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ENHET 

4032 Tromsø Plan 

SAMMENDRAG 

I forbindelse med utdyping av Båtsfjord havn ansees det som hensiktsmessig å benytte masser fra utdypinga til 
utfylling innerst i Neptunbukta, i stedet for at de deponeres på dypere vatn. Reguleringsplanen skal legge til rette at 
det kan etableres utfylling til næringsareal, innen et areal som i kommunedelplan for Båtsfjord sentrum er avsatt som 
byggeområde. Det er gjennomført grunnundersøkelser i området, og det er konkludert med at det må legges en 
motfylling til planlagt utfylling.  

Reguleringsplanen utløser ikke krav om konsekvensutredning.  

Samlet sett vurderes ikke tiltaket å ha vesentlig negativ påvirkning på naturmangfoldet i eller i nærheten av 
planområdet. 
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1 INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN 

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

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. 

1.2 FORMÅL MED PLANARBEIDET 

Denne reguleringsplanen skal legge til rette 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.  

Gjennom utdyping i Neptunbukta (og Fomabukta) vil man opprettholde trafikkmønstret for de 

største fartøyer, som i dag leverer fangst i Båtsfjord. I og med at en nå foretar utdypning i begge 

havneområder vil alle fiskebedrifter få dybder som gir tilgang for alle fartøyer, også transportfartøyer 

som frakter ut fisk. Tiltaket vil også øke utnyttelsen av eksisterende kaier.) 
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2 PLANPROSESSEN, MEDVIRKNING 

2.1 OPPSTARTSMØTE MED KOMMUNEN 

I møtet den 08.11.16 deltok følgende: 

Kommunen: Trond Henriksen, Elisabeth Kvivesen,  

Havnesjef: Øystein Jørgensen 

Multiconsult: Tom Langeid, Per Olav Bye 

Som grunnlag for møtet var foreløpige utfyllinger markert på plankart for Båtsfjord havn (med rød 

linje) (søndre utfylling er senere tatt ut).  

 

Skisse som viser aktuelle utfyllingsområder 

 

2.1.1 Oppsummering fra oppstartsmøte 

Arealene tenkes regulert til næringsformål, og vil for 1 og 2 ha en større utstrekning mot bakkant 

og på sidene.   

Bakgrunnen for at dette iverksettes nå, er at Kystverket skal begynne å ta ut masser denne høst 

ved utdyping av Båtsfjord havn. Disse massene kan brukes til å etablere næringsarealer i 

tilknytning til havna.  

Kystverket har fått utført grunnundersøkelser for område 1 og 2, og fyllingene med motfyllinger er 

prosjektert. 

Det er aktuelt med et landbasert smoltanlegg på område 2.  
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Valg av reguleringsformål  

I utgangspunktet kan de tre utfyllingsområdene avsettes til «Bebyggelse og Anlegg», som åpner 

for næringsvirksomhet av forskjellig type. For område 2 åpnes det og for oppdrett.  

(Eksempelvis er deler av Storholmen i Båtsfjord regulert til kombinert formål: forretning / kontor / 

industri.) 

Avgrensning av planområdet 

I tillegg til at planen omfatter selve utfyllingsområdene, er det aktuelt å medta arealer i sjø som 

knyttes til utviklingsplanene, i forhold til etablering av motfyllinger, flytekaier e.l.  

Se kart, endret utfyllingsareal fra kommunen. (2 områder). 

 

Grensesnitt konsesjon / reguleringsplan 

For etablering av et landbasert smoltanlegg på utfyllingsareal nr. 2, kan det legges til rette for det 

ved at en regulerer til kombinert formål næring / industri med akvakultur.  

Det er viktig å være oppmerksom på at søknad om tillatelse til akvakulturanlegg behandles etter 

sektorlover, av fylkeskommunen.  

For å tilfredsstille kommunens krav til reguleringsplanen, slik at den bidrar til en tilstrekkelig 

detaljert framstilling av smoltanlegget ved rammesøknad, kan det gjennom 

reguleringsbestemmelsene stilles krav til dokumentasjon i forbindelse med søknad om 

rammetillatelse. 

Søknad om tillatelse til utfylling 

Søknad fra Kystverket må ha grunnlag i reguleringsplan før de kan realisere utfyllingene. Det må 

og fremmes søknad om utfylling til sektormyndigheter. 

Kystverket kan vurdere søknad om dispensasjon, før vedtatt reguleringsplan foreligger. 

Varsel om oppstart regulering  

Kommunen gir sitt samtykke i at reguleringsarbeidet starter iht. overstående beskrivelse av 

avgrensing av planområdet. 

Kommunen vil bidra med naboliste og evt. kartgrunnlag.  

Umiddelbart synes det som at planarbeidet, med eller uten akvakultur, ikke utløser utredningsplikt 

etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter PBL så lenge anleggets grunnflate er 

mindre enn 15.000 m2. 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet vil opplyse at planarbeidet etter søkers vurdering ikke 

utløser krav om konsekvensutredning.  

Det annonseres oppstart i avisa Finnmarken, og det sendes underretning til naboer og aktuelle 

høringsinstanser  

 

Før varsling ble reguleringsområdet endret. Ytre del av planområdet ble lagt til ytre side av Sørneset. 

Se understående kart for varsling  
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Kart for varslet regulering  

 

2.2 VURDERING AV FORHOLDET TIL KU-FORSKRIFTEN   

 

Forskrift om konsekvensutredninger (01.01.15) har to hovedregler i forhold til vurdering av om 

planer eller tiltak skal utredes: 

 (§2) Planer og tiltak som alltid skal utredes. 

 (§3) Planer og tiltak som skal vurderes nærmere. 

Planarbeidet fanges ikke opp av § 2 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser dermed ikke 

automatisk utredningsplikt.  

Planarbeidet fanges opp av § 3, men krav om konsekvensutredning bestemmes av forholdet til 

kriteriene i Vedlegg III. 

Etter vår vurdering er det kun spørsmålet om hvorvidt tiltaket medfører vesentlig forurensning, som 

kan utløse et krav om KU i hht Vedlegg III. 

Som redegjort for i vedlagte notat med vurdering av forholdet til KU-forskriften, kan vi ikke se at 

planlagt utvikling er i konflikt med dette kriteriet.  

Dette innebærer at reguleringsarbeidet ikke utløser formell KU-plikt etter forskrift om 

konsekvensutredninger, og at reguleringsplanarbeidet gjennomføres som en ordinær prosess. 
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2.3 PLANOPPSTART 

2.3.1 Kunngjøring 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i avisen Finnmarken 15.11.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonse for varsling om oppstart av planarbeidet 

 

2.3.2 Varslingsbrev  

Berørte grunneiere og fagmyndigheter er varslet pr. brev dat. 15.11.2016, med 4 ukers uttalefrist. 

Kommunen har etter det ønsket å forlenge uttalelsesfristen til 1 februar 2017. 

Utdrag fra varslingsbrev:  

Det varsles, i samsvar med i plan- og bygningslovens § 12-8, om oppstart av arbeid med 

regulering av utfyllinger i Neptunbukta og ytre side Sørnes. De to reguleringsplanene skal legge 

til rette at det kan fylles ut næringsarealer i sjø med masser i fra Kystverkets utdyping av 

havneområde og seilingsled i Båtsfjord havn. Reguleringsplanene vurderes ikke å utløse krav 

om konsekvensutredning ihht til forskriften. 
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Foreløpig prosjekterte fyllinger, Kystverket 

 

Overstående tegning viser fylling med motfylling innerst i Neptunbukta. Motfyllinga kommer 

ikke over vannflaten.  

Næringsområder  

Utfyllingsarealene tenkes regulert til «Bebyggelse og anlegg» kombinerte formål med næring, 

som også skal åpne for evt. landbasert oppdrett av smolt på utfyllinga i Neptunbukta. 

Utfyllinga på ytre side av Sørnes avsettes til «Bebyggelse og anlegg» kombinert formål med 

næring, som i Neptunbukta. 

Sjøområdet utgjør ca. halvparten av planområdet i Neptunbukta og beholder i utgangspunktet 

samme formål som i gjeldende plan for Båtsfjord havn: «Havneområde i sjø».  

Eksisterende formål i sjø på ytre side av fyllinga ved Sørnes beholdes uendret som 

«Havneområde i sjø», samsvar med gjeldende plan Båtsfjord havn. Behovet for evt. motfylling 

vil bli avklaret av Kystverket.  

Marinarkeologisk befaring. 

I fbm vurdering av utdyping av Neptunbukta (og Fomabukta) har Kystverket utarbeidet et 

forprosjekt og det er gjennomført en marinarkeologisk befaring av Neptunbukta (og 

Fomabukta). Tromsø Museum: Rapport Marinarkeologisk befaring, 17.07.12.  

Om nevnte rapport er tilstrekkelig i forbindelse med planen i Neptunbukta, må undergis en 

faglig vurdering. 
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2.4 EIENDOMMER 

Planen berører delvis eiendommer som er påført hjemmelshavere:  

 

Eiendommer  
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Eiendommer  

2.5 INNSPILL TIL VARSEL OM REGULERING 

Det ble mottatt 6 innspill, hovedinnhold gjengis og kommenteres:  

2.5.1 Fylkesmannen i Finnmark  

07.12.2016 

Kystverket Nordland har fått tillatelse etter forurensningsloven for å disponere alt av 

løsmasser/sprengstein som oppstår ved planlagt mudring i Båtsfjord havn. I planforslaget tas det 

imidlertid sikte på å bruke rene løsmasser fra mudringen til utfyllingsformål i Neptunbukt og Sørnes. 

Det vil medføre at behovet for å dumpe løsmasser i sjø reduseres tilsvarende med om lag 140 000 m3 

av totalt 283 000 m3 løsmasser. Det vil igjen medføre mindre omfattende nedslamming av arealer 

som er avsatt til dumpingsformål i detaljreguleringen. Siden de planlagte tiltak vil innvirke på 

hverandre, burde planområdet i Neptunbukt og Sørnes sees i sammenheng med detaljreguleringen 

for Båtsfjord havn. 

Fylkesmannen stiller spørsmål om hvorfor kommunen har valgt å utarbeide en ny detaljplanplan for 

Neptunbukta fremfor å omregulere eksisterende detaljplan for Båtsfjord havn. 

Reguleringsplanveileder 

Klima- og miljødepartementets reguleringsplanveileder ligger tilgjengelig på www.planlegging.no 

under “Veiledning om plan- og bygningsloven og forskrifter”. Veilederen tar blant annet opp krav 

som gjelder i forbindelse med utarbeiding av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse, 

arealformål, hensynssoner og bestemmelser. Vi anbefaler at veilederen benyttes i forbindelse med 

utarbeidelse av reguleringsplanen. 

Estetikk 
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Kommunen har et stort ansvar for å sikre estetisk kvalitet i våre omgivelser. Estetisk kvalitet skal ligge 

som en grunnleggende premiss i all planlegging, jf. plan- og bygningslovens § 1-1. Vi anmoder 

kommunen om å stille krav som sikrer en god estetisk utforming av ny bebyggelse, jf. plan- og 

bygningslovens § 12-7 nr. 1 og Klima- og miljødepartementets reguleringsplanveileder på 

www.planlegging.no. 

Grad av utnytting 

Grad av utnytting må føres på planen eller fastsettes i reguleringsbestemmelsene. 

Andre beregningsmåter enn de som er definert i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk 

forskrift) kapittel 5 kan ikke benyttes. Disse beregningsmåtene gir gode muligheter for å gjøre valg 

som gir ønsket styring innenfor et planområde. 

Biologisk mangfold 

Båtsfjord havn og omkringliggende område er viktig for fuglelivet. Naturverdiene er blant annet 

beskrevet i NINA Minirapport 452 og av Biotope (august 2016). 

For å minimere negative konsekvenser for fuglelivet i havneområdet må anleggsvirksomheten ved en 

eventuell utbygging begrenses til de tidspunkt som foreslås i konsekvensutredningen som ble 

utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for Båtsfjord havn. Vi forutsetter at kommunen følger 

de råd og avbøtende tiltak som framgår av denne konsekvensutredningen så langt disse er aktuelle i 

denne plansaken. 

Naturmangfoldloven 

Hvordan naturmangfoldet er vurdert og vektlagt i saken skal framgå av planbeskrivelsen. Prinsippene 

i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn for kommunens beslutning i saken. 

Svært store deler av Båtsfjord havneområde i Neptunbukt og Fomabukta er i dag enten allerede 

utfylt eller avsatt til utfyllingsformål. De samlede virkninger av utfyllingene i Neptunbukt og Sørnes 

bør vurderes i lys av bunndyr og fugl etter naturmangfoldloven § 10. I den forbindelse minner vi om 

veileder T-1554 B fra Klima- og miljødepartementet om bruk av naturmangfoldloven kapittel II. 

Støy 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til boligbebyggelse. 

Retningslinjen T-1442/2012 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. 

Fylkesmannen forutsetter at støy utredes i forbindelse med planarbeidet. I den forbindelsen viser vi 

til kapitel 3 og 4 i retningslinjen - støy som tema i reguleringsplan og retningslinjer for begrensning av 

støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. 

Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 
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Samfunnssikkerhet skal ivaretas i arealplaner. For ikke å bygge inn en større sårbarhet i 

lokalsamfunnet er en systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse viktig i alle utbyggingsplaner. Vi 

minner om plan- og bygningslovens § 4-3 om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Det er viktig at risiko- og sårbarhetsanalysen tar høyde for framtidige klimaendringer som 

sannsynligvis vil gi havnivåstigning, flere stormer, mer nedbør, økt fare for flom og skred.  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for kartlegging av 

risiko og sårbarhet;” Samfunnssikkerhet i arealplanlegging”. Veilederen ligger på hjemmesidene til 

Fylkesmannen og på DSB sine sider. 

Kommentar  

Planområdet 

Gjeldende reguleringsplan for Båtsfjord havn er en relativt ny plan som har gjennomgått en 

omfattende planprosess, det vil ikke være hensiktsmessig å involvere denne i en ny planprosess, 

fordi det ikke er noen synlige behov for å gjøre endringer av denne. Planen for Neptunbukta vil være 

et supplement til denne og vil i noe grad overlappe gjeldende plan i indre del av bukta. jfr. 

avgrensning av varslet nytt planområde.  

Estetikk 

Forholdet til estetikk følges opp i planens bestemmelser.  

Biologisk mangfold 

For å minimere negative konsekvenser for fuglelivet i havneområdet legges det opp til at 

anleggsvirksomheten ved utbygging begrenses til de tidspunkt som foreslås i konsekvensutredningen 

som ble utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for Båtsfjord havn.  

Naturmangfoldloven 

I gjeldende plangrunnlag, dvs. kommunedelplan for Båtsfjord sentrum, er arealet innerst i 

Neptunbukta allerede regulert til byggeområde (dvs. utfylling i fjæresonen ut til marbakken). 

Hensyntaken til fuglelivet i fjæresonen ivaretas i bestemmelsene (kfr. kommentar over vedr. 

biologisk mangfold). 

Støy 

De planlagte utfyllinger vil utgjøre et begrenset utbyggingspotesial, og støymessig vil aktiviteter her 

måtte forholde seg til reguleringsbestemmelser og forskrift T 1442. 

Støy fra fartøyer i havna vil ikke endre seg. Det må påpekes at havnesjefen utover dette kan stille 

krav til begrensing av støyskapende aktivitet på besøkende fartøy (med grunnlag i havne- og 

farvannsloven). 

Forholdet til støy, også i anleggsfasen, følges opp i planens bestemmelser. 

ROS 

Det er gjennomført grunnundersøkelser av utfyllingsområdet. I tillegg er det utført en miljøgeologisk 

undersøkelse i Neptunbukta, jfr. kap. 5.3 i planbeskrivelsen.  

Disse vil sammen med andre temaer bli behandlet i en ROS-analyse, og etter behov videreført i 

planens bestemmelser. 
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2.5.2 Avinor  

24.11.2016 

De to planområdene ligger ca. 2640 – 2960 meter nord for landingsterskel til bane 21 (fra nord) ved 

Båtsfjord lufthavn.  

1. Høyderestriksjonsflater i restriksjonsplanen for Båtsfjord lufthavn 

Begge planområdene ligger innenfor den horisontale flaten, som er en høyderestriksjonsflate i 

restriksjonsplanen (ENBS-P-08) for lufthavnen, jf. kap. 10 og 11 i Forskrift om utforming av store 

flyplasser1, BSL E 3-2 av 06.07.2006. 

Den horisontale flaten ligger på kote 194,3 meter over havet (moh), dvs. 45 meter over rullebanen. 

Siden planområdene har en høyde på kote 0 – 2 moh, vil den planlagte utfyllingen og 

næringsetableringen ikke komme i konflikt med høyderestriksjonsflaten. 

I reguleringsbestemmelsene må det for hvert enkelt utbyggingsformål angis en maksimal tillatt 

byggehøyde som ikke er i strid med overnevnte høyderestriksjonsflate (den horisontale flaten) på 

kote 194,3 moh. 

Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, registrering 

og merking av luftfartshinder: 

http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner 

2. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 

På grunn av den store høydeforskjellen mellom Båtsfjord lufthavn og Båtsfjord sentrum vil ikke 

planområdene bli berørt av byggerestriksjoner for flynavigasjonsanleggene ved Båtsfjord lufthavn, jf. 

§ 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 

3. Flystøysoner 

Planområdene er ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Båtsfjord lufthavn. 

 

Kommentar:  

Uttalelsen tas til underretning, og foreslåtte bestemmelser vedr. kranbruk nedfelles i planen:  

«Høyderestriksjoner i forhold til flytrafikk 

Oppstilling og bruk av kraner i utbyggingsperioden skal avklares med luftfartstilsynet i forhold til 

flysikkerhet, jfr. regelverk for rapportering, registrering og merking av luftfartshinder: http://www. 

luftfartstilsynet.no/flysikkerhetlOppstilling og bruk av kraner.  Det skal foreligge et positivt svar fra 

luftfartstilsynet før det gis rammetillatelse og tillatelse til oppsett av kraner.» 

 

2.5.3 Fiskeridirektoratet 

12.12.2016 

FIN har ikke registrert bruks- eller ressursområder i sjø innen disse to reguleringsområdene. Det er 

heller ingen registreringer i umiddelbar nærhet til områdene. Vi viser til Fiskeridirektoratets 

kartverktøy og kystnære fiskeridata (http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2). Gjennom 

reguleringsplanene legges det opp til utfyllinger i sjø i begge områdene. Dette vil påvirke marint 

biologisk mangfold/livet i fjæresonen. Vi er ikke kjent med spesielle forhold knyttet til marint 

http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2
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biologisk mangfold i disse områdene, men bruken av avbøtende tiltak bør drøftes for å hindre 

spredning av partikler og påvirkninger ut over tiltaksområdene. Tidspunkt for utfyllinger og tiltak som 

berører sjø generelt bør også primært skje på høsten og tidlig vinter. Dette er fordi det er den 

perioden av året hvor livet i kystsonen ligger mest i ro. 

 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til underretning.  

 

2.5.4 Kystverket 

14.12.2016 

Planområdet «Sørnes» synes å være i berøring med utdypingsarealene. Her gjøres det oppmerksom 

på at det i planformål eller i bestemmelsene ikke legges hindringer for gjennomføring av Kystverkets 

planlagte tiltak. 

Kystverket gjør, og har gjort, investeringer i Båtsfjord til fiskeriformål. Disse investeringene må ikke 

forringes ved at sjørettede arealer avsettes planformål som er til hinder for fiskerinæringen og annen 

maritim næring. Næringsbebyggelse, industri og lager er gode reguleringsplanformål i denne 

sammenheng, mens bolig, fritidsformål mv er ikke ønskelig og kan danne grunnlag for innsigelse. I 

bestemmelsene bør det det gå fram at arealene skal benyttes til maritim industri og næring og at det 

påføres i retningslinjene at fiskerinæringen skal være prioritert. 

Kystverket Troms og Finnmark har ingen øvrige merknader på nåværende tidspunkt og imøteser 

planens mer konkrete innhold med kart og bestemmelser. 

 

Kommentar:  

Uttalelsen tas til underretning.  

 

2.5.5 Åge Willy Andreassen  

08.12.2016 

Jeg er eier av gnr.3 bnr.1 Russebruket, samt bolig med tilhørende sjøgrunn og kai. I forbindelse med 

Deres regulerings arbeid og utfylling i Neptunbukta vil jeg gjøre Dere oppmerksom på at det fortsatt 

skal være mulig å bruke kaia fra sjøsiden, og at min sjøgrunn flyttes ut så langt som Deres fylling 

strekker seg. 

(2 kartvedlegg) 

 

Kommentar  

Uttalelsen tas til følge. 
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2.5.6 Finnmark fylkeskommune 

09.12.2016 

Planfaglig innspill: 

Reguleringsplanarbeidet bør sees i sammenheng med eksisterende reguleringsplan for Båtsfjord 

Havn da disse vil ha innvirkning på hverandre.  

Grad av utnyttinq: 

Grad av utnytting må føres på planen eller fastsettes i reguleringsbestemmelsene. 

Andre beregningsmåter enn de som er definert i byggteknisk forskrift kapittel 5 kan ikke benyttes. 

Byggegrense langs sjø må fastsettes i reguleringsplanene. Dersom byggegrense ikke fastsettes, 

innebærer det at byggeforbudet gitt i plan- og bygningslovens § 1-8 vil gjelde. 

Kulturminnefaglig innspill — nyere tid:  

lnnspill vil bli ettersendt.  

Administrasjonen vil her bemerke at fylkeskommunen i sin uttalelse i forbindelse med offentlig 

ettersyn (kulturminnefaglig innspill – nyere tid) ikke er medtatt i innsendte merknader i 

planbeskrivelsen. Derfor ble disse gjentatt med ønske om at de ble tatt inn. Innspillet hadde følgende 

innhold, og er tatt til orientering i den videre planprosessen: 

Det vises 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 fylkeskommunen 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 

fylkeskommunen ingen kommentar på nåværende tidspunkt til planene. 

Kulturminnefaglig innspill — arkeologi: 

Finnmark fylkeskommune minner om at Tromsø museum er kulturminnemyndighet for kulturminner 

i og under vann. 

Plan- og kulturavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det aktuelle området. Vi har 

derfor ingen særskilte merknader til reguleringsplanarbeidet. 

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten, som bør tas med i reguleringsbestemmelsene.   

Vi foreslår følgende formulering: 

Kulturminner og aktsomhetsplikt: Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller 

andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding 

sendes Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de som skal utføre 

arbeidet. Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at 

det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for rettigheter, næring og miljø, 

Finnmark. 

 

Kommentar  
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Det legges vekt på å se reguleringsplanen i sammenheng med gjeldede plangrunnlag.  

Det fastsettes byggegrense mot sjø.  

Vedr. kulturminner i sjø er eget varsel sendt Tromsø Museum.  

Formulering vedr. aktsomhetsplikt tas inn i bestemmelsene.  
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 OVERORDNETE PLANER 

 

3.1.1 Nasjonal Transportplan 2010-2019  

Tiltaket er kommentert i gjeldende NTP på følgende måte:  

Båtsfjord, Finnmark  

Tiltaket består av mudring i Fomabukta, indre havn, ned til en dybde på -9 m fra dagens dybde på -6-

7 m for å øke arealet til fartøyer som trafikkerer Båtsfjord. Sammen med ny molo som bygges med 

midler fra tiltakspakken, vil en få bedre forhold for større fartøy. Fiskeindustrien i Båtsfjord har 

landing i indre havn. 

 

3.1.2 Forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023  

Tiltaket ligger inne med gjennomføring i 2018-2023 ved planteknisk ramme. Ved økning av rammen 

med 20% vil gjennomføring framskyndes til perioden 2014-2017. Tiltaket ligger inne med kostnad på 

kr 96 mill. inkl. fagkostnader. 

 

3.1.3 Kystverkets handlingsprogram 2010-2019  

I Kystverkets handlingsprogram er tiltaket satt opp for gjennomføring i perioden 2014-2019. 

Båtsfjord, Finnmark.  

 

3.2 KOMMUNEPLANENS AREALDEL (2002-2006) 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2003.  

I fbm behandling av planstrategi for Båtsfjord kommune 13.06.12 ble det vedtatt at KPA også gjøres 

gjeldende for planperioden 2012 – 2016.  

Planområdet inngår i byggeområde for Båtsfjord og Båtsfjorddalen som det kreves utarbeidet 

kommunedelplan for. 

 

 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 07.04.2003. 
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3.3 KOMMUNEDELPLAN FOR BÅTSFJORD SENTRUM 

Planområdet berører arealer som i sentrumsplanen er avsatt til hhv næringsformål og framtidig 

byggeområde (båndlagt med tanke på framtidig regulering).  

 

 

Utsnitt kommunedelplan for Båtsfjord sentrum, vedtatt 13.10.04. 

 

3.4 REGULERINGSPLANER 

I gjeldende reguleringsplan for Båtsfjord havn er planområdet avsatt til hhv havneområde i sjø og 

byggeområde framtidig byggeområde (med krav om regulering.) 

Indre del av Neptunbukta er regulert til «havneområde i sjø», i området kan anlegges nødvendige 

innretninger for fortøyning, vann- og elektrisk forsyning og lignende og det kan utføres utdyping av 

havbunnen i samsvar med utdypingsplan, utarbeidet av Kystverket. 

Ferdselsområdet i sjø skal betjene offentlig og privat båt-trafikk, og må av hensyn til sikkerhet og 

framkommelighet til enhver tid være åpent. 

Utfyllingsarealer IL2, IL3 og IL4 er regulert til industri kombinert med lager i sjø, D1 og D2.  

I områdene D1 og D2 kan det deponeres masser fra utdyping av Båtsfjord havn, D1har en kapasitet 

på 170 000 m3, D2 har en kapasitet på 30 000 m3. 
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Reguleringsplan for Båtsfjord havn vedtatt 18.06.2014 
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4 KYSTVERKETS PLANER 

4.1 BAKGRUNN 

Hensikten med arbeidet er å sikre trafikk i havnen. Maksimal rolighet er oppnådd gjennom 

moloutbyggingen i Fomabukta.  

Ved å foreta utdyping i Fomabukta og Neptunbukta vil man opprettholde trafikkmønstret for de 

største fartøyer, som i dag leverer fangst i Båtsfjord. I og med at en nå får utdypning i begge 

havneområder vil alle fiskebedrifter få dybder som gir tilgang på alle fartøyer, også transportfartøyer 

som frakter ut fisk. Tiltaket vil også øke utnyttelsen av eksisterende kaier.  

Utdyping foran Kai Norway Seafood vil sikre tilgangen av råstoff fra større fartøy. Det er i dag 
registrert flere grunnberøringer utenfor kaia. 

4.2 UTFYLLINGSARBEIDER  

Kystverket har prosjektert utfyllinger i indre del av Neptunbukta, med den hensikt å deponere 

masser fra forestående mudring av Båtsfjord havn, jfr. tegninger RIG-TEG-1-500 og RIG-TEG-2-500 

(dato 27.10.16).  

Det er og prosjektert motfylling utenfor utfyllingsområdene, dette for å hindre utglidning av 

utfyllingene. 

Planlagte arealer for utfylling ligger innenfor det areal som i kommunedelplanen for sentrum er 

båndlagt i påvente av regulering med avgrensning mot reguleringsplanen for Båtsfjord havn.  

 

 

Skisserte utfyllinger, 27.10.2016. (foreløpig tegning kystverket) 

 

Et grovt estimat av volum fyllmasse tilsier ca. 80.000 fm3. Motfyllinga utgjør et volum på ca. 18.000 

fm3.  
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4.3 UTDYPINGSARBEIDER  

Følgende er hentet fra Kystverket forprosjekt: 

«Forprosjektet omhandler utdypingsarbeider på tre lokaliteter i havna i Båtsfjord. Hovedutdypingen 

er omtalt i Kystverkets gjeldende handlingsprogram. 

Ved å øke dybden vil fiskebåtene kunne levere sine fangster til alle fiskeribedriftene i Båtsfjord. 

Tiltaket omfatter utdyping ned til dybde kote - 9,0 m LAT i både Fomabukta og i Neptunbukta, samt 

utenfor Kai Norway Seafood (mellom Foma og Neptun). Det er i hovedsak løsmasser med innslag av 

oppstikkende fjell som skal fjernes. I Neptunbukta er det påvist forurensning av TBT og det samme i 

Fomabukta. I tillegg er det stedvis påvist bly, PAH og kobber i høye konsentrasjoner.  

Det er forutsatt at alle massene kan legges i et av to mulige deponiområder mellom buktene. 

Båtsfjord kommune arbeider også med plan om gjenbruk av masser i fyllinger.  

Prosjektet er kostnadsregnet til 87,4 mill kr, inkl mva (medio 2011). Kostnaden skal beregnes på nytt 

etter at omfang masser er bedre avklart. Fordelingen mellom fjell og løsmasser samt volum og krav 

vedrørende forurenset masse, gir en stor usikkerhet med tanke på kostnadene.» 

 

 

Revidert utdypingsplan for Neptunbukta og Norway Seafood (03.09.2013). 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Det varslede planområdet omfatter store deler av Neptunbukta. 

Underveis i planprosessen har det vært utarbeidet ulike planutkast som på ulike måter omfatter 

dette området. 

Den løsningen som framlegges herved, er benevnt alternativ 2.  

5.1 OMLIGGENDE AREALER 

Planområdet i Alternativ 2 omfatter areal på østre side av Skolelelva og vestre side av Russerbruket.  

Forslaget til plan berører ikke Skoleelva. Det legges opp til fyllingsfronten mot vest plastres. Bekk fra 

Foma legges i kulvert.  

Mellom Skolegata og dagens strandlinje ligger ca. 7 boliger og en bedrift.  

Mellom Valen og dagens strandlinje er det næringsvirksomhet.  

Øst for planområdet grenser dette til areal avsatt til industriområde i kommunedelplan for Båtsfjord 

sentrum.  

 

Flyfoto Neptunbukta 
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5.2 GRUNNUNDERSØKELSER  

 

5.2.1 Noteby AS, Rapport 200412-1 

dat. 3. januar 2003.  

Sammendrag: 

Kystverket 5. Distrikt ønsker å kartlegge grunnforholdene i Båtsfjord havn med tanke på mudring av 

havna og etablering av ny molo. Det er utført 17 totalsonderinger i hamna og tatt 4 prøveserier, samt 

13 totalsonderinger og 5 prøveserier i Neptunbukta. 

Hamna er en lang renne som utgjør selve innseilingen, og en arm der sjøbunnen er flat. I renna er 

sjøbunnen relativt flat og ligger omtrent på kote minus 20. I den indre armen er bunnen mellom kote 

minus 5 og minus 6. I hamna varierer løsmassemektigheten mellom 0,7 m innerst i den sørvestre 

delen og mer enn 12,8 m på sørsiden av buktas utløp mot fjorden. 

Neptunbukta er 18 m på det dypeste. I innløpet er det 2 terskler der sjøbunnen kommer høyere opp 

enn kote minus 8. Innerst i bukta er det en over 10 m høy skråning av sand og grus. 

Løsmassemektigheten varierer mellom 0,3 og 20,2 m, og øker generelt innover bukta.  

Det er presisert i denne rapporten at mudringsskråninger og mudring inn mot eksisterende 

konstruksjoner må vurderes nærmere. 

 

5.2.2 Multiconsult, Rapport 711359 

dat. 5 juli 2012 

Sammendrag:  

Kystverket ønsker å kartlegge grunnforholdene i Båtsfjord Havn med tanke på utfyllinger og 

utdyping. Det er planlagt tre utfyllinger og en utdyping i Neptunbukta og tilsvarende i Hamna. I 

Neptunbukta er bergoverflaten på kote minus 31,6 på det dypeste. Løsmassemektigheten varierer 

mellom 1,9- 32,3 m. Prøveseriene viser at det er ca. 3 m med siltig, sandig materiale over leirig, siltig 

materiale. Sonderingsmotstanden varierer mellom lav og middels. 

I Hamna er bergoverflaten på kote minus 16 på det dypeste. Løsmassemektigheten varierer mellom 

0,6-8,2 m. Prøveseriene viser at det er 2 m med siltig, sandig, grusig materiale over siltig leire. 

Sonderingsmotstanden er lav, men høy i et lag 2 m over sjøbunnen. Dette antas å være et 

morenelag.
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Boreplan grunnundersøkelse Neptunbukta, utsnitt av tegning 711359 -1 

 

5.3 MILJØGEOLOGISK UNDERSØKELSE 

 

5.3.1 Multiconsult, Rapport 711359  

 
 
Utdrag av sammendrag: 
I forbindelse med planlagt utdyping av havna i Båtsfjord, Båtsfjord kommune, har Kystverket 
engasjert Multiconsult AS som rådgiver i miljøgeologi og geoteknikk for prosjektet. Mudringsmassene 
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er tenkt brukt til arealutvidelse i havneområdet. For å kartlegge forurensningssituasjonen har 
Multiconsult samlet inn sediment på sjøbunnen fra totalt 17 prøvestasjoner. Fra 11 av stasjonene ble 
prøvene tatt ved hjelp av dykker fra Dykker Sentret AS, Tromsø. Feltarbeidet ble utført 26. april 2012. 
Den 23. mai 2012 ble det tatt ytterligere 6 overflateprøver (grabb) og 1 dypere prøve 
(stempelprøvetaker) fra Multiconsults borefartøy ”Borebas”. 
Alle prøvene er analysert for innhold av tungmetaller, PAH16, PCB7, TBT og TOC. Det er også utført 
analyse av finstoffinnhold i disse prøvene. 
Analyseresultatene viser at miljøtilstanden i overflatesediment på sjøbunnen i havna i Båtsfjord er 
varierende fra bakgrunnsnivå til dårlig/svært dårlig for flere stoffer. Det er påvist innhold av TBT i 
tilstandsklasse moderat (III) på 1 stasjon og dårlig (IV) eller svært dårlig (V) på 12 av de undersøkte 
stasjonene. Benso(a)pyren og PAH16 er klassifisert i tilstandsklasse dårlig (IV) på 1 av stasjonene der 
det også er funnet bly (Pb) i samme tilstandsklasse. Kobberkonsentrasjonen er størst (tilstandsklasse 
IV) på 3 av stasjonene i den sentrale delen av indre havn. I den dypere prøven er det funnet kobber i 
tilstandsklasse IV i dybde 30-50 cm ned i sedimentet. Kobberkonsentrasjonen i dypprøven er så vidt 
over øverste grenseverdi for moderat forurenset sediment.. 
Påvist forurensning tilsvarer nivåer en kan forvente å finne i ei aktiv fiskerihavn. 
 
Når det skal mudres og dumpes masser fra sjøbunnen i området, må det søkes til forurensnings-
myndigheten (i dette tilfellet Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen), om tillatelse, jf. 
forurensningsforskriftens kap. 22. 
 
Følgende er hentet fra kapitlet om naturmangfold: 
Ved bygging av kaier og moloer i Båtsfjord, har det vært utført mudringsarbeider i havna. Behovet for 
mudring som planlegges nå, skyldes fiskefartøy med større dypgående, (større båter og mer last). 
Fartøy virvler trolig opp forurenset bunnsediment som følge av propellstrøm slik forholdene er i dag. 
Dermed spres sediment og gjøres mer biotilgjengelig. Med tanke på spredning av forurensning er det 
rimelig å anta at mudring ned til kote -9 m og fjerning av bunnsediment, vil bedre tilstanden på 
sjøbunnen, oppvirvlingen avtar selv med større båter i havna. Det forutsetter at forurenset 
mudringsmasse fra utdypingsområdet i havnebassenget må tas hånd om på en slik måte at det ikke 
blir tilgjengelig for bunnlevende organismer eller kan virvles opp (redusert biotilgjengelig). 
Båtsfjord kommune har opplyst at urenset husholdningskloakk føres til utslipp utafor Fomabukta og 
Neptunbukta. Det er ett fiskeindustrianlegg med urenset utslipp til området utafor havnebassenget. 
Bunnfaunaen antas å være naturlig artsrik og mangfoldig for områdene i fiskerihavna. Den generelle 
utviklingen i strandsonen og på grunt vann i disse områdene er trolig lite endret de siste årene. 
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Miljøprøver NGI 28.04.2009 

 

5.4 GEOTEKNISK VURDERING 

Basert på foreliggende grunnundersøkelser er det utarbeidet flere geotekniske vurderinger som 

grunnlag for prosjektering utfyllinger. 

 

5.4.1 Multiconsult, rapport 713341 RIG-NOT-001 

3.10.2016 
 
Referat sammendrag:  
Det planlegges en utfylling i sjøen i Neptunbukta. (se fig.) 
Området er en inntil 100 m flat fjæresone. Utenfor ca. kote minus 1 faller sjøbunnen med helning ca. 
1:1,5 ned til kote minus 13. 
Grunnen består i hovedsak av et inntil 20 m tykt lagt med sand/grus over løsere masser. 
Det er behov for stabiliserende tiltak i form av motfylling foran den eksisterende skråningen, samt at 
den planlagte fyllingsfronten anbefales etablert maks. 5 m fra den eksisterende skråningstoppen. 
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5.4.2 Multiconsult, rapport 713341 RIG-NOT-001 (for nytt smoltanlegg) 

3.10.2016 
Referat sammendrag:  
Det planlegges en utfylling i sjøen for et nytt smoltanlegg i Neptunbukta. 
Området er en inntil 100 m flat fjæresone. Utenfor ca. kote minus 1 faller sjøbunnen med helning ca. 
1:1,5 ned til kote minus 13. 
Grunnen består i hovedsak av et inntil 20 m tykt lagt med sand/grus over løsere masser. 
Det er behov for stabiliserende tiltak i form av motfylling foran den eksisterende skråningen, samt at 
den planlagte fyllingsfronten anbefales etablert maks. 5 m fra den eksisterende skråningstoppen. 
 

 
 

5.5 NATURMANGFOLD 

I forbindelse med Kystverkets prosjekt har Multiconsult utarbeidet rapporten 711359-1 (vedlagt), 

hvor følgende er hentet fra kapitlet om naturmangfold: 

I flg. Naturbase (ref. Direktoratet for naturforvaltning (DN) er Båtsfjorden registrert med forekomst 

av andefugler (det antas først og fremst artene: ærfugl, praktærfugl og stellerand). 
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Dette er arter som antas å beite på blåskjell, sjøstjerner, krabber, kråkeboller, børstemark og andre 

bunndyr. Et mindre område i Båtsfjord havn er registrert med vinterrasteplass for havert, se foto 

under. 

Mudreområdet i indre havn utgjør en mindre del av det registrerte området på sjøen med forekomst 

av andefugler. Mudrevolum er oppgitt å være inntil 170 000 m3 iberegnet fjell. I den perioden hvor 

mudring pågår, vil støy og direkte forstyrrelser av ekstra fartøy i fjorden kunne forhindre beiting av 

andefugl på enkelte områder. Erfaring tilsier at dette er fuglearter som midlertidig trekker vekk til 

nærliggende beiteområder og kommer tilbake så snart forstyrrelsen er over. Gjenstående ”øyer” 

med uberørte beiteområder under kaier og arealer for øvrig i havna vil raskt sørge for rekruttering av 

ny fauna/flora til beiteområdene som på grunn av mudring, har blitt forstyrret. 

 

 

Områder for forekomst av andefugler (Båtsfjorden, verneområde ID BA00006576) og vinterrasteplass for havert 

(Båtsfjord havn, verneområde ID BA00006588), fra Naturbase, Kilde DN. 

 

I Naturbase for øvrig, i Sjøfuglbase og i Artsdatabasen, er det ikke registrert områder som er vernet 

eller arter i området som er særlig viktige for biologisk mangfold.  

I Fiskeridirektoratets base over fiskeforekomster er Båtsfjorden registrert med forekomst av flere 

arter som kysttorsk, sild og hyse. 

Når det gjelder Skoleelva bemerkes at dette ikke er et nasjonalt laksevassdrag og heller ikke varig 

vernet.  
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Biotope AS har utarbeidet en rapport som redegjør for ornitologiske kvaliteter i området (august 

2016) (vedlagt) 

Rapporten tar for seg 26 fuglarter som har en relasjon til området: Båtsfjord er viktig område for flere 

fuglearter, deriblant flere rødlistede arter. Av disse er det hovedsakelig Stellerand (VU/sårbar), Ærfugl 

(NT/nær truet), Havelle (NT/nær truet) og Teist (VU/sårbar) som bruker området i betydelig grad. 

Båtsfjord er særlig viktig for disse artene som overvintringssted. Artene lever av bunndyr, som 

kråkeboller og skjell som finnes i høyere konsentrasjoner enn vanlig inne i havna, grunnet næringsrikt 

vann. Næringstilførselen kommer både fra lokale kloakkutløp i havna og fra fiskeindustrien. Dette gir 

en rik bunnflora som disse fugleartene nyter godt av. I tillegg er restavfall fra fiskeindustrien en 

betydelig faktor til at Båtsfjord er rik på fugl. I tillegg er Båtsfjord viktig for de overvintrende artene 

Praktærfugl og Fjæreplytt. Det er også et helårs område for Gråmåke, Svartbak og Krykkje.  

Virkninger beskrevet av Biotope referes i kap. 9. 

 

Ellers har NINA utarbeidet en rapport som fokuserer på konsekvenser for fugleliv og bunndyr, som 

omtales i kap.9. Videre har NINA og Akvaplan-niva laget en kort faglig utredning om virkningene på 

fugl og bunndyr i Neptunbukta. Av notatet framkommer det at Skoleelva har en viktig funksjon for 

fuglelivet i Båtsfjord på grunn av ferskvannstilgangen. Også dette notatet omtales i kap. 9.  

 

 

5.6 KULTURMINNER  

I følge tilgjengelige databaser (bl.a. Askeladden) er det ikke registrert kulturminneverdier i eller i 

nærheten av planområdet.  

Tromsø Museum har befart fjæreområdet (2012) og det er ikke gjort funn av kulturhistorisk 

interesse. En vurderer sannsynligheten for at det er kulturminner under vann som liten. 
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Registrerte kulturminner, «Askeladden». 

 

5.7 NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

En kjenner ikke til at området har betydning i forhold til nærmiljø og friluftsliv.  

 

5.8 NATURRESSURSER  

Det er ikke registrert landbruksinteresser eller andre naturressurser innenfor planområdet.  
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6 BESKRIVELSE AV PLANEN  

6.1 HOVEDGREP 

Reguleringsplanen skal legge til rette for at det kan fylles ut næringsarealer i sjø med masser fra 

Kystverkets utdyping av havneområde og seilingsled i Båtsfjord havn.  

For at Kystverket skal kunne gjennomføre utfyllingsarbeidene, må det aktuelle området i 

utgangspunktet inngå i en vedtatt reguleringsplan. 

 

Utsnitt fra reguleringsplanforslag, justert etter offentlig ettersyn. Plankartet er datert 29.05.2018 

Tegnforklaring, formål 

 

Tegnforklaring 

 

For byggeområdene legges det opp til at reguleringsplanen skal gi fleksibilitet for utnyttelse, der det 

fastsettes rammer ved angitt % BRA, % BYA, byggegrense og tillatt byggehøyde.  

Planen angir stiplet ikke juridisk linje for tursti. Denne skal planlegges nærmere ved utarbeiding av 

situasjonsplan. 

 

6.2 BEBYGGELSE OG ANLEGG   

Planen åpner for at områdene kan bygges ut trinnvis. Parkering for bevegelseshemmede skal legges 

nærmest inngangsparti. Snøopplagring skal skje på avsatt plass, eller ved bortkjøring.  
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Det stilles krav om minimum 1 p-plass pr. 100 m2 gulvflate i Maritimt/havnerelatert industri 

/næringsbebyggelse. Og om at det legges til rette for sykkelparkering ved byggene.  

Videre stilles krav om at det ved søknad om rammetillatelse skal vedlegges følgende:  

Utdrag: Helhetlig situasjonsplan, uteromplan, dokumentasjon for utforming av plastrete 

fyllingsfronter (mot sjø og Skoleelva), Snitt- og fasadetegninger (1:200), VAO-plan.  

 

6.2.1 Forretning / kontor / industri (BKB1 og BKB3) 

Delområde BKB1 har maks tillatt gesimshøyde på 6,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

Tomteutnyttelse: % BRA = 50 %, % BYA = 40 %. Delområdet har et areal på 8.540 m2. Dette gir et 

utbyggingspotensial på 4.270 m2, BRA. 

Delområde BKB3 har maks tillatt gesimshøyde på 20 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

Tomteutnyttelse: % BRA = 80 %, % BYA = 50 %. Delområdets areal er noe nedjustert som følge av at 

grensen for utfylling i BKB3 er foreslått flyttet noe lengre mot øst. Dette delområdet har nå et areal 

på 5.887 m2.  

Det skal legges inn grøntareal i områdene. 

 

6.3 HENSYNSSONER  

6.3.1 Bestemmelsesområde 

I plankartet er avsatt et bestemmelsesområde i sjø. 

Det er nedfelt i planen at planlagt motfylling skal ligge innen definert areal. 

 

6.4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 

6.4.1 Havneområde i sjø VHS 

Det er sikret i planen at havneområdet kan benyttes til fortøyning / oppankring, så lenge kaianlegg er 

sikret tilflott. Etablering av kaier er avhengig av hvilke virksomheter som kommer på land. Dette vil 

være søknadspliktig.  

 

6.5 TRAFIKALE FORHOLD 

Planområdet skal knyttes til eksisterende trafikkstruktur på land.  

Dette innebærer at atkomst til områdene, så vel som internveger, må avklares i rammesøknad.  

I sjø legges det opp til havneområde der fortøyning og forankring er tillatt så lenge kaianlegg er sikret 

tilflott.  

 

6.6 TEKNISK INFRASTRUKTUR  

6.6.1 Vann og avløp 
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Nye etableringer krever tilknytning til nett for vann og avløp, og må planlegges i det enkelte tilfelle 

for delområdene. Det må utarbeides VAO plan. 

6.6.2 El- og tele 

Nye etableringer krever tilknytning til eksisterende nett, og må planlegges i det enkelte tilfelle for 

delområdene. 

 

6.7 KLIMA  

Gjennom planbestemmelsene stilles det krav til at det ved søknad om rammetillatelse skal 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. 

 

6.8 UTFORMING OG ESTETIKK 

Reguleringsplanen vektlegger estetiske hensyn gjennom bestemmelser og plankart. Det skal 

utarbeides helhetlige situasjonsplaner med ferdig planert terreng m.1:500, uterom planer 1:500 og 

snitt, fasader m 1:200, farge - og materialbruk.  

 

6.9 STØY 

Planen legger rammer for virksomhet i forhold til støy. Virksomheter som etableres her kan ikke 

forårsake støy som overstiger et nivå Lden = 55 db på friområde, uteoppholdsareal ved boliger, 

lekeareal, uterom og private uteplasser. 

 

6.10 UTSLIPP TIL LUFT OG GRUNN 

Det er nedfelt i planens bestemmelser at det ikke tillates virksomhet som på grunn av lukt, støv eller 

røyk vil være sjenerende for omkringliggende bebyggelse.  

Virksomheter som krever utslippstillatelse må behandles etter forurensningsloven. Virksomhet 

tilknyttet brann og eksplosjonsfarlig materiale skal godkjennes (DSB).  

 

6.11 GRUNNFORHOLD 

Det er gjennomført grunnundersøkelser i området. I planens bestemmelser er det nedfelt krav om 

det ved rammesøknad skal legges fram dokumentasjon på at grunnforholdene er tilfredsstillende og 

at evt. nødvendige tiltak vil bli gjennomført. 

 

6.12 UTBYGGINGSAVTALE  

Det er ikke kunngjort oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. pbl. §17-4.  
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7 RISIKO OG SÅRBARHET   

Plan- og bygningsloven § 4-3 krever risiko- og sårbarhets analyse (ROS-analyse) for alle planer for 

utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 

egnet til utbyggingsformål. Avdekket risiko og sårbarhet i det planlagte utbyggingsområdet skal 

følges opp gjennom arealformål, bestemmelser og hensynssoner. 

7.1 METODE 

Sannsynlighet 

Vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe bygger på kjennskap til lokale 

forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. Vurderingen kan ofte være usikker og 

skjønnsmessig på grunn av mangelfullt erfaringsgrunnlag. I denne ROS-analysen er det benyttet 

klassifisering i henhold til DSBs veileder. 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert under. 

 

Tabell 7-1:  Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe 

Begrep Frekvens Vekt 

Lite sannsynlig 
Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, 
men det er en teoretisk sjanse, sjeldnere enn hvert 50. år 

1 

Mindre sannsynlig 
Hendelsen kan skje, mellom én gang hvert 10. år og én gang hvert 
50. år 

2 

Sannsynlig 
Hendelsen kan skje av og til, mulig periodisk hendelse, mellom én 
gang hvert år og én gang hvert 10. år  

3 

Meget sannsynlig 
Hendelsen kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede, 
mer enn én gang hvert år 

4 

 

Konsekvens 

I analysen skilles det ikke på konsekvenser for liv og helse (mennesker), materielle verdier (kan 

bygges opp igjen) og miljø (ikke-prissatte virkninger). Logikken er at alvorligste konsekvens skal 

legges til grunn og danne grunnlag for vurdering av behov for ev. risikoreduserende tiltak. 

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad (konsekvens) er klassifisert som vist under. 

 

Tabell 7-2:  Beskrivelse av forventet konsekvens/skadeomfang av en hendelse 

Begrep Vekt Konsekvens 

Ufarlig 1 
Ingen personskader eller miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. Ingen 
direkte skader, kun mindre forsinkelser, ikke behov for reservesystemer.  

Mindre alvorlig 2 
Få eller små personskader. Mindre miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av 
drift. Kan føre til skader dersom det ikke finnes reservesystemer/ alternativer.  

Alvorlig 3 
Få, men alvorlige personskader. Omfattende miljøskader. Driftsstans i flere døgn, 
f. eks. ledningsbrudd i grunn og luft. 

Svært alvorlig  4 
Døde personer eller mange alvorlig skadde. Alvorlige og langvarige miljøskader. 
System settes ut av drift for lengre tid. Andre avhengige systemer rammes 
midlertidig. Kombinasjon av flere viktige funksjoner ute av drift. 
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Risiko 

Sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en 

hendelse representerer. 

Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise, hvor farge angir 

risiko av uønsket hendelse. Hendelser som kommer opp i øvre høyre del i risikomatrisen (rødt 

område) har store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt 

område) er mindre farlige og lite sannsynlige. 

 

Tabell 7-3:  Risikomatrise som viser samlet risikovurdering  

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Meget sannsynlig 4 8 12 16 

Sannsynlig 3 6 9 12 

Mindre sannsynlig 2 4 6 8 

Lite sannsynlig 1 2 3 4 

 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

 Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

 Hendelser i grønne felt: akseptabel risiko/tiltak ikke nødvendig  

 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller ikke er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 

 

7.2 UØNSKETE HENDELSER, VIRKNINGER OG TILTAK 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 7-4.  

For de viktigste hendelsene er det gjort en vurdering av risiko, både før og etter nevnte avbøtende 

tiltak. 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

Naturrisiko 

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred; 

steinsprang 

Nei     

2. Snø-/isras Nei     

3. Flomras; kvikkleire, 

ustabil grunn 

Ja  2 3  Det framgår av foreliggende 

dokumentasjon, rapport 713341, at det 

er behov for stabiliserende tiltak i form 

av motfylling framfor planlagt 

fyllingsfront.  

Det stilles krav i reguleringsplanens 

bestemmelser om at det ved søknad 

om rammetillatelse for anleggstekniske 

arbeider, skal legges ved 

dokumentasjon på at grunnforholdene 

er tilfredsstillende og at nødvendige 

tiltak vil bli gjennomført. 
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

4. Elveflom Ja  2 2  Vannføringen i Skoleelva er meget 

begrenset, og flomvannføringen 

tilsvarende.  

Likevel stilles krav om nødvendig sikring 

av framtidig elveløp, uavhengig av 

hvordan dette utformes. 

5. Tidevannsflom; 

stormflo 

Ja  3 2  Behovet 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). 

6. Klimaendring Nei     

7. Radongass Nei     

8. Vindutsatt Nei     

9. Nedbørutsatt Nei     

10. Naturlige 

terrengformasjoner 

som utgjør spesiell 

fare  

Nei     

11. Annen naturrisiko  Nei      

Sårbare naturområder og kulturmiljøer m.m. 

Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

12. Sårbar flora Nei      

13. Sårbar fauna/fisk Ja  3 2  Tiltaket vil fjerne bunnvegetasjon og 

bunndyr, og dermed berøre sjøfugl 

indirekte.  

Området vil rekoloniseres.  

14. Naturvernområder Nei     

15. Vassdragsområder Ja  2 2  Kfr nr 4 

16. Automatisk fredete 

kulturminner  

Nei     

17. Nyere tids 

kulturminner/-miljø 

Nei     

18. Viktige 

landbruksområder 

(både jord-

/skogressurser og 

kulturlandskap) 

Nei     

19. Parker og 

friluftsområder  

Nei     

20. Andre sårbare 

områder  

Nei     
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

21. Vei, bru, knutepunkt Nei     

22. Havn, kaianlegg, 

farleder 

Nei      

23. Sykehus/-hjem, 

andre institusjoner 

Nei     

24. Brann/politi/ambulan

se/ sivilforsvar 

(utrykningstid mm) 

Nei     

25. Kraftforsyning  Ja   1 1  Området knyttes til eksisterende 

infrastruktur i området. 

26. Vannforsyning og 

avløpsnett 

Ja  1 1  Området knyttes til eksisterende 

infrastruktur i området. 

27. Forsvarsområde Nei     

28. Tilfluktsrom Nei     

29. Annen infrastruktur Nei     

Virksomhetsrisiko 

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 

30. Kilder til akutt 

forurensning i/ved 

planområdet 

Nei      

31. Tiltak i planområdet 

som medfører fare 

for akutt 

forurensning 

Ja 3 2  Registrerte forurensninger i 

havnebassenget.  

Dokumenteres og følges opp ifbm 

utfyllings- og utslippstillatelse.  

32. Kilder til permanent 

forurensning i/ved 

planområdet 

Ja 2 2  Registrerte forurensninger i 

deponiområdene.  

Dokumenteres og følges opp ifbm 

utfyllings- og utslippstillatelse.  

33. Tiltak i planområdet 

som medfører fare 

for forurensning til 

grunn eller 

sjø/vassdrag 

Nei      

34. Forurenset grunn  Nei      

35. Kilder til 

støybelastning i/ved 

planområdet (inkl 

trafikk) 

Nei  4 2   

36. Planen/tiltaket fører 

til økt støybelastning 

Ja  2 1  Planen legger føringer for både anleggs- 

og driftsfasen.  
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

37. Høyspentlinje 

(elektromagnetisk 

stråling) 

Nei     

38. Skog-/lyngbrann Nei     

39. Dambrudd Nei     

40. Regulerte 

vannmagasiner, med 

spesiell fare for 

usikker is, endringer i 

vannstand mm 

Nei     

41. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc 

Nei     

42. Risikofylt industri 

mm (kjemikalier/ 

eksplosiver osv) 

Nei     

43. Område for 

avfallsbehandling 

Nei     

44. Oljekatastrofe-

område 

Nei     

45. Ulykke med farlig 

gods til/fra eller ved 

planområdet 

Nei     

46. Ulykke i  

av-/påkjørsler  

Ja  1 2  Planen legger opp til en utbygging av et 

omfang og en karakter som antas å 

medføre begrenset trafikk.  

Området knyttes til eksisterende 

vegløsninger i området.  

47. Ulykke med 

gående/syklende  

Ja 1 2  Planen legger opp til en utbygging av et 

omfang og en karakter som antas å 

medføre begrenset trafikk.  

Området knyttes til eksisterende 

vegløsninger i området. 

48. Andre 

ulykkespunkter langs 

veg. 

Nei     

49. Er tiltaket i seg selv 

et sabotasje-

/terrormål? 

Nei      

50. Er det potensielle 

sabotasje-/terrormål 

i nærheten?  

Nei       

51. Annen 

virksomhetsrisiko  

Nei     

Tabell 7-4 Tabell som viser mulige uønskede hendelser 
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7.3 OPPSUMMERING 

 

Det stilles krav i planen om at det skal være gjennomført grunnundersøkelser / faglig vurdering av 

grunnforhold og i forhold til forurensning, i forbindelse med utfyllings- og byggetillatelse.  

Forholdet til registrerte forurensninger dokumenteres og følges opp ifbm utslippstillatelse. 

Ut fra prognoser om havnivåstigning settes laveste fyllingshøyde til kote + 3,20 (NN 1954). 
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8 NATURMANGFOLDSLOVEN 

 

Naturmangfoldloven har til formål å gi regler om bærekraftig bruk og vern av naturen.  

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 legges til grunn 

som retningslinjer for utøving av offentlig myndighet. Planen regulerer kun områder som er satt av til 

utbyggingsformål i kommunedelplanen for Båtsfjord tettsted. 

§ 8 – Kunnskapskravet 

Kravet om kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og omfang. Den kunnskap 

som foreligger skal vektlegges. 

Kunnskapskilder som er lagt til grunn er utarbeidete rapporter (vedlagt) fra NINA og Biotope As vedr. 

fugleliv, fra Naturbase vedr. andre naturgitte forhold, samt gjeldende plangrunnlag i forhold til 

planmessige premisser. Det er ikke registrert utvalgte eller viktige naturtyper innenfor planområdet. 

Planforslagsstiller har med bakgrunn i ovennevnte kunnskapskilder vurdert kunnskapsgrunnlaget 

som relevant og tilstrekkelig.  

Båtsfjord kommune har dog påpekt av kunnskapsnivået har vært mangelfullt. Derfor har 

forslagsstiller gitt NINA og Akvaplan-niva oppdrag om å lage 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, er datert 26.10.2017. Denne rapporten er utarbeidet i 

etterkant av forslag til planbeskrivelse som lå ute til offentlig ettersyn, og er derfor ikke vurdert i den 

sammenheng.  

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 ved Karl-Otto 

Jacobsen bekrefter da også i en e-post til saksbehandler at det faglige grunnlaget ikke er godt for å 

sette en grense for utfylling i Neptunbukta i tilknytning til utløpet av Skoleelva. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor ikke som tilstrekkelig. 

§ 9 – Føre var-prinsippet 

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

skader på naturmangfoldet. 

Med utgangspunkt i manglende kunnskapsgrunnlag  bør føre-var-prinsippet legges til grunn. Det 

anbefales derfor at grensen for utfylling i BKB3 flyttes noe lengre mot øst slik at de nedre delene av 

Skoleelva ikke påvirkes. 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. 
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§ 10 – Samlet belastning 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 

vil bli utsatt for.  

Det aktuelle naturmangfoldet påvirkes av tidligere/pågående og planlagte tiltak i form av mudring og 

utfylling i sjø og strandsone. 

I lys av generelt miljøfokus i forbindelse med både planlegging og gjennomføring vurderes samlet 

belastning er akseptabel under forutsetninger tilknyttet § 9 Føre var-prinsippet er lagt til grunn. 

§ 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Ikke relevant.  

§ 12 – Miljøteknikker og lokalisering 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal de teknikker og driftsmetoder som gir 

best samfunnsmessig resultat benyttes. 

Det vektlegges i NINA Minirapport 452 at etablering av utfyllinger i bør skje i den tidsperiode som 

minimerer forstyrrelsen av beitende sjøfugl, for havdykkendene fra mai til oktober (i Fomabukta) 

men relevansen til Neptunbukta antas riktig. Det vil for øvrig være en fordel om de berørte parter i 

denne saken (Kystverket, havnemyndigheter, Arctic Tourist) utveksler informasjon underveis og 

søker samarbeid for å få til gode løsninger. (Kommentar til Fomabukta, men relevant til 

Neptunbukta.) 

Samlet sett vurderes ikke tiltaket å ha vesentlig negativ påvirkning på naturmangfoldet i eller 

nærheten av planområdet under forutsetning av at anbefalingene tilknyttet § 9 Føre var-prinsippet 

er lagt til grunn. 
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9 VIRKNINGER AV PLANEN  

9.1 SAMFUNNSINTERESSER 

Reguleringsplanen legger til rette for etablering av nye næringsarealer innerst i Neptunbukta.  

Ved dette kan de masser Kystverket tar opp ved utdyping av havneområdet deponeres i de regulerte 

arealer.  

Dette framstår som en samfunnsmessig god løsning.  

9.2 GJELDENDE PLANER 

Plangrunnlaget legger til rette for planlegging av utfyllingsareal til næringsareal i tråd med 

kommunedelplan for sentrum.  

 

 

Utsnitt der reguleringsplan for Båtsfjord havn og reguleringsplan for Foma er lagt overkommunedelplan for Båtsfjord 

sentrum.  

 

Illustrasjonen over viser reguleringsplan for Båtsfjord havn og reguleringsplan for Foma er lagt 

overkommunedelplan for Båtsfjord sentrum.  

 

 

Utsnitt der med planforslagets og prosjektert grunnlag (sort) er lagt over gjeldende plangrunnlag.  
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Illustrasjonen over viser gjeldende plangrunnlag med reguleringsplanen for Båtsfjord havn og 

kommunedelplan for Båtsfjord sentrum. Forslag til plan for Neptunbukta lagt over (uten farge) 

avgrenset med grønn linje. På illustrasjonen framkommer bunnkoter i sjø og linjer for prosjektert 

fylling og motfylling. 

 

Utsnitt der forslag til plan(14.09.17) er lagt over gjeldende plangrunnlag med prosjektert utfylling.  

 

Illustrasjonen over viser gjeldende plangrunnlag med reguleringsplanen for Båtsfjord havn og 

kommunedelplan for Båtsfjord sentrum med forslag til reguleringsplan for Neptunbukta alternativ 2 

lagt over, samt prosjektert utfylling. 

9.3 TRAFIKALE FORHOLD 

Planforslaget legges i tilknytning til eksisterende trafikkstruktur på land. 

I sjø legges det opp til en hensiktsmessig strukturering mellom ferdselsområde og havneområde, 

tilpasset Kystverkets utdypingsplan.  

9.4 NATURMANGFOLD  

I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for Båtsfjord havn (2014) utarbeidet NINA (Norsk 

institutt for naturforskning) NINA Minirapport 452 (vedlagt) som redegjorde for konsekvensene av 

planlagte utdyping og utfylling for fugleliv og bunndyr.  

 

Praktærfugl (NINA) 
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Følgende er hentet fra nevnte rapport:  

Innledning 

På grunnlag av høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark, er det ønskelig å få vurdert 

konsekvensen det planlagte tiltak vil få på fugl og reiselivsnæring. Det er spesielt nevnt 

havneområdets funksjon for artene stellerand og praktærfugl, men også en vurdering av konsekvens 

av utfylling i fjæresonen for vadefugler. Det er velkjent at det overvintrer mye sjøfugl i havneområdet 

i Båtsfjord. Dette er ikke et unikt fenomen da det stort sett overvintrer sjøfugl på lokaliteter langs 

kysten av Nord-Norge der hvor det er fiskemottak som er i drift. Det er imidlertid det høye antallet 

sjøfugl i Båtsfjord og ikke minst innslaget av de to artene stellerand og praktærfugl som gjør området 

spesielt. 

Fugleturismen og da særlig fotoskjulene til firmaet Arctic Tourist i Båtsfjord har over kort tid blitt 

populære, og interessen øker kraftig fra år til år (Ørjan Hansen pers. meddelelse). Dette er aktivitet 

som ikke forstyrrer fuglene, og som også gir økonomiske ringvirkninger til stedet utover selve 

turistfirmaet. Det er viktig å forsøke å få til løsninger i forbindelse med de planlagte tiltakene som 

ikke medfører negative ringvirkninger overfor fuglene og fugleturismen.  

Konklusjon 

Rekolonisering av bunndyr tar trolig kort tid i et evolusjonsperspektiv, men for sjøfugl som beiter i 

havneområdet vil mudringen føre til at de i en periode i verste fall må endre sine beiteområder på 

grunn av nedgang i byttedyr og menneskelig forstyrrelse. Forstyrrelse kan imidlertid minimeres ved å 

legge mudringsarbeidet til perioden mai-oktober i de indre delene av Fomabukta, dvs. utenom 

perioden havdykkendene er der. Når det gjelder næringsgrunnlaget, er det sannsynlig at fiskeavfall 

utgjør en vel så viktig andel av næringen som bunndyrene gjør. Dermed vil sannsynligvis fuglene ha 

sin næringstilgang (forutsatt drift ved fiskemottakene) selv om det mudres. Vi har ikke nøyaktige 

atferdsdata for havdykkendene i Båtsfjord til å kunne si noe sikkert om hva de økte dybdeforholdene 

i havnebassenget vil ha å si for energikostnadene ved dykking, men vi utelukker ikke at dette kan få 

en negativ konsekvens. Ved mudring fjernes for øvrig miljøgiftene som finnes i de øvre sedimentlag. 

Det nye sedimentet som eksponeres vil således trolig ha et lavt organisk innhold og lave nivå av ulike 

miljøgifter. Dette betyr at også bunndyrene som reetablerer seg vil få lavere nivå av miljøgifter, noe 

som selvfølgelig er gunstig for sjøfugl som beiter på disse bunndyrene. Hva de planlagte fyllingene på 

sørøstsiden av Fomabukta vil ha å si for havdykkendene har vi ikke atferdsdata til å kunne si noe om. 

Vi tror imidlertid ikke at de planlagte utfyllingene på land vil ha stor negativ konsekvens for 

vadefugler i indre deler av Båtsfjord, da det finnes flere andre intakte fjæreområder i dette området. 

Det vil for øvrig være en fordel om de berørte parter i denne saken (Kystverket, havnemyndigheter, 

Arctic Tourist) utveksler informasjon underveis og søker samarbeid for å få til gode løsninger. 

Kommentar 

Rapporten forholder seg til Fomabukta, men har vurderinger som kan overføres på Neptunbukta. 

Ifølge NINA rapport 452 vil fuglene trekke vekk under mudring og utfylling. Sedimentert forurensing / 

miljøgifter vil som en følge av mudringa bli fjernet fra bunnen, og det vil skje en revegetering.  

Den faglige vurderingen tilsier at fuglene vil vende tilbake.  

 

Biotope AS har utarbeidet en rapport som redegjør for ornitologiske kvaliteter i området (august 

2016) (vedlagt) jfr. kap. 5.5 

Virkninger beskrevet i rapporten refereres her:  
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De siste årene har deler av den naturlige fjæresonen blitt fyllt igjen. Det er uheldig for fuglelivet at 

slike naturlige strandsoner forsvinner. I tillegg til å være viktige områder for næringssøk er de viktige 

rasteområder der fuglene føler seg trygge og er godt kamuflert. En større utgraving av sjøbunnen vil 

kunne få midlertidige negative konsekvenser. En økt tilslamming vil innenfor en tidsbegrenset periode 

kunne forandre forutsetningene for bunndyr-faunaen, samt gjøre vannet mindre egnet for fiskende 

fugl. En konsekvensanalyse utført av fagfolk innen marin biologi bør foretas, da dette ikke regnes 

innenfor denne rapportens oppgave (og bunndyrfauna er også utenfor Biotopes kompetanseområde). 

Det er imidlertid en klar sammenheng mellom et rikt fugleliv i Båtsfjord havn og bunndyrfaunaen. 

Båtsfjord er rikest på fugler fra desember til midt i April. Dette er tiden hvor nøkkelarter i Båtsfjord er 

mest sårbare for endringer / påvirkning, og dette må taes med i videre vurderinger. 

Kommentar:  

Vedr. konsekvensanalyse vises det til konklusjonen i foranstående NINA rapport «Rapport 

konsekvenser for fugleliv og bunndyr, NINA oktober 2013», der det påpekes at en ikke tror at de 

planlagte utfyllingene på land vil ha stor negativ konsekvens for vadefugler i indre deler av Båtsfjord, 

da det finnes flere andre intakte fjæreområder i dette området. 

(Strandområdet i indre del av Neptunbukta er i kommunedelplanen avsatt til regulering til 

byggeområde.) 

 

Videre har NINA og Akvaplan-niva i forbindelse med dette pågående planarbeidet laget 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, er datert 26.10.2017.  

Notatet konkluderer på følgende måte mht. de samlede virkningene av de planlagte utfyllingene i 

Neptunbukta:  

Alternativ 2 innebærer at man ikke fyller ut det midtre området (mellom BKB1 og BKB3) hvor 

Skoleelva renner ut i sjøen. Skoleelva har en helt klar viktig funksjon for fuglelivet i Båtsfjord på grunn 

av ferskvannstilgangen. Opptil flere tusen måser (opptil 6 arter) og hundrevis av den rødlistede 

stelleranda raster her. Sistnevnte er en art som Norge har et internasjonalt forvaltningsansvar for. 

Det eneste alternative området i indre deler av Båtsfjord er utløpet av Straumnesvatnet innerst i 

fjorden. Alternativ 2 vil bevare fjæra i området hvor Skoleelva renner ut, og er å foretrekke utfra 

hensyn til biologisk mangfold. 

Det er noe usikkert hvordan rastende fugler vil reagere på utfylling av tilgrensede områder med 

tilhørende økt menneskelig aktivitet. Avstand fra utløpet av Skoleelva og til område BKB3 på østsiden 

vil bli kort, og mye aktivitet helt inntil Skoleelva vil kunne medføre forstyrrelser på fuglene. Vi 

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. Vi anbefaler også at bygninger plassert 

mot friområdet er bygninger som genererer lite trafikk og menneskelig aktivitet, for eksempel lager. 

Mudring av innseilingen til Neptunbukta vil være positiv for vannutskiftingen. 

9.5 KULTURMINNER  

Utbygginga vurderes ikke å få konsekvenser for kulturminner. En aktsomhetsplikt gjelder likevel. 
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9.6 TEKNISK INFRASTRUKTUR  

Nye etableringer krever tilknytning til nett for vann og avløp, og må planlegges i det enkelte tilfelle 

for hvert av delområdene, (VAO-plan). Byggeområdene ligger i mellom etablerte byggearealer, med 

tilknytning til eksisterende kraft- og telekabelnett. 

9.7 PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD 

Tiltaket utløser ikke nye behov.  

9.8 RISIKO OG SÅRBARHET   

Utførte grunnundersøkelser med eventuelle supplerende undersøkelser / vurderinger må legges til 

grunn for tiltakene som skal utføres.  

Videre er det nå i planbestemmelsene stilt krav om at laveste tillatte gulvnivå er satt til kote + 5 

(NN1954). Dette iht. ROS-analysens anbefalinger. 

9.9 NÆRINGSINTERESSER  

Utvidelse av næringsarealer i kombinasjon med utdyping vil bidra til at fiskerihavna er bedre rustet 

for framtiden.  

Jfr. samfunnsøkonomisk analyse (Vista Analyse 2013) vil utdypingen og utfyllinger i Båtsfjordhavn 

bidra til at fiskerihavna er bedre rustet for framtiden i den forstand at havna kan ta imot større 

fartøyer. Denne egenskapen kan kapitalisere seg i økt næringsaktivitet.  

9.10 FINANSIERING / TIDSPLAN 

Reguleringsplanen tar ikke stilling til økonomi / finansiering i forbindelse med utbygging. (kfr. pkt. 

6.12 «utbyggingsavtale»)  

Avtalen kan gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge helt eller delvis bekoste tiltak som er 

nødvendig for gjennomføring av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art 

og omfang og kommunens bidrag til gjennomføring av planen og forpliktelser etter en eventuell 

avtale. 

Det er ikke varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jfr. pbl. kap. 17.  

9.11 STØY, UTSLIPP TIL LUFT OG GRUNN 

Planen legger rammer for virksomhet som etableres i forhold til støy, støv, utslipp.  

Disse kan ikke forårsake støy som overstiger et nivå Lden = 55 db på friområde, uteoppholdsareal ved 

boliger, lekeareal, uterom og private uteplasser. 

Det tillates ikke virksomhet som på grunn av lukt, støv eller røyk vil være sjenerende for 

omkringliggende bebyggelse.  

Virksomheter som krever utslippstillatelse må behandles etter forurensingsloven. Virksomhet 

tilknyttet brann og eksplosjonsfarlig materiale skal godkjennes (DSB).  

9.12 ANLEGGSFASEN 

Det kan forekomme støy i utbyggingsfasen, men utbygger må forholde seg til gjeldende regelverk 

for når det skal være stillstand i drifta.  

9.13 REKREASJON OG NATURMILJØ 

I planprosessen har det framkommet ønsker om å unngå utfylling av fjæra omkring elvemunningen.  
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Med bakgrunn i dette legger alternativ 2 til rette for at strandsonen mellom Skoleelva og 

Russerbruket videreføres som i dag.  

Dette innebærer at fjæra holdes intakt, med den betydning dette har for naturmiljøet. Videre vil 

området kunne benyttes til rekreasjon osv. 

 



Detaljreguleringsplan for Neptunbukta alt. 2 Båtsfjord multiconsult.no 

Planbeskrivelse 
  

 

 

713640-PLAN-RAP-001 20.09.2017, revidert 29.05.2018 SIDE 51/51 

10 VEDLEGG 

 

1. Justert plankart i målestokk 1:1000, datert 29.05.2018 

2. Justerte bestemmelser til reguleringsplanen datert 29.05.2018 

3. Notat vedr. konsekvensutredning dat. 29.05.2017 

4. Fugleliv og bunndyr: NINA oktober 2013 

5. Ornitologiske kvaliteter: Biotope august 2016 

6. NINA/Akvaplan Niva prosjektnotat 19 (2017) – Virkninger på fugleliv og bunndyr ved utfylling av 

Neptunbukta i Båtsfjord, datert 26.10.2017.  

7. Adresseliste 

 


