man kan 

ikke forvente at dette området vil revegeteres og tilby beiteområder for å erstatte det som er 

der pr. i dag. Området i utløpet av skoleelva vil i utgangspunktet ikke bli direkte berørt av 

inngrepet. Imidlertid vil menneskelig aktivitet sannsynligvis øke i Neptunbukta som et 

resultat av utfyllingen og etableringer i forbindelse med denne. Dette vil kunne medføre økt 

forstyrelse for overvintrende fugl, og kan gjøre området mindre attraktivt som beite- og 

oppholdsområde for fugl. Vannutskiftningen i Neptunbukta vil sannsynligvis endres gjennom 

at man lager utfyllinger i sjøen og utdyper innseilingen. Dette kan medføre høyere utskifting 

av sjøvannet inne i bukta. Om dette vil ha noen effekt for alger og dyreliv i tidevannssonen 

og overvintrende sjøfugl er vanskelig å si. Det er vanskelig å forutsi med sikkerhet hvordan 

utfyllingen vil påvirke overvintrende sjøfugls bruk av Neptunbukta utover den direkte 

effekten av at tilgjengelig areal reduseres vesentlig. Imidlertid er det sannsynlig at områdets 

attraktivitet svekkes som følge av tiltaket. Kapitelene 5.5, 8 og 9.4 om naturmangfold må 

oppdateres med ny kunnskap fra NINA Prosjektnotat 19 (Jacobsen & Sagerup, 2017). 

 

Kapittel 5.7 Nærmiljø og friluftsliv: 

Her står følgende: «En kjenner ikke til at området har betydning i forhold til nærmiljø og 

friluftsliv». 

Fylkesmannen ser ikke dette som en tilstrekkelig vurdering av tiltakets konsekvenser for 

nærmiljø og friluftsliv. Det må her beskrives hvordan bruken av området er i dag, og hva 

denne vurderingen bygger på. Det må her innhentes kunnskap om lokalbefolkningens bruk 

av området, særlig med hensyn til barn og unge. 

 

Pkt. 9.13 Rekreasjon og naturmiljø: 

Fylkesmannen ser det som positivt at det i Alt 2. fravikes planer om å fylle igjen området 

mellom Skoleelva og Russebruket, og at dette området opprettholdes som et viktig økologisk 

funksjonsområde i Båtsfjords havneområde. Planen må også sørge for at adkomst sikres, og 

at det ikke legges opp til høye fyllinger som gjør området utilgjengelig. 

 

ROS pkt 13 Sårbar fauna/fisk: 

Her står følgende: «Tiltaket vil fjerne bunnvegetasjon og bunndyr, og dermed berøre sjøfugl 

indirekte. Området vil rekoloniseres». Dette må justeres ut ifra ny kunnskap i rapport fra 

NINA/Akvaplan-Niva. 



Klima og klimatilpasning: 

I planbeskrivelsen kapittel 6.7 Klima står følgende: «Det stilles ikke spesielle krav til 

skjerming mot snø eller vind». Dette er ikke en tilfredsstillende beskrivelse av temaet 

klima/klimatilpasning i planen. Det bør foretas en egen vurdering av klimatilpasning og 

konsekvenser av klimaendringer, hvor temaer som overvann, havnivåstigning, stormflo mv 

behandles. 

 

Det er ikke sammenheng mellom ROS-analysen i planbeskrivelsen pkt. 5 «Tidevannsflom; 

stormflo» og Bestemmelsene til planen under 1 Bebyggelse og anlegg pkt. 1.1. e) og g). I 

ROS pkt. 5 står det at «behov for sikring i forhold til havnivåstigning og stormflo vurderes 

ivaretatt dersom det i planbestemmelsene stilles krav om at laveste tillatte gulvnivå er satt til 

kote + 5 (NN1954). I bestemmelsene pkt 1.1 e) står det imidlertid at «laveste tillatte gulvnivå 

er kote + 3,20 (NN1954)» og i pkt 1.1 g) «topp utfylling skal ikke ligge lavere enn kote +3,20 

(NN1954)». Fylkesmannen ber om at dette rettes opp i bestemmelsene til planen slik at 

laveste tillatte kote settes høyere enn kote +5. 

 

Naturmangfoldloven §§ 8-12: 

Naturmangfoldloven § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger i 

henhold til lovens §§ 8-12 i sine besluttende vedtak. Konkret gjelder det også for 

kommunens vedtak i denne saken. Fylkesmannen viser her særlig til de vurderinger av nml 

§§ 8-12 som er gjort i pkt. 3.3 i NINA Prosjektnotat 19 (2017) – Virkninger på fugleliv og 

bunndyr ved utfylling av Neptunbukta i Båtsfjord. Vurderinger av nml § 8-12 må oppdateres 

i planbeskrivelsen kap. 8. 

 

Rapporten konkluderer med at kunnskapsgrunnlaget (§ 8) er tilstrekkelig for å vurdere den 

økologiske funksjon og verdi området rundt Skoleelva har (mellom BKB1 og BKB3). 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes imidlertid som ikke godt nok for å vurdere funksjonen til for 

eksempel vadefugler (spesielt fjæreplytt) i områdene som ønskes utfylt, BKB1 og BKB3. Det 

vises også til at det heller ikke tilstrekkelig kunnskap til å si hva som vil skje med fuglene 

som bruker området i dag dersom man fyller igjen området. Strømsnes, ved utløpet fra 

Strømnesvatnet, er det eneste alternative rasteområdet med ferskvannstilgang i Båtsfjord 

dersom Neptunbukta fylles igjen. Rapporten viser her til usikkerhet av om dette området er 

stort nok til å kunne romme opptil flere tusen måkefugl og hundrevis av havdykkender, 

dersom Skoleelva fylles igjen. 

 

Når det gjelder samlet belastning (§ 10) ved å fylle ut Neptunbukta, peker rapporten på at 

belastningen på naturmangfoldet sannsynligvis blir stort dersom ett av de to områdene med 

nøkkelfunksjon (ferskvannstilgang) i Båtsfjord fjernes. 

Ved vurdering av § 9, føre-var-prinsippet, slår rapporten fast at kunnskapsgrunnlaget er godt 

nok for utløpet av Skoleelva, men ikke godt nok for områdene BKB1 og BKB3. I tillegg er 

det ikke tilstrekkelig kunnskap til å si noe sikkert om hvor negative konsekvensene vil bli 

dersom ett av de to rasteområdene med ferskvannstilgang forsvinner. I henhold til prinsippet 

om føre-var «skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet». 

Dersom det 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». 

 

Forurensning: 

Slik de forurensede massene i Neptunbukta foreligger i dag, vil oppvirvling som følge av 



propellstrøm kunne spre- og gjøre miljøgiftene biotilgjengelige. I et rent forurensingsmessig 

perspektiv er det positivt at forurensede masser i Neptunbukta tildekkes med rene masser slik 

at en forhindrer utlekking av miljøgifter til sjø, opptak i organismer og bioakkumulering i av 

disse i næringskjeden. 

 

Tiltak i strandsonen: 

Strandsonen er en knapp ressurs. I sentrumsnære områder i Båtsfjord er tilgjengelig 

strandsone for allment friluftsliv sterkt redusert som følge av utbygging. Dette er en utvikling 

som har foregått til tross for et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjø og klare 

sentralpolitiske føringer om å unnlate bygging i strandsonen over flere tiår. Neptunbukta er i 

så måte «siste rest» av strandsone med fjære som er lett tilgjengelig for befolkningen i 

sentrum. Strandsonen er relevant for nasjonale mål om naturmangfold, nasjonale mål om 

friluftsliv og nasjonale mål om klimatilpasning (Prop. 1 S (2015-2016) KLD): 
- Økosystemene skal ha god økologisk tilstand og levere økosystemtjenester (1.1)  

- Ingen arter eller naturtyper skal utryddes og utvikling til truede og nær truede arter og 

naturtyper skal bedres (1.2) 

- Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner (1.3) 

- Alle skal ha anledning til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og 

miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers (3.1) 

- Områder av verdi for friluftsliv skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget tas vare på 

(3.2) 

- Samfunnet skal forberedes på og tilpasses til klimaendringene (5.7) 

Barn og unge – tilgjengelighet til strandsonen: 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, har som 

intensjon å styrke innsatsen for barn og unges nærmiljø. Retningslinjene og rundskriv T-2/08 

Om Barn og planlegging, beskriver viktige nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø. 

Fylkesmannen ber om at retningslinjene og rundskrivet legges til grunn for vurderingen av 

tiltaket.  

 

Fylkesmannen ser det som positivt at det er avsatt et område av strandsonen mellom 

Skoleelva og Russebruket. Slike fjæreområder er i ferd med å forsvinne fra sentrumsnære 

områder i Båtsfjord, og disse har verdi for friluftsliv og særlig til lek og læring for barn og 

unge. Fylkesmannen ber om at disse arealene sikres gjennom hensynssone eller arealformål, 

enten ved endring av reguleringsplanen ihht planavgrensning i oppstartvarselet eller gjennom 

endring av sentrumsplanen for Båtsfjord. 

 

Byggegrense mot sjø: 

Det er avsatt byggegrense mot sjø i plankartet ihht kravene i pbl. 

 

Støy: 

Retningslinje T-1442/2016 for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn ved 

arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og 

i berørte statlige etater. Retningslinjen kommer blant annet til anvendelse ved etablering av 

nye boliger eller annen støyfølsom arealbruk ved eksisterende eller planlagt støykilde og 

etablering av ny støyende virksomhet.  

 

Det er en nasjonal målsetting å redusere støyplagene. Kommunen skal ivareta støyhensyn ved 



sin arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Lokal helsemyndighet i kommunen skal 

delta i prosessen for å påse at helsemessige hensyn blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. Dersom 

kommunen har grunn til å tro at støynivåene overskrider nedre grense for “gul sone” i 

retningslinjene må det utarbeides en støyfaglig utredning. En eventuell støyfaglig utredning 

må synliggjøre støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på ute-

oppholdsareal som er støyutsatte. 

 

Vannforskriften: 

Vannforskriften setter rammen for forvaltning av vann i Norge. Ved inngrep i vann er 

dokumentasjon og vurdering av tiltaket etter vannforskriftens § 12 en sentral del av kravet til 

kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldlovens § 8. Før det kan gis tillatelse til ny aktivitet eller 

nye inngrep må man derfor dokumentere eller sannsynliggjøre tilstanden i 

vannforekomsten(e) før inngrepet, samt sannsynliggjøre hvilke effekter man kan forvente at 

inngrepet vil medføre og om hvorvidt vannforekomsten(e) vil endre tilstand som følge av 

inngrepet. 

 

Fylkesmannen kan ikke se at det er gjort vurderinger etter vannforskriften i planbeskrivelsen. 

Det vises her også til høringsuttalelsen fra Finnmark Fylkeskommune. 

 

Kommentarer: Evt. miljømessige konsekvenser av utfyllingen er helt sentral i denne 

saken, noe som greit kan vises gjennom hele tre innspill fra Fylkesmannen i tilknytning til 

dispensasjonssaken, samtidig som de har gitt sitt fjerde innspill til selve 

detaljreguleringsplanforslaget. Dispensasjonssøknaden henger, naturlig nok, nært 

sammen med detaljregulerings-planen for Neptunbukta – Båtsfjord som nylig har vært 

ute til offentlig ettersyn. 

 

Fylkesmannen påpeker bl.a. i denne uttalelsen at de forventer at utfyllingsområdet BKB3 

flyttes mot øst slik beskrevet i deres uttalelse til søknad om dispensasjon for utfylling. De 

presiserer videre at Fylkesmannen kan kontaktes for dialog om hvor ny avgrensning for 

BKB3 bør gå, og de stiller seg disponible til å foreta befaring for å fastsette en egnet 

grense hvor utfyllingen i mindre grad er i konflikt med utløpet av Skoleelva enn ved 

dagens avgrensning av BKB3. Derfor har det vært en dialog mellom administrasjonen og 

Fylkesmannen for å fastsette ny avgrensing for hvor BKB3 bør gå. 

I den forbindelse har Fylkesmannen kommet med en anbefaling i brev datert 16.11.2017.  

Nedenfor følger utdrag av dette brevet: 

 

Tilrådning om å flytte utfyllingsfront for BKB3  

Fylkesmannen har i sine uttalelser vært tydelige på at planavgrensningen for utfyllingen 

BKB3 ikke er ønskelig grunnet konflikt med utløpet av Skoleelva, og har blitt bedt av 

Båtsfjord kommune om å komme med tilrådning til ny utfyllingsfront for BKB3. 

De hensyn Fylkesmannen søker å ivareta er her et viktig økologisk funksjonsområde for 

truede og sårbare sjøfuglarter. Dette innebærer i denne saken å sikre fjæreområder og det 

naturlige løpet til Skoleelva, herunder også elvas flomløp, for rasting og overvintring. I 

tillegg vil en fylling på tvers av Skoleelva være uheldig ved flom, da erosjonspåvirkningen 

langs fyllingskanten trolig vil være stor. Samtidig ser Fylkesmannen det som viktig å bevare 

denne siste resten av strandsone i Båtsfjord sentrum for barn og unges lek og læring. I sin 

tilrådning til ny avgrensning for BKB3 vil det beste alternativet ivareta både Skoleelva og 

flomsonen, mens det nest beste alternativet i hovedsak ivaretar hovedløpet av Skoleelva. 

Ved forbygning langs Skoleelva og dets flomløp vil vannhastigheten øke og elveløpet vil 



erodere kraftigere i ett hovedløp. Fylkesmannen ser det derfor som viktig å opprettholde et 

delta hvor elva kan jobbe fritt, også ved flom. Ved 200års-flom vil det kunne være fare for 

undergravning av fyllingskanten på BKB3. Det vil derfor være god klimatilpasning å legge 

fyllingen utenom flomdeltaet.  

 

For å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet skal det, jf. naturmangfoldloven § 12, 

tas utgangspunkt i en slik lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultater. Dette 

oppfylles kun, slik Fylkesmannen ser det, ved en avbøtende lokalisering av BKB3 hvor 

Skoleelva ikke berøres av utfyllingen BKB3. Slik planavgrensningen foreligger i dag, skjærer 

planlagt fylling tvers over utløpet av Skoleelva. 

 

I NINAs prosjektnotat 19 (2017) – Virkninger på fugleliv og bunndyr ved utfylling av 

Neptunbukta i Båtsfjord konkluderes det med at grensen for utfylling i BKB3 bør flyttes noe 

lengre mot øst slik at nedre deler av Skoleelva ikke påvirkes. I vurderingen av de 

miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 vurderes kunnskapsgrunnlaget i § 8 

som godt nok for utløpet av Skoleelva, men ikke for BKB3 eller for hvor store de negative 

konsekvensene vil bli dersom ett (Skoleelva) av de to rasteområdene med ferskvann i 

Båtsfjord forsvinner. Fylkesmannen vurderer her at § 9, føre-var-prinsippet, må gjøres 

gjeldende. En utfylling i Skoleelva vil forringe den økologiske funksjonen dette området har 

for truede og sårbare arter, herunder bla. stellerand (VU). 

 

Så langt det er mulig for å nå forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 skal 

artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige betingelsene som de er avhengig av 

ivaretas. Rasteområder for sjøfugl, og da særlig med ferskvannstilgang, er en knapp ressurs i 

Båtsfjord. Bestanden av stellerand er de siste 10 år halvert, og en ivaretakelse av artens raste- 

og overvintringsområder vil være viktig for å sikre artens tilstedeværelse og overlevelse på 

sikt.  

 

Stellerand er en av åtte norske arter som inngår i Bonnkonvensjonens liste 1 over trekkende 

arter som står i fare for utryddelse, og hvor Norge er forpliktet til å verne om arten og dets 

leveområder. Norge er i tillegg forpliktet gjennom OSPAR-konvensjonen om vern av marine 

miljø i Nordøst-Atlanteren til å verne om truede sjøfuglarter, herunder bla. stellerand. Begge 

konvensjoner er juridisk forpliktende.  

Fylkesmannen forventer at kommunen følger opp Norges internasjonale forpliktelser i sin 

arealplanlegging. I denne saken gjelder dette spesielt å iverksette avbøtende tiltak for å sikre 

leveområder og viktige økologiske funksjonsområde for truede sjøfuglarter. Fylkesmannen 

tilrår derfor at utfyllingen for BKB3 flyttes mot øst slik det følger av inntegnet kart 

nedenfor.



 
Figur 2. Viser beste alternativ (alt. 1 - blå), samt nest beste alternativ (alt. 2 - Orange). Kart utarbeidet av Fylkesmannen. 

Kommentarer: Innledningsvis påpeker Fylkesmannen at de forstår det slik at det er Alt 2 

man har gått for, og at Alt 1 dermed er forkastet. Dette er korrekt, og dette er også 

presisert i dispensasjonssaken samt ovenfor NVE. Dette forholdet vurderes som avklart og 

avsluttet. 

 

Fylkesmannen påpeker at området mellom Skoleelva og Russebruket tatt ut av planen, og 

at dette er et avbøtende tiltak som vil redusere de negative konsekvensene av tiltaket for 

naturmangfold, friluftsliv og barn og unges interesser. Videre forutsetter Fylkesmannen at 

dette arealet sikres mot fremtidig utbygging. Administrasjonen vil her påpeke at dette vil 

bli vurdert når kommunedelplanen for Båtsfjord sentrum skal rulleres. Dette gjelder for 

øvrig også strandsonen mellom Skoleelva og Russebruket. 

 

Fylkesmannens anbefalinger mht. at utfyllingen for BKB3 flyttes mot øst (alt 1 – beste 

alternativ) er lagt til grunn for dispensasjonsvedtaket, og anbefales også av 

administrasjonen i tilknytning til detaljreguleringsvedtaket. Av hensyn til 

Naturmangfoldloven § 9, føre-var-prinsippet, er dette beste alternativet lagt til grunn for 

administrasjonens anbefaling. I så måte poengteres det at tiltakshaver (Båtsfjord Havn) 

har blitt orientert om muligheten til å foreta ytterligere utredninger for bedre å sikre 

kunnskapsgrunnlaget. Når dette ikke er gjort, vurderes det som riktig å anbefale 

Fylkesmannens «beste alternativ» av hensyn til føre-var-prinsippet. For øvrig er 

planbeskrivelsen justert mht. vurderinger tilknyttet naturmangfold og naturmangfoldloven 

§§ 8-12. 

 

Fylkesmannen påpeker videre at det i planbeskrivelsen kapittel 6.7 Klima står følgende: 



«Det stilles ikke spesielle krav til skjerming mot snø eller vind», og at dette er ikke en 

tilfredsstillende beskrivelse av temaet klima/klimatilpasning i planen. Det bemerkes at det 

er lagt inn en tilføyelse til planbestemmelsenes V a) iii: «Ved søknad om rammetillatelse 

skal det vedlegges følgende: Dokumentasjon for utforming av plastret fyllingsfront mot sjø 

og plastret elveskråning mot Skoleelva samt dokumentasjon på at hensyn til potensiell fare 

tilknyttet værforhold (herunder bølgepåvirkning, drivis, snødrift og vindpåvirkning) er 

vurdert og tatt hensyn til». Innspillet vurderes som ivaretatt. 

 

Mht. klima og klimatilpasning så har administrasjonen vært i dialog med Multiconsult, 

som påpeker at kote +5 rett og slett er en feil i ROS-analysen, og at det riktige skal være at 

behovet for sikring i forhold til havnivåstigning og stormflo vurderes ivaretatt dersom det i 

planbestemmelsene stilles krav om at laveste tillatte fyllingshøyde er satt til kote +3,20 

(NN1954). Laveste tillatte gulvhøyde må defineres i byggesaksbehandling iht TEK 10. Dvs. 

at bestemmelse om laveste tillatte gulvhøyde er tatt ut av bestemmelsene. Både ROS-

analyse og planbestemmelser er justert utfra denne presiseringen. 

 

Mht. vannforskriften vises det til innspill fra Fylkeskommunen og merknadene til denne. 

Øvrige uttalelser tas til orientering og vurderes som ivaretatt i saken! 

 

Finnmark fylkeskommune, datert 06.11.2017: 

Fylkesrådmannens stab v/plan, koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 

 

Planfaglig uttalelse: 

Mener at innspillene ser ut til å være ivaretatt i planen, og har ingen ytterligere planfaglige 

merknader. 

 

Regional vannforvaltningsplan:  

Regionale vannforvaltningsplaner for Finnmark og Norsk-finsk vannregion ble vedtatt i 

fylkesting i desember 2016 og godkjent av Klima- og miljødepartementet (KLD) i juli 2016. 

Jamfør vannforskriftens § 29 om vedtak av forvaltningsplaner skal planen legges til grunn for 

all kommunal virksomhet og planlegging. Plandokumentene er tilgjengelig fra Vannportalen. 

I tillegg skal vannforskriftens § 12 vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet 

eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at 

tilstanden forringes. Ved å stille krav i planarbeidet skal kommunen sikre seg kunnskap om 

miljøtilstand og virkningen av det aktuelle tiltaket. KLD har utarbeidet en veileder for når og 

hvordan § 12 skal benyttes. 

 

Planforslag som er i strid med godkjent vannforvaltningsplan og kravene i vannforskriften § 

12 kan gi grunnlag for vurdering om innsigelse skal fremmes. Informasjon om vannets 

miljøtilstand og miljømål er tilgjengelig fra Vann-Nett, et kartbasert forvaltningsverktøy som 

skal gi grunnlaget for planlegging og gjennomføring av vanntiltak. Vann-Nett skal være en 

kilde til informasjon om miljøtilstanden i bekker, elver, innsjøer og kystvann, og gjennom 

registrering av lokal data vil man etter hvert få et godt bilde av miljøtilstanden i og rundt 

vannforekomstene. På temasidene til Miljøkommune.no finnes det en instruksjonsvideo om 

hvordan man henter ut informasjon fra Vann-Nett.  

 

Kommunen har myndighet på flere områder som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten, 

blant annet drikkevann, avløp, forurensning, landbruk, friluftsliv og arealbruk. Helhetlig 

vannforvaltning krever helhetlige løsninger også på kommunalt nivå. Med bakgrunn i dette 



er det ønskelig at Båtsfjord kommune ivaretar hensyn til vannmiljøet i sine kommunale 

planer og strategier. Det anbefales derfor at de ulike vanntema samordnes og integreres i det 

ordinære plansystemet i kommunen. 

 

Innspill til detaljreguleringsplan for utfylling av Neptunbukta, Båtsfjord havn: 

Det vises til tidligere uttalelse til søknad om dispensasjon om utfylling i Neptunbukta. 

Finnmark fylkeskommune har vurdert om forslag til detaljreguleringsplan er i strid med 

godkjent vannforvaltningsplan og vedtatte miljømål etter vannforskriftens §12, «ny aktivitet 

eller nye inngrep». Innenfor planområde er det lokalisert fire vannforekomster: 

 

Neptunbukt – Foma 

Vannforekomst Neptunbukt – Foma har miljømål god økologisk og god kjemisk tilstand. 

Gjennom planbeskrivelsen er det bestemt at bekk fra Foma skal legges i kulvert. Etablering 

av kulvert gjør at forslag til detaljreguleringsplan ikke er strid med vedtatte miljømål om god 

økologisk og god kjemisk tilstand for vannforekomsten. 

 

Neptunelva 

Vannforekomst Neptunelva har miljømål om god økologisk og god kjemisk tilstand. 

Neptunelva er ikke i direkte kontakt med planlagt utfyllingsområde BKB1. Forslag til 

detaljreguleringsplan er ikke i strid med vedtatt miljømål om god økologisk og god kjemisk 

tilstand for vannforekomsten. 

 

Neptunbukta 

Vannforekomst Neptunbukta har miljømål god økologisk og god kjemisk tilstand. Normalt 

vil fysiske endringer i form av mudring og etablering infrastruktur påvirke miljøtilstanden i 

en negativ retning. I dette tilfellet skal forurensede masser i Neptunbukta tildekkes med rene 

masser slik at en forhindrer utlekking av miljøgifter til sjø. Tiltaket vi derfor gi bedret 

vannmiljø i Neptunbukta vannforekomst, men også kunne gi positive ringvirkninger for 

andre nærliggende vannforekomster. Forslag til detaljreguleringsplan er ikke i strid med 

vedtatt miljømål om god økologisk og god kjemisk tilstand.  

 

Skoleelva 

Vannforekomst Skoleelva har miljømål om svært god økologisk og god kjemisk tilstand. 

Aktivitet som forårsaker påvirkning trenger ikke være lokalisert i umiddelbar nærhet til 

vannforekomsten. Samtidig er det den samlede påvirkningen som skal vurderes. Etter krav 

fra Båtsfjord kommune skal Skoleelva beholdes uberørt. I forslag til detaljreguleringsplan har 

Skoleelva utløp mellom utfyllingsområdene BKB1 og BKB3. Slik som forslag til 

detaljreguleringsplan foreligger nå, vil utfyllingsområde i BKB3 føre til en kanalisering av de 

nedre delene av Skoleelva vannforekomst. Denne påvirkningen vil derimot være mest tydelig 

ved lav sjø. Trolig er ikke dette en påvirkning som vil føre til vesentlig redusert miljøtilstand 

for Skoleelva vannforekomst. Forslaget til detaljreguleringsplan er ikke i strid med miljømål 

om svært god økologisk og god kjemisk tilstand. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – nyere tid: 

Finnmark fylkeskommune ser det som positivt at nærliggende omgivelser er hensynstatt i 

Bestemmelser til detaljregulering punkt 1.1 Bebyggelse og anlegg med bestemmelsen «b) 

Bebyggelsen skal i seg selv og i forhold til omgivelsene gis en harmonisk utforming, 

materialvalg og fargesetting». 

 



Bebyggelse på gnr 3/98, 4/7 og 2/308 er tilstøtende plangrensen, og her har alle 

eiendommene SEFRAK-registrerte bygninger. Det er viktig at utbyggingen av havneområdet 

skjer i samspill med den verneverdige bebyggelsen. Som nevnt i kulturminnefaglig innspill 

datert 16.12.2016 er det i tillegg til verneverdig etterkrigsbebyggelse også en verneverdig båt, 

«Magneten», som er bygd inn i Neptunbryggen. For øvrig er det kulturminnefaglige innspillet 

fra nyere tid/bygningsvern til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ikke tatt med i 

innsendte merknader i Planbeskrivelsen punkt 2.5.6. Innspillet bør føyes inn i teksten. 

Innspill ble sendt 16.12.2016 og har dokumentnr. 201301124-27, med følgende innhold: «Vi 

viser til brev av 15.11.2016 med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i Neptunbukta 

og ytre siden av Sørnes i Båtsfjord kommune. Båtsfjord består for en stor del av 

gjenreisningsbebyggelse, både bolig og industri. Etterkrigsarkitekturen er en viktig del av 

kulturhistorien. Utenfor området ligger kaia/Neptunbryggen hvor båten «Magneten» ligger 

gjemt under. Etter som vi forstår skal det ikke gjøres inngrep i, eller rundt denne kaia. 

Dersom «Neptunbryggen» ikke berøres under arbeidet med utfyllingen, samt at det ved 

bygging på det planlagte næringsområdet legges retningslinjer som tar hensyn til 

eksisterende bebyggelse har vi ingen kommentar på nåværende tidspunkt til planene.» 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 

Finnmark fylkeskommune er fornøyd med at aktsomhetsplikten er tatt inn i 

reguleringsbestemmelsene som pkt. VIII.  

Kommentarer: Fylkeskommunen påpeker bl.a. at det er lokalisert fire vannforekomster 

innenfor planområdet. I denne uttalelsen har fylkeskommunen vurdert om forsalg til 

detaljreguleringsplan er i strid med godkjent vannforvaltningsplan og vedtatte miljømål 

etter vannforskriftens §12, «ny aktivitet eller nye inngrep». Fylkeskommunens konklusjon 

er at forslaget til detaljreguleringsplan ikke er i strid med miljømål om svært god 

økologisk og god kjemisk tilstand.  

Øvrige planfaglige og kulturminnefaglige uttalelser tas til etterretning og vurderes som 

ivaretatt i saken! 

 

Sametinget, datert 06.11.2017:  

Sametinget har ingen merknader til planforslaget. 

Kommentarer: Innspillet tas til orientering! 

 

Varanger Kraft, datert 03.10.2017: 

Dersom Varanger Kraft sine anlegg kommer i konflikt med tiltak i planområdet vil kostnader 

for eventuelle flyttinger/endringer bli belastet utbygger. Det bes om at de i god tid før tiltak 

skal iverksettes blir orientert om eventuelle etableringer i området, slik at eventuell 

framføring av strøm kan planlegges og medtas i planarbeidet. 

Kommentarer: Innspillet tas til orientering! 

 

Kystverket, datert 17.10.2017: 

Formålet med planen er å legge til rette for at massene fra Kystverkets utdyping av Båtsfjord 

havn kan benyttes til utfylling av indre deler av Neptunbukta, for å legge til rette for maritime 

nærings- og industriarealer. Kystverket har følgende merknader til planen: 

Båtsfjord havn har status som statlig fiskerihavn. Dette betyr at Kystverket har 

forvaltningsansvaret i havneområdet etter havne- og farvannsloven (HFL) § 28. Alle tiltak 

som krever tillatelse etter HFL, må få slik tillatelse av Kystverket. Formålet med planarbeidet 

er tidligere diskutert mellom Kystverket, kommunen og Multiconsult. Kystverket Troms og 

Finnmark synes det er positivt for den videre utviklingen av Båtsfjord havn at det 



tilrettelegges for maritime næringsarealer i området. Kystverket har ingen ytterligere 

merknader. 

Kommentarer: Innspillet tas til orientering! 

 

Fiskeridirektoratet, datert 03.11.2017:  

Fiskeridirektoratet region Nord (FIN) er tilfreds med at deres merknader i brev av 12. 

desember 2016 er inkludert i forslag til bestemmelser til detaljreguleringsplan for 

Neptunbukta, kapittel IV punkt 1. Bebyggelse og anlegg 1.1 Generelle bestemmelser. 

Det vises til tidligere høringsuttalelser, og Fiskeridirektoratet har ingen ytterligere 

kommentarer. 

Kommentarer: Innspillet tas til orientering! 

 

Jørn A Jørgensen, e-post datert innkommet 02.11.2017: 

Jørgensen påpeker i en e-post at han utfra plankartet for utbyggingen i Neptunbukta ser at det 

vil bli fylt igjen et område hvor flere har fortøyningsplass samt at utsettingsrampen for 

småbåter vil forsvinne. Han spør om Båtsfjord kommune vil komme med en alternativ 

småbåthavn / fortøyningsplass for småbåter og ny utsettingsrampe. Jørgensen kan vise til at 

fortøyningsplassene har vært i bruk over 20 år. 

Kommentarer: Saken har vært lagt fra for havnesjefen, og han har i en e-post påpekt at 

det vil være tid til sammen å se nærmere på det nevnte behovet og eventuelt tilpasse 

planene i forhold til dette. Nå har det ikke kommet noen nærmere avklaring rundt dette 

forholdet. Dette var imidlertid også vurdert i tilknytning til dispensasjonssaken i vinter, og 

midlertidig dispensasjon ble innvilget bl.a. med vilkår om at «Før utfylling kan igangsettes 

skal det legges ved dokumentasjon på at skal etableres ny båtrampe som erstatning for 

båtrampe som blir utilgjengeliggjort på eiendommen Gnr/bnr 3/108. Ny båtrampe skal 

etableres innenfor samme område, men ikke nødvendigvis samme på eiendom. Før 

detaljreguleringsplanen godkjennes, skal det legges ved en avtale mellom eier av 

eksisterende båtrampe og tiltakshaver som viser hvordan dette skal løses».  

Nå er det ikke lagt fram noen avtale, men det vurderes likevel å godkjenne 

reguleringsplanen da det er foreslått en ny bestemmelse under Pkt. 1. Bebyggelse og 

anlegg, 1.1 Generelle bestemmelser § j): «Før utfylling kan igangsettes skal det legges 

fram en avtale som sikrer etablering av ny båtrampe som erstatning for båtrampe som blir 

utilgjengeliggjort på eiendommen Gnr/bnr 3/108. Ny båtrampe skal etableres innenfor 

samme område, men ikke nødvendigvis samme på eiendom». 

 

Finnmarkseiendommen, datert 06.11.2017: 

Finnmarkseiendommen har i utgangspunktet ingen innspill til planforslaget. Ved utfylling i 

sjø fastsettes eiendomsgrenser etter rettspraksis for eiendomsgrenser i sjø. Det bes om at 

dette ivaretas i den videre planprosessen. 

 Kommentarer: Innspillet tas til orientering og vurderes som ivaretatt. 

 

Vurdering:  

En reguleringsplan ment å legge til løsninger til det beste for samfunnet, både med hensyn til 

utbygging og vern. En av intensjonene er å sikre at bl.a. hensynet til miljø og samfunn er 

ivaretatt i et planforslag.  

I denne saken er det uten tvil miljøaspektet som gjør saken vanskelig. På den ene side er det 

samfunnsmessig, herunder også miljømessig fordelaktig at overskuddsmasser kan benyttes til 

samfunnsnyttige formål framfor å bli deponert ute på sjøbunnen – utilgjengeliggjort for 

framtidig bruk. Dette var også tema i vinter da det ble gitt midlertidig dispensasjon fra 



bestemmelsene i kommunedelplan for Båtsfjord tettsted, planid 20282004001, til utfylling av 

BKB1 og BKB3 (Kombinert bebyggelse og anleggsformål - maritimt/havnerelatert 

industri/næringsbebyggelse) i Neptunbukta. 

Utfordringen er å legge til rette for en utfylling i Neptunbukta som gjøres på en slik måte og 

innenfor en avgrensing som er riktig, ikke bare utfra utbyggingsinteresser, men også utfra 

miljøhensyn.  

 

NINA og Akvaplan-niva har på oppdrag utarbeidet en kort faglig utredning om virkningene 

på fugl og bunndyr i Neptunbukta. NINAs prosjektnotat 19 (2017) – Virkninger på fugleliv 

og bunndyr ved utfylling av Neptunbukta i Båtsfjord, datert 26.10.2017. Prosjektnotatet fra 

NINA vurderer de samlede virkningene av de planlagte utfyllingene i Neptunbukta. NINA er 

tydelig på at Skoleelva har en helt klar viktig funksjon for fuglelivet i Båtsfjord på grunn av 

ferskvannstilgangen, og at opptil flere tusen måser fordelt på inntil 6 arter og hundrevis av 

den rødlistede stelleranda raster i dette området. Det påpekes også at stelleranda er en art som 

Norge har et internasjonalt forvaltningsansvar for. Det er også kjent at Skoleelva, samt 

utløpet av Straumesvatnet, er eneste steder i indre deler av Båtsfjord med ferskvannstilgang.   

Prosjektnotatet konkluderer videre med usikkerhet mht. hvordan de rastende fuglene vil 

reagere på utfylling av tilgrensede områder med tilhørende økt menneskelig aktivitet. NINA 

anbefaler derfor at grensen for utfylling i BKB3 i alternativ 2 flyttes noe lengre mot øst slik 

at de nedre delene av Skoleelva ikke påvirkes. Dette vil øke friområdet og øke 

sannsynligheten til at dette området vil brukes som raste-/vaskeplass også etter utfylling. 

Videre anbefaler NINA at bygninger plassert mot friområdet er bygninger som genererer lite 

trafikk og menneskelig aktivitet, for eksempel lager. 

 

Naturmangfoldlovens § 7 pålegger Båtsfjord kommune å synliggjøre sine vurderinger i 

henhold til lovens §§ 8-12 i sine besluttende vedtak, også i dispensasjonssaker som denne. 

Derfor må kommunen forholde seg til det kunnskapsgrunnlaget som foreligger, evt. sørge for 

å innhente mer kunnskap. Oppsummert vurderes kunnskapsgrunnlaget i dette prosjektet ikke 

til å være tilstrekkelig, noe både NINA og Fylkesmannen er inne på. Det påpekes at 

tiltakshaver (Båtsfjord Havn) har blitt orientert om muligheten til å foreta ytterligere 

utredninger for bedre å sikre kunnskapsgrunnlaget.  

 

Når dette ikke er gjort, skal føre-var-prinsippet legges til grunn av kommunen. Her skal det 

vurderes om det kan foreligge sannsynlighet for reell risiko for alvorlige eller irreversible 

skader på naturmangfoldet, herunder fuglelivet. Med utgangspunkt i manglende 

kunnskapsgrunnlag anbefales derfor at grensen for utfylling i BKB3 flyttes noe lengre mot 

øst for å unngå at de nedre delene av Skoleelva påvirkes på en negativ måte. Dette er i tråd 

med NINAs anbefalinger i prosjektnotatet, og ligger også til grunn for politisk vedtak om 

midlertidig dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen for Båtsfjord tettsted til 

utfylling av BKB1 og BKB3 i Neptunbukta.  

 

Administrasjonen anbefaler at BKB3 flyttes mot øst iht. alternativ 1 (blå) slik det følger av 

kart på figur 1, utarbeidet av Fylkesmannen. All den tid utløpet av Skoleelva vurderes som 

viktig, mener vi Fylkesmannens beste alternativ, som både ivaretar Skoleelva og dens 

flomsoner, vil være den beste løsningen, herunder den beste klimatilpasningen. Det anbefales 

derfor en flytting mot øst iht. alternativ 1 (figur 1).  Som Fylkesmannen poengterer vil det 

forbygning langs Skoleelva og dets flomløp medføre at vannhastigheten vil øke og elveløpet 

vil erodere kraftigere i ett hovedløp. Ved 200års-flom vil det kunne være fare for 

undergravning av fyllingskanten på BKB3. Den beste klimatilpasningen vil derfor være å 



legge fyllingen utenom flomdeltaet.  

 

Mht. klimatilpasninger er det gjort justeringer av planforslaget etter offentlig ettersyn, bl.a. 

etter innspill fra Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen etterlyser krav til skjerming mot 

snø og vind. Derfor er det lagt inn en tilføyelse til planbestemmelsenes V a) iii, som nå lyder: 

«Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges følgende: Dokumentasjon for utforming 

av plastret fyllingsfront mot sjø og plastret elveskråning mot Skoleelva samt dokumentasjon 

på at hensyn til potensiell fare tilknyttet værforhold (herunder bølgepåvirkning, drivis, 

snødrift og vindpåvirkning) er vurdert og tatt hensyn til». 

 

Videre er det lagt inn en bestemmelse om at uteromplan 1:500 også skal angi evt. område for 

utelagring, samt at utelagring kun tillates på steder som angitt i dokumentasjon tilknyttet 

rammetillatelse. Dette er foreslått endret både av estetiske hensyn og for å begrense 

muligheten for at ting som lagres utendørs blir flyttet/skadet av vær og vind. 

 

Avslutningsvis vises det til klage fra Kim Andre Hætta datert 13.12.2017 på vedtak om 

midlertidig dispensasjon til utfylling av Neptunbukta. Klagen var knyttet til usikkerhet på 

hvorvidt den fine sjøutsikten fra eiendommen Fjordvegen 3a i framtiden vil bli blokkert av 

næringsbygg, samt et mulig stort verdifall på huset ved ett eventuelt salg. Denne klagen ble 

behandlet av Teknisk styre i møte 01.02.2018, og klagen ble ikke tatt til følge med følgende 

begrunnelse:   
«Vedtaket det klages over gir ingen bestemmelser om etablering av næringsbygg, og vil ikke 

føre til hindret utsikt til sjøen fra klagerens eiendom. Bestemmelser til detaljreguleringsplan 

for Neptunbukta som er under utarbeidelse, vil kunne sette bestemmelser om hva som kan 

tillates av bebyggelse på utfyllingsområdet, og klagen vil tas med som et innspill til denne 

planen.  

 
Det burde også være kjent for klageren hvilke planbestemmelser som gjaldt for området som 

planlegges utfylt, på det tidspunkt han kjøpte huset (2013). Området i indre del av 

Neptunbukta er i kommunedelplan for Båtsfjord tettsted siden 2004 vært satt av til 

utfyllingsformål.  

 

Vedtak om midlertidig dispensasjon til utfylling av Neptunbukta vil ikke føre til hindring av 

utsikt fra klagerens eiendom, men vil ha stor økonomisk betydning for tiltakshaver Båtsfjord 

Havn og for Båtsfjord kommune. På bakgrunn av det overstående vil klagen ikke tas til 

følge». 

 

Administrasjonen vil her bemerke at intensjonene med planarbeidet er å legge til rette for at 

det kan etableres maritime næringsarealer innenfor det aktuelle arealet, samt legger til rette 

for at utdypinga av Båtsfjord havn gjøres på en helhetlig måte ved at massene fra mudringa 

brukes til å etablere nye næringsområder. Det er ikke avklart i detalj hva slags 

bygg/virksomheter som skal inn i området, og i dette tilfellet er det område BKB1 det dreier 

seg om. Det er lagt opp til en fleksibel plan for å kunne legge til rette for ulike virksomheter, 

dog med maritim tilknytning. Innenfor BKB1 skal gesimshøyde på bygninger ikke overstige 

6,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Videre skal tillatt % BYA ikke overstige 40 %. 

Det anbefales ikke skjerpede krav utover dette innenfor BKB1 da dette kan redusere 

næringsarealenes anvendelighet og verdi. Derfor anbefales det ikke spesifikk ny vurdering 

sett i forhold til det som ble vedtatt av Teknisk styre i møte 01.02.2018. 

 



Oppsummering/konklusjon:  

Planforslaget som er fremmet vurderes å være innenfor rammene som er gitt i 

kommunedelplan for Båtsfjord tettsted. Planforslaget vurderes, med de justeringer som er 

foreslått mht. flytting av BKB3 samt justeringer i planbestemmelsene som nevnt ovenfor, å 

gi en plan som legger til rette for maritime næringsarealer samtidig som overskuddsmasser 

fra utdypingen av Båtsfjord havn kan benyttes til samfunnsnyttige formål. 

 

Administrasjonen vil, etter en helhetlig vurdering, anbefale at planforslaget med flytting av 

BKB3 mot øst, som vist på vedlagte plankart (datert 29.05.2018) vedtas. Dette planforslaget 

legger til grunn at BKB3 flyttes mot øst iht. alternativ 1 (blå) slik det følger av kart, 

utarbeidet av Fylkesmannen i Finnmark. Det vises til figur 1 i saksframlegget. Dette 

alternativet ivaretar både Skoleelva og flomsonen, samtidig som det legges opp til at BKB3 

får et areal på 5,887 daa. 

 

Det presenteres også et alternativ 2, som legger opp til en mer begrenset flytting av BKB3 

mot øst. Dette er i tråd med alternativ 2 (orange) slik det følger av kart, utarbeidet av 

Fylkesmannen i Finnmark. Det vises også her til figur 1 i saksframlegget. Dette alternativet 

ivaretar hovedløpet av Skoleelva, samtidig som det legges opp til at BKB3 får et areal på 

7,094 daa. 

 

Dersom alternativ 2 bli vedtatt, anbefales det at følgende vedtak fattes:  

«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til detaljreguleringsplan for 

Neptunbukta, planid 20282004001, bestående av plankart (alternativ 2), bestemmelser og 

beskrivelse datert 29.05.2018. Vedtaket medfører at grensen til BKB3 er justert noe mot øst. 

BKB3 vedtas med et areal på 7,094 daa». 

 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  

 

 

 

 


