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1. INNLEDNING  

Forslag til reguleringsplan for Foma-området i Båtsfjord omfatter et areal som i kommundelplan for 
Båtsfjord tettested er benevnt F17 (friområde), område F 14 (forretning), område S12 (allmennyttig 
formål), samt del av planområdet har vært båndlagt i påvente av ny reguleringsplan for riksveg 891 

og deler av Fomaområdet. (Båndlegginga er nå 
opphevet.) 

Formålet med reguleringsplanen er å regulere  et 
forretningsområde i samsvar med etablert 
forretningsbebyggelse, i tillegg til industri, 
friområde, bevertning, hotell og offentlig 
trafikkområde.  

I forretningsområdet er Byggmakker, Rema og 
Varanger Kraft etablert.  

I foreslått industriområde, som ligger innen 
tidligere båndlagt areal, skal Øst Finnmark 
avfallsselskap (ØFAS) etablere 
gjenbruksstasjon. 

Fig. 2 Oversiktskart ved varsling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 3. Planområdet omfattes av kommundelplan for Båtsfjord sentrum, vedtatt 13.10.04.  

 

Entreprenør Nylund og sønner as  har sin tomt i industriområdet ved ved ØFAS. Firmaet driver med 
transport og entreprenørvirksomhet.  

Friområdet (F17) skal iflg. kommundelplanen benyttes til stier, lekeplass, skøytebane m.m.. 
Størrelsen på friområdet reduseres i forhold til Kdpbeskjæres pga. at Byggmakker og Rema har 
etablert bygg innen området. (Det lages egen plan for opparbeiding.) 
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Allmennyttig formål (S12) skal iflg. kommunedelplanen benyttes til hotelldrift, og reguleres til 
dette. Område for beveretning reguleres i samsvar med etablert virksomhet innen tidligere båndlagt 
område. 

Riksveg 891 forbi hotellet reguleres fram til og med kryss med Fomavegen, Veg over Foma-
området reguleres. Det planlegges fortau langs de offentlige vegene. 

2. PLANPROSESSEN  

Nedenfor gis en kort oppsummering av planprosessen. 

2.1 Forhåndsvarsling og kunngjøring 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort ved annonse i Finmark Dagblad og Dagbladet 
Finnmarken 04.12.08. Berørte parter og aktuelle offentlige etater ble forhåndsvarslet ved brev 
datert 02.12.08. Det ble her varslet om regulering til forretningsvirksomhet på Foma i Båtsfjord.  
Etter dette varsel ble det fra kommunen klarlagt at området og skal reguleres til industriformål 
innen samme områdeavgrensing, mot søndre side. Industriområdet skal bl.a. legge til rette for 
Øst Finnmark avfallsselskap, som skal drive sortering av ”ikke organisk avfall”, videre til 
entreprenør og maskinstasjonsdrift. Tilleggsvarsel om dette ble sendt ut ved brev datert 
24.02.09. 

2.2 Uttalelser og merknader  
 

Sammendrag av uttalelser og merknader med forslagstillers kommentar.  

Det er mottatt 7 innspill til varslet regulering, av disse er et varsel om innsigelse fra 
fylkesmannen i Finnmark.  

2.2.1 Kystverket  
Brev datert. 12.12.08 

Kystverket gir en generell beskrivelse av sin virksomhet, sitt ansvarsområde og sitt 
forvaltningsgrunnlag. En har ikke merknader til reguleringssaken. 

2.2.2 Universitetet i Tromsø 
Brev dat. 05.01.09. 

Det vises til at Tromsø museum forvalter kulturminner under vann. Det bes om opplysninger 
vedr. ev. lokalisering av tiltak i vann.  

Kommentar: 

Planområdet omfatter ikke tiltak i vann.  

2.2.3 Sametinget  
Brev dat. 02.01.09 

Det vises til at det ikke er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i området. Det 
vises videre til lovverket vedr. ev. gjenstander el. levninger som viser eldre aktivitet i området.  

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning.  
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2.2.4 Statens vegvesen 
Brev dat. 25.09.08.  

Det vises til at Foma-området er i dag delvis ferdig utbygd med industri og forretninger, noe 
som har skjedd etappevis. I den eksisterende plan var det tenkt at rv 891 skulle gå over 
planområdet og inn mot den nye dampskipskaia. Statens vegvesen kjenner til planer om å legge 
om riksvegen ved Holmen, slik at vegen følger nedkant av brinken. Vi kan imidlertid ikke se at 
en omlegging av vegen er nødvendig her og har derfor ingen planer om en slik omlegging. 

Det vil i framtiden være behov for utbedringer av rv. 891. Kryssene ved hotellet og ved 
Fomaveien er i dag noe utflytende og uoversiktlig. Vi ser det derfor som mest hensiktsmessig at 
reguleringsgrensa følger eksisterende veggrense langs riksvegen til den nye dampskipskaia, men 
at reguleringsgrensa i de nevnte kryssområdene trekkes minimum 3 meter fra vegkanten..  

Dette for å sikre at kryssene kan utbedres uten å berøre denne reguleringsplanen. Utover dette 
har Statens vegvesen ingen innvendinger til reguleringsarbeidet på det nåværende stadiet. 

Kommentar:  

SVVs uttalelse tas til underretning og er sett som et grunnlag for videre dialog med SVV i 
planlegginga. 

2.2.5 Statens vegvesen 
Brev dat. 18.12.2008.  

Det uttales at Statens vegvesen er som eier av rv. 891 er opptatt av trafikksikkerhet og god 
trafikkflyt inn og ut av industriområdet. Det bes derfor om at det i planbestemmelsene med at 
avkjørsler og parkeringsarealer utformes i henhold til håndbok 017, Veg- og gateutforming, og 
at nødvendige frisiktlinjer markeres i plankartet. I tillegg bør generelle krav til sikt og geometri i 
kryss/avkjørsler innarbeides i planbestemmelsene. Vi foreslår følgende tillegg til 
reguleringsbestemmelsene knyttet til sikt: 

Frisiktlinjer for avkjørslene framgår av reguleringsplankartet. Innenfor frisiktlinjene skal det 
ikke være sikthindringer med høyde over 0,5 meter over tilstøtende vegers plan. Eventuelle 
sikthindringer innenfor frisiktlinjene kan kreves fjernet. Se veglovens § 31 og43. 

En minner for øvrig om vårt brev til kommunen datert 25. september 2008, hvor vi uttalte oss 
reguleringsgrensene til gjeldende planoppstart. For å sikre framtidig utbedringsbehov av rv. 891 
og kryssene ved hotellet og ved Fomaveien, bes det om at reguleringsgrensa i de nevnte 
kryssene trekkes minimum 3 meter fra vegkanten. Dette for å sikre at kryssene kan utbedres 
uten å berøre denne reguleringsplanen.  

Reguleringsgrensa langs øvrige deler av rv. 891 bør følge vegarealet. Som vegareal regnes 
minimum 3 meter fra skulderkant eller en meter fra skjæringstopp/fyllingsfot. Den største av 
disse avstandene gjelder. For å sikre at trafikksikkerheten: syn ivaretas, forutsetter vi at det 
legges opp til et nært samarbeid med Statens vegvesen i hele planprosessen. 

 

Kommentar:  

Uttalelsen er tatt til underretning: Det har i fortsettelsen vært en nær dialog med SVV som har 
ledet fram til trasevalget og planløsning for riksveg 891 i foreliggende forslag til 
reguleringsplan. 
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2.2.6 Fylkesmannen i Finnmark  
Brev dat. 17.12.2008 

Fylkesmannen utaler at dersom de to friområdene (F17 og F9) reguleres til forretningsformål, 
vil Fylkesmannen vurdere å fremme innsigelse til reguleringsplanen.  

En gjør også oppmerksom på at når rettsvirkningene for de båndlagte områdene i 
kommunedelplanen faller bort etter at båndleggingsperioden har utløpt (4 år), vil arealet fremstå 
som udisponert eller regulert av tidligere vedtatt, og ikke opphevet reguleringsplan. Kommunen 
kan etter søknad til Fylkesmannen forlenge båndleggingen med ytterligere 2 år. Søknad om 
forlengelse må være sendt før 4-årsfristen har gått ut. Kommunedelplanen ble vedtatt 
13.10.2004. Etter det en kjenner til så har ikke kommunen sendt en slik søknad innen fristen. 

Universell utforming. 
Fylkesmannen minner om at ved utarbeidelse av reguleringsplan bør utforming som gir 
godtilgjengelighet for alle grupper av funksjonshemmede, herunder bevegelseshemmede, 
orienteringshemmede og miljøhemmede, fastlegges på plankartet og i bestemmelsene, jfr. 
veileder T-5/99 8 Tilgjengelighet for alle. 

Fylkesmannen anbefaler at følgende tekst tas inn i reguleringsbestemmelsene under felles eller 
generelle bestemmelser:  

“Det skal sikres god tilgjengelighet for alle, herunder bevegelseshemmede, 
orienteringshemmede og miljøhemmede (allergi m.m.). Bygg og uteområder med 
allmenntilgjengelighet skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av 
brukerne som mulig.” 

Statens byggtekniske etat, Husbanken og interesseorganisasjoner som Norges Handikapforbund 
har utarbeidet en rekke veiledere om tilgjengelighet og universell utforming. 
Fylkesmannen ber om at det blir vurdert om støy er et aktuelt tema for planområdet. 

Risikovurdering  
Kommunen har i henhold til plan- og bygningslovens §68 en selvstendig undersøkelsesplikt 
med hensyn til farlige forhold. 

Vi minner om at kommunen som planmyndighet har ansvar for å avklare om 
reguleringsplanarbeidet kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og 
bygningsloven. 

Kommentar:  

I forhold til friområde F17 er det klart at det er gitt byggetillatelser som medfører at 
Byggmakker har utvidet sitt bygg inn i friområdet, samt bygget et lager som ligger delvis inn i 
friområdet. Videre har Rema bygget butikk som i sin helhet ligger i friområdet. Fylkesmannen 
er orientert om situasjonen. I forhold til disponeringen i reguleringsplanen synes det ikke å 
være annen løsning enn at forslaget til reguleringsplan tar høyde  for en regulering i samsvar 
med situasjonen. Dvs at bebygd del av friområdet reguleres til forretningsformål. Det antas at 
fylkesmannen ikke vil fremme innsigelse til en slik regulering.  

Anbefalt bestemmelse vedr. universell utforming er tatt hensyn til. 

Fylkesmannens Ros skjema fylles ut, det forutsettes at grunnforhold og mulig forurensing i 
grunnen er undersøkt før byggetillatelse gis. 

Forslaget til plan utløser ikke behov for konsekvensutredning el. utarbeiding av planprogram 
etter kap. III. 
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2.2.7 Finnmark fylkeskommune, Areal og kulturvernavdelinga 
Brev dat. 16.03.2009.  

Areal- og kulturvernavdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det 
aktuelle planområdet. Det kan likevel være at det dukker opp gjenstander eller andre spor fra 
eldre tid. Vi ber om at reguleringsplanens fellesbestemmelser (som blir gjeldende for hele 
planområdet) inneholder følgende bestemmelse om aktsomhetsplikt: 

”Skulle det under gjennomføring av arbeid i planområdet, komme fram gjenstander eller andre 
spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes areal- og 
kulturvernavdelingen, jf. lov om kulturminner av 1978, § 8.  Denne meldeplikt må formidles 
videre til de som skal utføre tiltaket”. 

Kommentar :  

Uttalelsen tas til følge. 

2.2.8 Statens vegvesen 
Brev dat. 18.03 

Det vises til tilleggsvarsel ved brev dat. 24. februar 2009.  
Det er i brev datert 25. september 2008 bemerket at Statens vegvesen ikke har planer om å endre 
riksvegtraseen Holmenveien. Videre er det i dag ingen planer om å etablere fortau eller gang- og 
sykkelsti langs gjeldende veg. Den framtidige utviklingen av området kan imidlertid utløse 
behov for et fortau langs riksvegen. Statens vegvesen anbefaler derfor kommunen å regulere inn 
fortau fra krysset ved hotellet og fram til Fomaveien, slik at mulighetene ligger til rette for å 
etablere et trafikksikkert alternativ for myke trafikkanter ved Foma området. Vi ber om at ny 
veg, riksvegen og fortau reguleres til “Offentlige trafikkområder” iht. Plan og bygningslovens § 
25. Av det vi kan se av kartgrunn1aget vil ny veg på tvers av reguleringsområdet medføre et X 
kryss. Etablering av slike kryss er lite ønskelig med tanke på trafikksikkerhet. Vi forutsetter 
derfor at den nye vegen følger friområdet Fl7 i delplanen vedtatt 7april 2003, og at krysset ved 
Holmenveien utformes som et T-kryss lokalisert minimum 40 meter fra avkjørselen til 
Fagervikveien. 

Det forutsettes at det i nye og eksisterende vegkryss i reguleringsplanen tegnes inn frisiktlinjer 
iht. håndbok 017— Veg- og gateutforming, samt at utforming og lokalisering skjer iht. håndbok 
263 - Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. Det bes også om at byggegrense langs veg 
tegnes inn. 

Kommentar:  

Innspillet er avklarende, og tas til følge i reguleringsplanen. Det bemerkes en kryssløsning, de 
andre kryssene i tilknytning til riksvegen reguleres også, i dialog med vegvesenet og kommunen. 
Frisiktlinjer i kryssene er lagt inn på plankartet. 

 

3. OVERORDNETE PLANER OG BESLUTNINGER 

3.1 Kommunale planer 

3.1.1  Kommuneplanens arealdel for Båtsfjord 2002 - 2006 
Utsnitt fra kommuneplanen, planen ble vedtatt 07.04.2003. 
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Fig4. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel  

Planområdet inngår i areal for Båtsfjord og Båtsfjorddalen som det kreves utarbeidet 
kommunededelplan for. Kfr. 3.1.2. 

 

3.1.2  Kommunedelplan Båtsfjord tettsted  
Kommunedelplanen for Båtsfjord tettsted 2004 – 2008.vedtatt 13.10.04. Det vises til fig 2 og 3 
hvor reguleringsplanområdet drøftes i forhold til kommunedelplanen. 

Følgende bestemmelser i kommunedelplanen som vurderes å ha særskilt relevans for 
planarbeidet: utdrag fra bestemmelsene refereres (i anførsel) og kommenteres fortløpende :  
”§ 1.3 Eldre reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde eller skal oppheves  

Plan 14 Fomaplanen:  

Planen saneres.” 

”§ 2.2 Krav om reguleringsplan 
For områdene nevnt nedenfor skal det foreligge godkjent reguleringsplan før søknad om deling 
og byggetillatelse kan behandles. Dette gjelder følgene områder:  

Riksvei gjennom Fomaområdet – adkomstvei til havneområdet og Holmen Industriområde og 
tilhørende industriområde.” 

Kommentar 

Bestemmelsen definerer utgangspunktet for det videre planarbeid med foreliggende forslag til 
reguleringsplan.  

 

”§2.3 Krav om bebyggelsesplan 
Båtsfjord kommune fastsetter grenser for bebyggelsesplanene.” 

Kommentar: 

Bestemmelsen omfatter også friområde F17, som håndteres slik at det i denne plan utarbeides 
en uteromsplan for opparbeiding av friområdet.  
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§ 3 AREALBRUK OG LOKALISERINGSPRINSIPPER  

Refereres: 
”Område for Erverv 

Område E14 (Foma) Skal benyttes til Forretning. Utbygging i dette området kan foretas direkte 
gjennom byggemelding. 

Område S12 (Hotelltomta) skal benyttes til hotell. Adkomstforhold vil bli regulert gjennom 
egen reg.plan for riksvei til DS kai. Utbygging i dette området kan foretas direkte gjennom 
byggemelding. 

Område F17 (Fomaområdet vest) Skal benyttes til friområde med tilhørende idrettsbygg, stier, 
lekeplass, skøytebane mm. Utbygging av området kan bare skje på grunnlag av godkjent 
bebyggelsesplan.” 

Kommentar: 

Det er bygget forretningsbebyggelse utover arealet avsatt til dette formål, det er derfor 
nødvendig å gjennomføre regulering som tar opp i seg denne endringen.  

Friområde F17 – det vises til kommentar uteromsplan.  

 

HANDLINGSPROGRAM I KOMMUNEDELPLAN, kap. 7 

Utdrag fra handlingsprogrammet refereres:  

”Planer som bør utarbeides 

Reguleringsplan for trafikkregulering og torgområde i sentrum. 
Området er i dag ikke regulert. Aktuelle trafikkreguleringstiltak for både riks- og kommunal vei 
i sentrumsområdet er nødvendig. I samarbeid med vegvesenet er det i planen foreslått 
avgrensning av område for nye reg.plan. Det samme gjelder området fra Skoleelva over Foma 
området og ned til DS kai.  

Bebyggelsesplan for Fomaområdet 
Foma området er foreslått oppdelt i 2 planer. For det vestligste område er det foreslått utarbeidet 
bebyggelsesplan. Det er utarbeidet utkast til bruk av området i planvisjonen og i et nytt forslag 
utarbeidet av kommunen sommeren 2003. Det østligste delen av området er det foreslått 
planlagt som en del av reg.plan for nye riksvei til DS kai. Dette har sin årsak i at det kan være 
aktuelt å legge veien lengre vest for å få en bedre adkomst ned mot kai, frigjøre areal til eks. 
industri og samtidig en endret adkomst til Holmen, hvor det også vektlegges bedring av eks. 
boligområde.” 

Kommentar : 

Det legges føringer for planarbeidet for vestre og østre del av Foma.  

 

3.1.3 Planvisjonen for Båtsfjord 
Båtsfjord kommune har (april 2002) i sammenheng med kommuneplanarbeidet, fått utarbeidet 
en planvisjon for sentrumsområdet i Båtsfjord av prof. siv ark. Ingolf Westbø og prof. siv. ark. 
Odd Østbye. 

Det refereres utdrag fra visjonen: 
”Dammen bør bearbeides med trygge kanter og et trappeanlegg ned til vannet i vest. Når 



BÅTSFJORD KOMMUNE 
REGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGS-, INDUSTRI-, HOTELL-, BEVERTNINGS- OG FRIOMRÅDE PÅ FOMA                                                
12 
 
 

BARLINDHAUG CONSULT AS 9636.30 

dammen fryser om vinteren kan den benyttes som skøytebane. Vest for dammen kan det 
anlegges en snow / skateboard-bane også med halfipe-bane. Dette anlegget kan være viktig som 
et ledd i å engasjere ungdommen i Båtsfjord.  
Gang/sykkelsti som forbinder syd og nord i Båtsfjord går gjennom området. Idrettsparken med 
hotell, snowboard/skateboard-bane, dam, idrettshall, boliger og fritidshavn vil bety mye for den 
videre utviklingen av Båtsfjord.” 

Kommentar: Idrettshall som framkommer på skisse er ikke lenger aktuelt. 

 
Fig.5. Utsnitt fra ”Visjonsplan – Fomaområdet” dat. 12.04.02.  

 

 
Fig 6. Bilde av østre del av Foma med hotellet til høyre 
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3.2 Konsekvensutredning  

3.2.1 Vurdering etter forskriftens §2 
Vurdering i forhold til kap. II, § 2. Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften.  
Under Vedlegg I tiltak, Planer for tiltak og tiltak som alltid skal konsekvensutredes etter §2, 
framkommer det under pkt. 1: Industri, nærings, lager- og kontorbygg samt offentlige bygg og 
bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et 
bruksareal på mer enn 15000 m2. 

Planen vil ikke overstige denne grensen.  

3.2.2 Vurdering etter forskriftens § 3.  
I forhold til kap. II §3: Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftens §4 , fanges planen 
opp av pkt 1a) nærings-, lager- og kontorbygg, samt offentlige bygg og bygg til allmennyttige 
formål, med et bruksareal på mer enn 5000 m2.  

Planarbeidet fanges ikke opp av noen a kriteriene i §4, og utløser dermed ikke utredningsplikt.  

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

 
Fig 7 Planavgrensning markert med rød linje over kommunedelplan. 

4.1 Beliggenhet og historie 
Det tas utgangspunkt i den beskrivelse Westbø og Østbøe har gitt i nevnte planvisjonen fra 
2002. 
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Båtsfjord ligger på Varangerhalvøya med direkte adgang til ressursene i Barentshavet og har en 
svært god naturlig havn. Arkeologiske funn som trolig er spor etter en gammel veidekultur, går 
6-700 år tilbake i tiden. Det var fast bosetting i de ytre deler av kommunen fra 14-1500 tallet. 
Maleri fra 1800 tallet viser at utviklingen av det som i dag er stedet Båtsfjord startet ved Hamna. 
I første halvdel av 1900 tallet satte større båter med dekk og motor økte krav til 
havneforholdene. En glimrende naturhavn skapte dermed grunnlag for tettstedet Båtsfjord som 
har gjennomgått en rivende utvikling etter andre verdenskrig. 

Veksten i fiskerinæringa har skapt ringvirkninger, og en kontinuerlig utvikling av tjenenster og 
servicetilbud har etter hvert gitt Båtsfjord et bypreg. Båtsfjord er i dag en av finnmarkskystens 
viktigste1fiskerihavner som også blir benyttet som anløps- og servicehavn for “russer-flåten”. 

Båtsfjord er i dag et flerkulturelt samfunn bl.a. med innslag av tamiler, finlendere og russere. 

4.2 Landskapet 
Båtsfjord ligger ved enden av en fjord. Landskapet preges av to markante bukter, Hamna og 
Neptunbukta. Nederst mot fjorden er en 150 til 30 meter bred strandflate hvor hovedparten 
av bebyggelsen er lagt. Fra strandflata stiger terrenget 50 60 meter opp til et platå og derfra 
videre opp til et fjellmassiv. Rundt hver av de to buktene former landskapet seg som et amfi. 
Holmen med Foma-området skiller de to buktene. Bebyggelsen legger seg langs med kotene 
i de to amfiene og gir dermed Båtsfjord et spesielt preg i pakt med landskapet. To elver 
skjærer seg på tvers av terrenget ned mot de to buktene og former to markante daler. 

4.3 Bebyggelsen  
Boligbebyggelsen består stort sett av hus fra gjenreisningsperioden som legger seg langs 
med kotene. Rundt Hamna, på nedsiden av Hamnegata, ligger næringsbebyggelse 
(fiskeindustri). Fiskeindustriens bebyggelse på Hamna’s nordside har store kompakte 
volumer som preger stedet.  

4.4 Klima 
Båtsfjord ligger om lag så langt nord man komme på det europeiske fastlandet og har 
følgelig et ekstremt hardt arktisk klima med lange vintre og korte sommere. Vinteren kan 
vær kald, ned mot - 4Oo celsius, mens om sommeren kan temperaturen stige til rundt +3Oo 

Celsius. 

Stedet er svært utsatt for vind. Hovedvindretning er nordøst og sydvest - vind som stryker 
langs fjorden og dalen. Til tider kommer det også fallvind fra fjellmassivet. Vind fra nord 
slår tilbake fra fjelliveggen på fjordens sydøst side og inn mot sentrum. Fjellryggen på 
Storholmen tar av for en del av denne vinden. 

Vinteren medfører store snømengder. Særlig fallvind fra fjellmassivet kan gi problemer i 
form av fokk som danner store snøfonner. I skille mellom Skolegata og Hindeberggata er 
det en “terskel” som tar av for området omkring Hamna når vinden kommer fra sydvest. 

4.5 Beliggenhet og avgrensning av planområdet 
Fomaområdet ligger midt mellom Hamna og Neptunbukta og nær skole, med idrettsplass. Med 
sin beliggenhet, se fig 7, er området sentralt i forhold til boliger og andre institusjoner i 
Båtsfjord.  
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4.6 Eiendomsforhold 
Adresseliste over berørte grunneiere, naboer og høringsinnstanser følger som vedlegg til 
planbeskrivelsen.  

4.7 Trafikale forhold 

4.7.1 Vegsystem 
Riksveg 891 avgreiner seg i to armer i Båtsfjord, der armen fra Fjordvegen mot Storholmen 
utgjør planområdets søndre og østre avgrensing. Denne vegen gir atkomst til industriområdet på 
Storholmen, og trafikkeres av tungtransport. Vegen fungerer og som atkomstveg til boligområde 
på Storholmen.  
I NVDB (Nasjonal vegdatabank) oppgis Ådt (årsdøgntrafikk) å være mellom 1000 og 2000 
kjøretøy på riksvegen til Storholmen,  
Ådt =1030 på enden av riksvegen  
Fartsgrensen er 50 km/t, i tilliggende boligområde på Storholmen er fartsgrensen 30 km / t.  

Ulykker oppgis til to lettere skadet i krysset mot Fjordveien og en lettere skade på Fomaveien. 
Vegdekket på riksvegen oppgis å være fra 1964 og eldre.  

Fomaveien er kommunal, og binder sammen riksvegavgreningene, det oppgis fra kommunen at 
vegen trafikkeres av tungtransport.  

Fig 

Fig. 8 Nasjonal vegdatabank, trafikkmengde. 
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Fi. 9 Nasjonal vegdatabank, fartsgrenser. 

4.7.2 Parkering 
Det er etablert parkeringsarealer i forbindelse med etablert forretningsvirksomhet på Foma. 
Fyllingsområdet fungerer og som oppstillingsplass for en entreprenør. Det er ikke regulert areal 
til parkering.  

4.7.3 Fortau el. gang- og sykkelveg 
Det er ikke etablert fortau el. gang- og sykkelveg i planområdet.  

 
Fig. 10 Nasjonal vegdatabank, gang- sykkelveg, (markert m. grønn linje). 
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4.8 Kommunedelplan m. eksisterende bygninger og 
veg over Foma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Kdp sett i sammenheng 
med innmålt veg over Foma, 
og innmålte bygninger: Rema 
1000, butikk Byggmakker, 
lager Bygg-makker og ØFAS. 

 
Fig. 12, Vestre del av Fomaområdet (tatt 09.03.2009). 

Bildet viser fra høyre side Rema 1000`s bygg (blått), i forkant Byggmakker (lys grønt), 
lagerbygg for Byggmakker (grått), i bakkant bygning for Øfas under oppføring.  

 

 
Fig. 13, Østre del av Fomaområde,( tatt 09.03.2009). 
Hotellet ligger til høyre i bildet. 
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Fig. 14 Østre del av Fomaområdet, med hotellet til høyre, ( tatt sommeren 2008). 

4.9 Teknisk infrastruktur 

4.9.1  Vann-avløp 
Kommunen har ikke ledningskartverk, men opplyser at det er etablert vann- og avløpsledning i 
nedre kant av boligbebyggelsen, på vestre side av Foma. Vannledningen avgreines langs 
Fomavegen, mot Holmen. 

4.9.2  El kabler  
Fig 15 eksisterende 
kabletraseer i og ved 
planområdet (Varanger 
kraft) 

 

 

Rød strek = 
høyspentkabel, Blå 
stiplet strek = lavspent 
kabel, Heltrukket blå 
strek = lavspentlinje, 
Svart punkt med ring 
rundt = veilys, Svart 
punkt u ring rundt = 
stolpe 
Firkant = nettstasjon 
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4.9.3 Telekabler  

 
Fig 16 Eksisterende telekabler.(Telenor) 

4.10 Forurensning  
Kommunen skal gjennomføre grunnboring sommeren 2009 for å undersøke forholdet til 
eventuell forurensning i området. 
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5. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 

5.1 Generelt 

 
Fig.17 Forslag til reguleringsplan dat. 20.05.09. 

Planen forholder seg til rammene i kommunedelplanen, samt til 
eksisterende bebyggelse og veg over Foma. Trase for riksveg 891 til 
Holmen er justert ved kryss til kommunal veg, Lanesvegen og Sjøvegen, 
slik at det legges til rette for en forenkling av kryssituasjonen her.  

Når det gjelder tomteutnyttelse stadfester planen etablert situasjon i 
forretningsområdet (E1, E2 og E3), i området for bevertning (B1) og 
område til hotell (H1). Byggegrense er lagt inntil vegglivet til disse 
bygg, det gis ikke rom for ytterligere utbygging her. Det anføres ikke 
BRA.  

I industriområdet gis det rom for ny bebyggelse, der rammene er fastsatt 
ved angitt BRA, byggegrense og tillatt byggehøyde. 

 

Fig 18, tegnforklaring 
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5.2 Arealbruksformål 
Byggeområde Forretning  

17,4 daa 
Industri 
21,6 daa 

Hotell 
4,6 daa 

Bevertning 
2,8 daa 

Friområde  35,7 daa    
Industrigrøntbelte  5,6 daa,    
Offentlig 
trafikkområde  

21,6 daa    

 
Totalt areal  

108,8 daa.    

 

5.2.1 Byggeområde, forretning. (E1, E2 og E3 ) 
Situasjonen innen det areal som reguleres til forretningsområde, er at byggene er etablert.  

E1 omfatter Varanger kraft. E2 omfatter forretningen Byggmakker og lagerbygg for 
Byggmakker. E3 omfatter Rema 1000.  

 

Byggmakker lager   

 

 
Fig 19. Fasade trelastlager, Byggmakker 

Byggets høyde er 8,0 m, lengde ca. 45 m, bredde 30m. 

Innmålt bygg viser en grunnflate på 1174 m2. 

Teoretisk etasjeskille (jfr. TEK) er 3,0 m, for dette bygget bør det derfor regnes et 
horisontalplan i tillegg til grunnplanet, dette gir BRA = 2348 m2. 
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Byggmakker butikk  

 

 
Fig. 20. Fasade butikk Byggmakker.  

Byggets høyde er 5,2 m, lengde 64,45 m, bredde 19,49 m. 

Innmålt bygg viser en grunnflate på 1523 m2. 

I forhold til dette bygget er det ikke realistisk å regne etasjeskille på 3,0m, dette gir BRA = 1523 
m2. 

Rema 1000 

 

 

 

Fig 21 

Byggets høyde er 6,8 m, lengde 35 m, bredde 30,5 m.  

Innmålt bygg viser en grunnflate på 1164 m2. 

I forhold til dette bygget er det ikke realistisk å regne etasjeskille på 3,0m, dette gir BRA = 1164 
m2. 

 

5.2.2  Byggeområde industri (I1, I2 og I3) 
Entreprenør Nylund & sønner AS 
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Bedriftens holder til på I1, virksomheten er knyttet til maskindrift / entreprenørvirksomhet.  

Bedriften har ikke etablert noe bygg på tomta, men lagrer diverse utstyr der. 

 

Øst Finnmark avfallsselskap, ØFAS 

I området I2 som reguleres til industri har Øfas et industribygg under oppføring. Virksomheten 
som skal pågå her er sortering av ”ikke organisk avfall”.  

 
Fig 22 Fasader ØFAS 

 
Fig 23 Snitt ØFAS 

Iflg. mottatt tegning har bygget har en høyde på ca. 10.4 m fra planum til topp møne, lengde 
43,8 m, bredde 24,6 m. Innmålt bygg viser en grunnflate på 1072 m2. 

I forhold til dette bygget regnes det et etasjeskille for hver 3, 0 m, som gir 3 plan. Dette gir BRA  
= 3216 m2.. 

5.3 Grad av utnytting  
Fastsettelse av utnyttelsesgrad sees i sammenheng med den bebyggelse som nylig er etablerte 
bygg for Byggmakker og Rema, i forretningsområdet, samt Øfas i industriområdet. Det vises til 
overstående utregning av BRA, pkt. 5.2.1 og 5.2.2.  

Delområde/virksomhet Grunnflate 
bygg 

BRA (ikke medregnet 
parkering) 

E2, Byggmakker butikk   1523 m2 1523 m2 

E2, Byggmakker lager   1174 m2 1174 m2 x 2 = 2348 m2 

I2, Øfas,  1072 m2 1072 m2 x 3 = 3216 m2 

Sum   7087 m2 

Fig 24 
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Jfr. vedlegg I forskrift om konsekvensutredning, skal følgende plan for tiltak eller tiltak alltid 
konsekvensutredes: 
Industri,-, nærings-, lager og kontorbygg, samt offentlige bygg og bygg til allmennyttige formål 
med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn 15000 m2  

Båtsfjord kommune ser ikke behov for å legge til rette for en grad av utnytting som vil overstige 
grensen for tiltak som skal konsekvensutredes, og vil derfor tilpasse utbyggingspotensialet på 
Foma til dette.  

I reguleringsplanen styres dette ved at etablert status i forretningsområdet opprettholdes, ved at 
byggegrense i planen legges inn til vegg på etablerte bygg og at BRA begrenses til dagens bygg. 
For industriområdet er det er det i forhold til KU grense, et potensial for BRA 11.129 m2. Dette 
arealet fordeles forholdsvis på de tre delområdene I1, I2 og I3.  

Dette betyr tillatt BRA I1 = 2150 m2, BRA I2 = 5650 m2, BRA I3 = 3400 m2. Parkering regnes 
ikke med i BRA.  

For område I2, der Øfas har etablert seg, betyr dette at gjenstående utbyggingspotensial BRA er 
5.650 m2 – 3216 m2 = 2434 m2. 

Følgende høydebegrensning fastsettes i reguleringsbestemmelsene til industriområdet: 
”Bebyggelsen skal ikke overstige en gesimshøyde på 10 m og mønehøyde 11 m.” 

 

5.3.1  Generelt for byggeområdet 
Parkering for bevegelseshemmede skal legges nærmest inngangsparti. Snøopplagring skal skje 
avsatt plass, eller ved bortkjøring.  

Det skal utarbeides situasjonsplan som viser parkeringsløsning for de enkelte delområder, dette 
nedfelles i reguleringsbestemmelsene. 

Antallet p-plasser skal etableres i samsvar kommunal parkeringsvedtekt (1 p. plass pr. 50 m2 
gulvflate i forretningsområdet, 1 p. plass pr. 50 m2 gulvflate i område for hotell og område for 
bevertning. 1 p. plass pr. 100 m2 gulvflate i industriområdet.  

Det skal legges tilrette for sykkelparkering ved butikkene.  

5.3.2  Friområde  
For friområdet er det utarbeidet en plan for opparbeiding som viser løsningen for interne stier og 
gang- og sykkelveger, samt andre anlegg for lek og friluftsaktivitet. Uteromsplanen er del av det 
formelle planmateriale, tilknyttet reguleringsplanen gjennom reguleringsbestemmelsene.  

Avgrensing av friområdet er tilpasset regulert byggeområde for nyetablerte bygg i 
forretningsområdet og regulert areal for etablert kjøreveg over Foma. Størrelsen på friområdet er 
redusert i forhold til det areal som er avsatt i kommunedelplanen. 

5.3.3  Industrigrøntbelte  
Fomaområdet bærer preg av vilkårlige inngrep og utfylling, industrigrøntbelte i sammenheng 
med industriområde  og forretningsområde legger til rette for å bøte på dette inntrykket. Arealet 
dette krever reduserer ikke utbyggingspotensialet i området. (Det vises til omtale vedr. ”Grad av 
utnytting” pkt. 5.3. 

På vestre side av forretningsområdet går industrigrøntbeltet ca. 5 m inn på det areal som i kdp er 
avsatt til boligformål. I forhold til dette areal vil industrigrønbeltet, ved opparbeiding, framstå 
som en ”myk” avgrensing mot forretningsområdet. Dette vil ikke redusere muligheten for 
etablering av kvalitativt gode boligtomter her, men heller være et godt utgangspunkt for det. 
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5.3.4  Offentlig trafikkområde  
Trafikkareal i planområdet er regulert kjøreveg, gangveg og annet vegareal.  

Riksveg 891, veg over Fomaområdet og Fomavegen reguleres i samme bredde. Vegene 
reguleres etter  vegnormal 017 : Vegklasse Sa2, 50 km/t og kryss dim for Lastebil kjøremåte A, 
med kjørefeltbredde 2 x 2,75, 0,5 m skulder mot grøft, 0,25 m skulder mot fortau, 3,0m fortau, 
grøfteareal / skråning med + 1,0 m i tillegg for topp skjæring el. bunn skråning.  

Dette betyr endret krysstilknytninger tilpasses SVVs håndbok 017 krav til 40m avstand mellom 
kryss. 

Planområdet er tilrettelagt for myke trafikanter ved at det i forbindelse med offentlig 
trafikkområde planlegges fortau, som gir sammenheng med fortausstrukturen i området. Ved 
bygging av fortau skal det tas hensyn til bevegelseshemmede, ved at det etableres nedsenket 
kantstein ved fotgjengeroverganger.  

5.3.5 Spesialområde sikttrekant 
Frisiktsone er lagt inn på plankartet i samsvar med Statens vegvesens Håndbok 017. 

5.4 Topografi / landskapstrekk  
Fomaområdet er et til dels flatt areal som for en stor del består av fyllmasser. En dam, som 
opprinnelig er en del av Neptunbukta, har blitt avgrenset av fyllmassene. 

Bebyggelsen forholder seg primært til vegnettet i området, noe forslaget til reguleringsplan 
forholder seg til. 

5.5 Klima  
Det er stilles ikke spesielle krav til skjerming mot kuldegrader el. vind. 

5.6 Utforming estetikk 
Reguleringsplanen vektlegger estetiske hensyn gjennom bestemmelser og plankart. 

5.7 Miljøforhold  

5.7.1  Støy, utslipp til luft og grunn.  
I forhold til støy vil planen legge rammer for virksomheten i industriområdet. 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. 

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

Virksomheter som krever utslippstillatelse må behandles etter forurensingsloven.  

5.7.2  Forurensning i grunnen. 
Båtsfjord kommune vil iverksette en grunnundersøkelse som klarlegger om grunnen er 
forurenset. Eventuelle tiltak for opprydding el. i forbindelse med bygging vil være avhengig av 
konklusjonen fra undersøkelsen. I reguleringsbestemmelsene tas det med at det ikke kan gis 
byggetillatelse før undersøkelse av forurensing i grunnen i det aktuelle område er gjennomført. 
Byggetillatelsen må baseres på konklusjonen i en slik rapport. 
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5.8 Grunnforhold 
Før det gis byggetillatelse til nye bygg må det foreligge en faglig vurdering / grunnundersøkelse 
som avklarer hvilke grunnforhold det er, og behovet for eventuelle tiltak.  

Kravet medtas i reguleringsbestemmelsene.  

5.9 Risiko og sårbarhet  
Det er ikke identifisert spesielle forhold utover at det må gjennomføres grunnundersøkelser og 
undersøkelse av eventuelle forurensing. Generell trafikksikkerhet er en utfordring som må 
håndteres gjennom opparbeiding av fotgjengerstruktur og skilting.  
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6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
En realisering av planforslaget vil innebære at det kan etableres næringsvirksomhet i 
byggeområdet i samsvar med plan og bestemmelser.  

Planen gir grunnlag for å opparbeide friområdet på en kvalitativ god måte, som vil være et 
positivt bidrag til et godt bomiljø i Båtsfjord.  

6.1 Overordnete planer og vedtak 
Reguleringsplanen avviker fra gjeldende kommunedelplan ved at forretningsområdet er utvidet, 
friområdet er som følge av dette beskåret. Del av det areal som har vært båndlagt i påvente av 
plan for ny riksveg reguleres til riksveg, og del av det til industriområde. Planforslaget har et 
lavt konfliktpotensial i forhold til naboer og offentlige innstanser. 

6.2  Eksisterende bebyggelse 
Det vises til beskrivelse av etablert bebyggelse i planområdet. Forretnings og 
industribebyggelsen er nabo til etablerte bedrifter der bebyggelsen har tilsvarende formspråk. 
Samtidig ligger eneboligbebyggelsen tett inntil området på nordre og søndre side. 

6.3 Eiendommer 
 

 
Fig 25 Eiendommer i og utenfor planområdet.  
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Eiendommer innen planområdet:  

2  252     Foma  Nylund & Sønner AS  Postboks 163  9991  Båtsfjord 

2  317     Foma  ØFAS  Tanatorget  9845  Tana 

2  35        Gunvor M Kristoffersen  Bakkev 1  9845  Tana 

2  34        Aker Seafood  Postboks 876  9991  Båtsfjord 

2  16        Aker Seafood  Postboks 876  9990  Båtsfjord 

2  10        Bts. Kommune          

2  212     Valen  Polarpor  Postboks 4  9990  Båtsfjord 

2  179        Bts. Kommune          

2  227     Foma  Varanger Kraftnett as  Nyborgv 70  9815  Vadsø 

2  246     Foma  Byggmakker Materialh  Postboks 24  9991  Båtsfjord 

2  316     Foma  Byggmakker Materialh          

2  318      Øfas       

2  27      Aker Seafood       

2  23      Aker Seafood       

2  245      J Rainer Hansen        

2  251      Statens vegvesen       
Fig 26 

6.4 Topografi / landskapstrekk  
Området er i hovedsak flatt, de nye bygg vil ikke endre opplevelsen av det.  

6.5 Klima 
Byggene antas å ha ubetydelig virkning for lokalklimaet.  

6.6 Grønne interesser  
Friområdet forutsettes bearbeidet i samsvar med plan for opparbeiding av friområde. 
Industrigrøntbelte forutsettes etablert langs forretningsområde og industriområde. 

Industrigrøntbelte mellom forretningsområde og areal til boligformål på vestre side (i kdp) vil gi 
en oppmykende og positiv effekt ved opparbeiding. Korridoren gir og rom for 
gangvegforbindelse til / fra friområdet, som det legges opp til i plan for opparbeiding av 
friområdet.  

6.7 Veg og trafikkforhold 
Planforslaget vil legger til rette for fortau langs kjørevegene.  

6.8 Miljø 
Pga. de rammer reguleringsplanen fastlegger for forurensning, skal det ikke skapes uakseptable 
miljømessige forhold for nabobebyggelsen.  

Effekten av økt biltrafikk til forretningsområdet antas ikke å være grenseoverskridende.  

6.9 Offentlig kommunikasjon / kollektivdekning  
Planen utløser ikke nye behov i denne sammenheng.  
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6.10 Vann og avløp 
VA-nettet i området betjener eksisterende virksomheter, kommunen har ikke utbyggingsplaner 
vedr. VA.  

6.11 Energi  
Kabler i konflikt med byggekonsept forutsettes flyttet. 

6.12 Privat og offentlig servicetilbud 
Tiltaket utløser ikke nye behov.  

6.13 Risiko og sårbarhet  
Beskrevet under pkt. 5.9.  

6.14 Telefoni og fiberoptikk 
Kabler i konflikt med byggekonsept forutsettes flyttet. 

6.15 Konsekvenser for næringsinteresser  
Forretningsarealet gir rom for ny virksomhet som vil være et tilskudd til etablerte virksomheter i 
Båtsfjord. 

6.16 Juridiske / økonomiske konsekvenser for kommunen 
Økonomisk konsekvens for kommunen er at en får nye aktører som betaler avgift for tilknytning 
til offentlig VA - anlegg.  

6.17 Opparbeidingsavtale 
I hvilken grad kommunen vil kreve inngåelse av opparbeidingsavtale for VVA anlegg vil være 
et forhold kommunen må vurdere ved behandling av byggesøknader.  

Reguleringsbestemmelsene åpner for et slikt krav.  

6.18 Utbyggingsavtale  
Kommunen har ikke ønsket at det skal varslet om oppstart av forhandlinger om 
utbyggingsavtale ved varsling om start av reguleringsarbeide. 

7. SLUTTKOMMENTAR 

Reguleringsplanen vil legge til rette for å utvikle Foma området i samsvar kommunens ønske og 
disposisjon. Planen legger til rette for utvikling av to sentrale byggeområder, for hhv. forretning 
og industri. Behovet for byggeareal til forretning og industri har forårsaket at kommunen har 
vært i forkant av planlegginga med utstedelse av byggetillatelser. Forslaget til plan forholder 
seg til de disposisjoner som kommunen har gjort, det defineres en ny avgrensing mellom 
friområde og byggeområde. Det er utarbeidet egen plan for opparbeiding av friområdet. I tillegg 
til regulering av kjøreveger, planlegges tilliggende fortau som en tilrettelegging for fotgjengere.  

Riksveg 891 til Storholmen, er regulert i nær dialog med Statens vegvesen.. 
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8. VEDLEGG 

8.1 Vedlegg 
 

1. Bestemmelser til reguleringsplanen dat. 27.05.2009  

2. Plankart i målestokk 1:1000, datert 27.05.2009 

3. Ros-analyse datert 27.05.2009 

4. Uteromsplan dat. 02.06.09 

5. Adresseliste 


