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NOTAT  

OPPDRAG Detaljregulering Neptunbukta, Båtsfjord DOKUMENTKODE 713640-PLAN-NOT-002 

EMNE Avklaring av forholdet til KU-bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Båtsfjord Havnevesen OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye 

KONTAKTPERSON Øystein Jørgensen SAKSBEH Tom Langeid 

KOPI  ANSVARLIG ENHET 4032 Tromsø Plan 

1 Bakgrunn  
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 dumpes på dypere vatn. 
Reguleringsplanen legger til rette for 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.  

I planen er byggeområder på ca 25 dekar avsatt til bebyggelse for forretning, kontor, industri. 
Planen åpner for en samlet utbygging innenfor planområdet på ca 13.000 m2 (BRA). Maksimal 
grunnflate begrenses til ca 10.000 m2 (tilsv 40% BYA). 

 

 

Reguleringsplankartet datert 07.04.17 
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2 Automatisk utredningsplikt 
Det følger av § 2 i forskrift om konsekvensutredninger (01.01.15) at følgende planer alltid skal 
behandles etter forskriften:  

a) regionale planer med rammer for framtidig utbygging. 

Vurdering Ikke relevant. 

b) kommuneplanens arealdel.  

Vurdering Ikke relevant. 

c) kommunedelplaner med områder for utbyggingsformål.   

Vurdering Ikke relevant. 

d) områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye 
områder til utbyggingsformål.  

Vurdering Ikke relevant da området er avsatt til utbyggingsformål i kommunedelplan for 
sentrum. 

e) områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og vedlegg II. 

Vurdering Ikke relevant.  

f) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I. 

Vurdering Eneste relevante pkt i Vedlegg I vurderes å være nr 1:  

”Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg 
til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 eller som 
omfatter et planområde på mer enn 15 dekar”. 

Med planområde menes ifølge departementet 1 det arealet som settes av til 
utbyggingsformål som listet opp i vedlegg I punkt 1 med tilhørende vei- og 
parkeringsanlegg mv. Planområdet omfatter da alle fysiske arealinngrep som 
planlegges innenfor området og som er knyttet opp til det konkrete tiltaket som 
nevnt i punkt 1. 

Planen åpner for bebyggelse med grunnflate på opptil ca 10.000 m2.  

Tilhørende vei- og parkeringsanlegg mv. vurderes å berøre mindre enn 5.000 m2 
utover dette.  

Følgelig fanges ikke punktet opp. 

 

Da reguleringsplanen ikke fanges opp av § 2 i forskrift om konsekvensutredninger, utløses ikke 
automatisk KU-plikt.  

  

                                                           

1  Spørsmål og svar til forskrift om konsekvensutredninger (regjeringen.no) 
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3 Mulig utredningsplikt  
Det følger av § 3 i forskrift om konsekvensutredninger (01.01.15) at følgende planer skal vurderes 
etter vedlegg III: 

a) områdereguleringer som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan 
enn de angitt i § 2 d.   

Vurdering Ikke relevant. 

b) detaljreguleringer på inntil 15 dekar som innebærer endringer av kommuneplan 
eller områderegulering. 

Vurdering Ikke relevant da området er avsatt til utbyggingsformål i kommunedelplan for 
sentrum. 

c) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. 

 1. Jordbruk og skogbruk 

Vurdering Ikke relevant. 

 2. Utvinningsindustri 

Vurdering Ikke relevant. 

 3. Energiindustri 

Vurdering Ikke relevant. 

 4. Produksjon og bearbeiding av metall 

Vurdering Ikke relevant. 

 5. Mineralindustri 

Vurdering Ikke relevant. 

 6. Kjemisk industri (prosjekter ikke omfattet av vedlegg I) 

Vurdering Ikke relevant. 

 7. Næringsmiddelindustri 

Vurdering Ikke relevant. 

 8. Tekstil, lærvare-, trevare- og papirindustri 

Vurdering Ikke relevant. 

 9. Gummiindustri 

Vurdering Ikke relevant. 

 10. Infrastrukturprosjekter 

Vurdering Ikke relevant. 

 11. Andre prosjekter 

Vurdering Følgende pkt i Vedlegg II vurderes som relevante: 

j) Andre industrianlegg, næringsbygg, herunder kjøpesenter, bygg for offentlig eller 
privat tjenesteyting og bygg for allmennyttig formål. 

k) Større deponier for masse på land eller i sjø.  

 12. Turisme og fritid 

Vurdering Ikke relevant. 
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En slik reguleringsplan fanges altså opp av forskriftens § 3.  

I hht forskriften skal planen da underlegges konsekvensutredning dersom den faller inn under ett 
eller flere av kriteriene i Vedlegg III. 

 

4 Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter  
Vedlegg III  
Det følger av Vedlegg III i forskrift om konsekvensutredninger (01.01.15) at planer etter § 3, jfr 
Vedlegg II, som kan få vesentlige virkninger skal behandles etter forskriften.  

Det skal vurderes om planer kan få vesentlige virkninger etter tredje ledd dersom det er sannsynlig 
at planen vil kunne komme i konflikt med eller medføre: 

a) områder som er vernet, midlertidig vernet eller foreslått vernet etter 
naturmangfoldloven kap. V eller etter markaloven § 11, 

Vurdering Ikke relevant. 

b) kulturminner eller kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller foreslått fredet 
etter kulturminneloven eller vernet etter plan- og bygningsloven, eller hvor det 
finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som 
inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde, 

Vurdering Ikke relevant.  

c) laksebestander i områder som er omfattet av ordningen med nasjonale 
laksevassdrag og nasjonale laksefjorder, 

Vurdering Ikke relevant.  

d) en forekomst av en utvalgt eller truet naturtype, verdifull naturtype av verdi A eller 
B, truet eller prioritert art, eller mot økologisk funksjonsområde for en prioritert 
art, 

Vurdering Ikke relevant.  

e) naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, 

Vurdering Ikke relevant. 

f) særlig verdifulle landskap, store sammenhengende naturområder med urørt preg 
eller vernede vassdrag, 

Vurdering Ikke relevant. 

g) utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens 
særverdiområder eller minimumsbeiter og vil kunne komme i konflikt med 
reindriftsinteresser, 

Vurdering Ikke relevant. 

h) større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller områder 
som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet, 

Vurdering Ikke relevant. 



Detaljregulering Neptunbukta, Båtsfjord  multiconsult.no 

Vurdering av forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 

 
 

 

713640-PLAN-NOT-002 29. mai 2017 / Revisjon 00 Side 5 av 6 

i) vesentlig økt belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller vesentlig 
forurensning til vann, grunn eller sedimenter eller vesentlig stråling, 

Vurdering Planen legger til rette for en samfunnsmessig bruk av rene overskuddsmasser fra 
planlagt utdyping i havnebassenget, ved etablering av utfyllinger fra land i tråd 
med overordnet arealplan.  

Miljøundersøkelser utført av NGI i 2009 har påvist forurenset sjøbunn i 
Neptunbukta.  

Dette krever avbøtende tiltak i form av tildekking med fiberduk eller legging av 
sandpute, før innfylling av rene masser utføres. 

Dette er forhold som er gjort rede for i utfyllingssøknaden til Fylkesmannen, og 
som Fylkesmannen vil stille krav om i sin tillatelse til utfylling.  

Dette er ikke uvanlige funn på en slik lokalitet, og som håndteres på en forsvarlig 
og kontrollert måte ved avbøtende tiltak.  

j) vesentlig økning av utslipp av klimagasser, 

Vurdering Ikke relevant. 

k) risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom, 

Vurdering Ikke relevant. 

l) konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen, 

Vurdering Ikke relevant. 

m) vesentlig påvirkning av miljømessig sårbarhet, naturens tålegrense eller områder 
der fastsatte grenseverdier er overskredet, 

Vurdering Ikke relevant. 

n) omfattende bruk av eller båndlegging av naturressurser eller medføre store 
mengder avfall, 

Vurdering Ikke relevant. 

o) vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, 

Vurdering Ikke relevant. 

p) vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger 
og tjenester, eller 

Vurdering Ikke relevant. 

q) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71 eller gjeldende 
rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985. 

Vurdering Ikke relevant. 

 

Etter vår vurdering er det kun pkt i) i Vedlegg III som evt er relevant. 

Siden planlagte utbygging ikke vurderes å medføre vesentlig forurensing til vann, grunn eller 
sedimenter, og fanges pkt i) ikke opp. 
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Tiltaket / planen utløser dermed ikke KU-plikt. 

 

5 Oppsummering 
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 over 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.  

 


