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INNLEDNING 

Båtsfjord kommune har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan for byggeområde for 

næringsvirksomhet på Storholmen i Båtsfjord.   

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for en rasjonell utnytting av det arealet som 

skapes når Kystverket nå tar ut steinmasse fra området.  

 

Fig. 2 Oversiktskart med avgrensning av reguleringsområde, varslet oppstart 06.02.10. 

 

Fig.3. Oversiktskart med ny 

avgrensning av 

reguleringsområdet, varslet 

30.04.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet ble utvidet ved siste varsling, og avgrenses mot forslag til reguleringsplan for 

Foma på søndre side, samt i samsvar med vedtatt reguleringsplan for industri fra 2001.  
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Fig. 4. Utsnitt fra kommunedelplan for Båtsfjord sentrum, vedtatt 07.04.03. 

 

I kommundelplanen, vedtatt 07.04.03, er vedtatt reguleringsplan Storholmen Nord (07.03.01), 

unntatt fra kommunedelplanens rettsvirkning. Del av planområdet har vært båndlagt i påvente av ny 

reguleringsplan for riksveg 891. Båndlegginga er nå opphevet, da SVV ikke vil iverksette arbeid 

med ny regulering av riksveg 891. I gjeldende konsekvensutredet reguleringsplan, vedtatt 07.03.01, 

er arealet avsatt til byggeområde, industri.  

 

 
Fig 5 Kystverkets uttaksplan for Storholmen, dat. 24.07.09 

Planen viser uttaket med skrå skjæring mot sørvest. Kystverkets utsprengning vil omfatte hele 

arealet på ytre side av definert skjæring. 
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PLANARBEIDET 

Forhåndsvarsling 

Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort ved annonse i Dagbladet Finnmarken 06.02.2010. 

Offentlige etater og private parter ble varslet ved brev dat. 04.02.2010. Nytt varsel om regulering av 

utvidet planområde ble kunngjort 30.04.10, med varsel til offentlige etater og private parter. Det er 

mottatt 13 innspill til varslet regulering. 

Uttalelser og merknader  

Universitetet i Tromsø 

Brev dat. 22.02.2010 

Hovedinnhold:  

Reguleringsplanen vil legge til rette for byggeområde for næringsvirksomhet på Storholmen i 

Båtsfjord og omfatter relativt mye sjøareal. Gjeldende sjøområdet er delvis preget av både tidligere 

utfyllinger og mudringsarbeid tilbake til utdypning av ytre havn på 60-tallet. Tromsø Museum hadde 

ingen merknader til planlagte utbygging av ny industrikai på utsiden av sørøst Storholmen eller 

tilhørende mudringsarbeid i 2003.  Området rundt Storholmen og Teinskjær er ikke kjent som senter 

for maritim aktivitet langt tilbake i tiden. Tradisjonelle ankringsplasser Båtsfjord ligger både i ytre 

og indre havn og lengre sør i Maritbukten. 

Det er heller ikke registrert automatisk fredete kulturminner på Storholmen. Både på grunn av 

beliggenhet og tidligere tiltak i sjø ved Storholmen, har Tromsø Museum ingen merknader til 

detaljreguleringsforslaget. Dersom en likevel under anleggsarbeid skulle komme over noe av 

kulturhistorisk interesse, plikter tiltakshaver å melde fra og eventuelt stanse arbeidet jf. 

Kulturminneloven §8 2. ledd.  

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning.  

NVE 

Brev datert 22.02.10 

Hovedinnhold:  

NVE beskriver sitt ansvarsområde, og klargjør at reguleringsplanen ikke berører deres 

ansvarsområde, som er 

 Vassdrag, dammer, flom og erosjonssikring, samt flomutsatte områder. 

 Eksisterende energianlegg 

 Tiltak i områder som kan være utsatt for skredfare el. kvikkleire.  

Kommentar: 

Uttalelsen tas til underretning, kommunen vil likevel legge opp til at det gjennomføres nødvendige 

grunnundersøkelser av sjøbunn på det areal som skal etableres ved utfylling i sjø. 

Magnar Johansen  

Brev dat. 25.02.2010 

Hovedinnhold:  

I det jeg viser til Deres brev av 04.02.2010, samt til behagelig telefonsamtale har jeg på vegne av de 

berørte beboerne på stedet, følgende bemerkninger:  

Vi har ovenfor Båtsfjord kommune protestert mot den foreslåtte plasseringen av masten, da den vil 

komme alt for nær husene våre, noe ingen av oss ønsker. 
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Vi har allerede fått en betydelig verdiforringelse av eiendommene våre etter at store deler av vårt 

friområde blir fjernet, uten at vi også skal få masten tett inn på oss. I tillegg til ytterligere verdi 

forringelse, vil vi også bli belemret med vindstøy fra masten, samt utsatt for eventuell strålingsfare 

derfra. Det har fram til nå blitt hevdet at masten må stå på denne delen av Storholmen, for best mulig 

dekning. Dette medfører ikke riktighet. IfIg. Telenor, vil en få minst like god dekning på to andre  

steder i Båtsfjord, noe også ledelsen ved Båtsfjord kommune nå er klar over. Et av disse stedene er 

på kommunal grunn og ligger i tillegg utenfor bebyggelsen. 

I forbindelse med anleggsarbeidet er det ønskelig, viss mulig, at det bygges ny vegtrase til 

boligområdet vårt, da dette vil lette adkomsten hit opp betydelig. Teknisk sjef i kommunen er  

inneforstått med hvor veien bør ligge. 

Kommentar: 

Etter opplysning fra kontakt mellom kommunen og Telenor vil telemasten bli flyttet internt på 

Storholmen. Kommunen vil i planen legge opp til at det etableres ny atkomst med tilfredsstillende 

stigning til boligene på Storholmen.  

Sametinget  

Brev dat. 26.02.2010 

Hovedinnhold:  

Sametinget kjenner til at det i 1938 ble gjort funn av menneskebein og hodeskaller på Storholmen. 

Planområdet ble imidlertid befart av arkeolog fra Samisk kulturminneråd i 1998, uten at det ble 

registrert nye funn. Vi har derfor ingen merknader til planarbeidet, men minner om 

aktsomhetsplikten i henhold til kulturminneloven. Det vises videre til lovverket vedr. ev. gjenstander 

el. levninger som viser eldre aktivitet i området.  

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning.  

Sametinget  

Brev dat. 14.05.2010 

Det framkommer ikke nye faktorer i uttalelsen i forhold til brev dat. 26.02.2010.  

Fylkesmannen i Finnmark 

Brev dat. 01.03.2010 

Hovedinnhold:  

Fylkesmannen minner om at planmyndigheten, ved utarbeidelse av planer for utbygging, skal påse at 

risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, jf. § 4-3 i plan- og bygningsloven. 

Framtidige klimaendringer som havnivåstigning, flere stormer, mer nedbør, økt fare for flom og 

skred (snøskred og lignende) er viktige faktorer i en risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Fylkesmannen har utarbeidet et forenklet skjema for risikovurdering. Dette skjemaet kan benyttes på 

et tidlig stadium i planprosessen for å avdekke behovet for ytterligere undersøkelser. 

Kommentar: 

I planarbeidet er det lagt opp til at det skal gjøres en faglig vurdering av de aspekter som er relevant 

i planområdet, og at dette etter behov legges til grunn i reguleringsbestemmelsene.  

Relatert til ROS har og NVE et myndighetsansvar, det vises til kommentar til innspill fra NVE. 

Statens vegvesen 

Brev dat. 02.03.2010 

Hovedinnhold:  
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Vegvesenet viser til sin rolle som forvaltningsorgan med ansvar for planlegging, forvaltning, drift og 

vedlikehold, samt deres rolle i forbindelse med trafikk og arealplanlegging, avkjørsler og 

trafikksikkerhet m.m. 

Byggegrenser, avkjørsler, rammeplan for avkjørsler, g/s veg og rekkefølgebestemmelser, støy. 

Vegvesenet har ikke konkrete innspill i forhold til definert planområde. 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til orientering. Det legges i planarbeidet opp til et samarbeide med Statens vegvesen, 

slik at deres faglige råd og premisser blir vektlagt i planarbeidet. 

Statens vegvesen 

Brev datert 03.06.2010. 

Hovedinnhold:  

SVV viser til sitt brev forrige brev. Det vises til at utvidet planområde synes å grense mot Fv. 891, 

og at planen skal legge til rette for næringsvirksomhet på Storholmen. Det poengteres at det må 

legges til rette for gode trafikale løsninger, og det oppfordres til dialog og samarbeid i den videre 

planprosess.  

Kommentar  

Det vises til kommentar til forrige brev fra SVV. Fylkesveg 891 er del av planområdet, der SVV er 

eier og myndighet.  

Kystverket 

Brev dat. 02.03.2010 

Hovedinnhold:  

Kystverket informerer om at ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1.1 2010. Dette 

innebærer at kommunen vil få endret forvaltningsansvar og myndighet i sitt sjøområde, 

jamført § 7 og 9 i ny lov. Det som tidligere var havnedistrikt er nå opphevet. Plikter som 

pålegges kommunen i den nye loven vil særlig omfatte plikt til å sørge for sikkerhet og 

fremkommelighet i egne sjøområder. 

Planområdet er i kommunens sjøområde og det er dermed kommunen som har forvaltningsansvar og 

myndighet i området. Dersom tiltak berører Kystverkets eiendom eller Kystverkets ansvarsområder 

er Kystverket ansvarlig myndighet etter loven. 

Kystverket har ingen øvrige merknader. 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til orientering.  

Kystverket 

Brev dat. 21.05.2010 

Hovedinnhold:  

Kystverket ser positivt på at det skal legges til rette for Kystverkets uttak av steinmasse i området. 

Det vises til at alle tiltak langs land og i sjøen, må i tillegg til behandling etter pbl, behandles etter 

havne- og farvannsloven. 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til orientering. Det legges i planarbeidet opp til et samarbeide med Kystverket slik at 

de havnemessige premisser blir vektlagt i planarbeidet.  
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Varanger kraft 

Brev dat. 04.05.2010 

Hovedinnhold:  

Det påpekes at dersom at dersom utbygging i området kommer i konflikt med Varangers Krafts 

anlegg i området, må en eventuell flytting dekkes av kommunen eller utbygger.  

Det bes om at en i forbindelse med framføring av strøm til området, etablering av virksomheter, at 

den enkelte utbygger tar kontakt med Varanger Kraft ved Jarle Andreassen.  

Kommentar:  

Uttalelsen tas til orientering. 

Jorid Nylund 

Brev dat. 24.05.2010 

Hovedinnhold:  

Det foreslås at boligene på Nerholmen, innløses og fjernes for å gi større frihet og bedre 

atkomstmuligheter for eksisterende og nytt industriområde. 

Det antydes at en på denne måten kan ta ut mer steinmasse, og dermed unngå at det etableres nye 

steinbrudd andre steder i kommunen.  

Kommentar:  

Fra kommunens side synes ikke aktuelt at boligene innløses og fjernes. Uttalelsen tas til orientering. 

Finnmark fylkeskommune 

Brev dat. 11.06.2010 

Det gjøres oppmerksom på at planarbeidet må følge bestemmelsene i ny plan- og bygningslov. Det 

bes om at følgende bestemmelse tas med i reguleringsplanen, under fellesbestemmelser.  

Skulle det under arbeidet likevel komme fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet 

stanses omgående og melding sendes Finnmark fylkeskommune v/areal - og kulturvernavdelingen, 

og Sametinget, avd. for rettigheter, næring og miljø, jf. lov om kulturminner av 1978, § 8. Denne 

meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre tiltaket. 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til følge.  

Møter 

Orienteringsmøter 

28.04.2010 ble det avholdet en rekke orienteringsmøter i Båtsfjord, i regi av teknisk sjef, der det ble 

orientert om grunnlaget for, og hensikten med planarbeidet: 

 representanter for teknisk hovedstyre, Erling Sørensen og Birger Kristiansen 

 ordfører, varaordfører og rådmann 

 havnesjefen og representanter for næringslivet i Båtsfjord 

 folkemøte på Pensjonisten, oppmøte 14 personer.  

 

Avklaringer 

Avklaring med Statens vegvesen 

 

Fra oppstart av planarbeidet har det vært opprettholdt en dialog med vegvesenet for å få fastsatt en 

planløsning for avgreining av fylkesveg 891, som har sitt endepunkt på dampskipskaia. 
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 Ved e-post 29.06.10 til SVV ble det oversendt en prinsippskisse som viser oppgradert 

vegtrase med fortau ned til dampskipskai. Fortauet var på denne skissen lagt inntil 

fjellskjæringa i sør, men det ble påpekt at denne ville bli endret og lagt mot Akers 

Seafoods anlegg, i samsvar med innenforliggende løsning for fylkesvegen i 

reguleringsplanen for Fomaområdet. 

 Ved e-post 20.08.10 oversendes prinsippskisse for justert vegtrase til SVV, Fylkesveg 

avsluttes med snuplass ved DS kaia.  

Det ble vist til samtale med SVV vedr. høybrekk på fylkesvegen ved Aker Seafood, og 

at det vil bli lagt opp til at vertikallinja i høybrekket blir senket. (Vertikalprofilet 

reguleres ikke, men reguleringsplanen kan legge til rette for det areal som kreves for en 

senking av profilet ved detaljprosjektering av fylkesvegen i regi av vegvesenet. ) 

 Ved e-post oversendt 24.08.10 til SVV ble det vedlagt en justert vegskisse som viser 

avslutning av fylkesvegen med en snuplass ned på kaiarealet. 

 Ved e-post mottatt 03.09.10 fra SVV ble det kommentert at SVV ikke  

ønsker en utvidelse/forlengelse/omlegging av fylkesvegen. 

Kryssløsningen ned mot dampskipskaia må ivaretas slik at det blir en god løsning for 

trafikantene uansett hvilken retning de kommer fra når de skal ned til kaia. 

Det må reguleres inn snuareal nede ved gjerdet på dampskipskaia. Det trenger ikke 

primært være en rundkjøring, da dette vil kreve mye areal, men det må reguleres inn et 

område som ivaretar snuplassfunksjonen. 

 

Det er viktig at forholdene legges til rette for tungtrafikken - både med hensyn til 

kryssløsningen, og med tanke på areal som reguleres inn som snuplass nede ved kaia. 

 

Ut fra dette har kommunen, i uke 36, 2010 fått innmålt dampskipskaia og gjerdet på dampskipskaia, 

slik at fylkesvegen kan planlegges i forhold til disse elementer.  
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Avklaring med Kystverket 

 

Fra oppstart av planarbeidet har det vært opprettholdt en kontakt med Kystverket.  

 

Fig 6 Gjeldende regulering, Kystverkets uttaksplan og utdypingsplan i sjø, samt bunnkotekart. . 

 Ved e-post 16.08.10 oversendte Kystverket deg tegning som viser plan for utdyping i 

havna i Båtsfjord.   

 E-post til Kystverket 30.08.2010 med vedlagt understående planillustrasjon.  

Jfr. oversendt varslebrev om oppstartet reguleringsarbeid, pågår regulering av 

næringsareal for Storholmen i Båtsfjord.  

Kystverket tar ut steinmasse fra Storholmen i forbindelse med molobygging, samtidig 

arbeider Kystverket med en utdypingsplan for havna i Båtsfjord.  

 

I forbindelse med ny regulering, er det aktuelt å opprettholde næringsarealet som er 

regulert ut i sjø. Slik som vedlagt planillustrasjon viser, overlapper utdypingsplanen 

regulert næringsareal.  

(Det er fra Kystverket gjort oppmerksom på at utdypingsplanen ikke er endelig. ) 

I forhold til pågående planlegging, er det nødvendig å få definert en grense mellom 

sjøareal og landareal, slik at kommunen kan forholde seg til denne ved regulering og 

utfylling i sjø.  

(Det vil som resultat av utsprengninga på Storholmen bli et betydelig masseoverskudd 

av stein, som kan benyttes til utfylling.) 

Det er og slik at utdyping av havna og utfylling i havna krever kontroll med de 

geotekniske forhold. Det kan ikke mudres uten at en kjenner til de geotekniske 

konsekvenser av slik mudring, og det kan ikke fylles ut før en kjenner de geotekniske 

forhold og konsekvensene av dette.  
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Det er ønskelig å få en avklaring og definering fra Kystverket vedr. avgrensing av 

utdypingsområdet, slik at kommunens reguleringsplanarbeid kan ferdigstilles.  

Kystverket har ikke respondert på forespørselen, men viser til at det er kommunen som definert 

utdypingsbehovet. Kystverket opplyser at en har fått gjennomført grunnundersøkelser i havna.  

 Ved e-post 08.09 fra Kystverket v. Jan Morten Hansen påpekes det at mudringsplanen 

beskriver tiltaket som det er tenkt. Om kommunen planlegger utfyllinger bør det gjøres 

slik at det ikke berører Kystverkets tiltak. Om det er slik at kommunen skal fylle ut der 

det er planlagt mudring må dette forelegges Kystverket slik at det kan tas hensyn til i 

den videre prosess. Tiltaket ligger som nr 8 i kystverkets handlingsprogram for 2014-

2019. (Se understående tiltaksbeskrivelse.) 

Konkluderende kommentar:  

En førende premiss for utdyping av havn og etablering av utfylling i sjø er at grunnforholdene er 

tilfredsstillende faglig vurdert av geotekniker, og at utfylling eller utdyping ikke utføres i strid med 

den geoteknisk tilrådning. 

Båtsfjord kommune (v. teknisk sjef) vil legge til grunn den uttaksplan Kystverket har utarbeidet for 

grensedragning mellom regulert industriområde og havneområde i sjø. Mot østre side av holmen er 

det og hensiktsmessig å begrense industriarealet til en realistisk ufyllingsdybde på grunnere vann. 

(Det synes som behovet for utdyping på østre side av holmen ikke er vurdert av Kystverket i 

sammenheng med gjeldende plangrunnlag.) 

En tilfredsstillende kontroll med utdyping / utfylling i denne sammenheng er at det i 

reguleringsplanens bestemmelser stilles rekkefølgekrav om nærmere geotekniske undersøkelser av 

angjeldende områder før utdyping og utfylling tillates her. 

Tiltaksbeskrivelse. Båtsfjord moloforlengelse og mudring av Fomabukta Finnmark  

Utdrag fra tiltaksbeskrivelsen:  

Bakgrunn for tiltaket 

Kommunen har fremmet krav for bedre havneforhold i mange år. Fylket har prioritert dette 

tiltaket. 

Tiltaket underbygger målsetningen om økt sikkerhet for fiskere i havnen. Dette ved at havnen, 

(Fomabukta), får et større manøvreringsareal og en bedre rolighet. En forlengelse av 

eksisterende molo samt bygging av en motgående molo fra Teinskjæret, vil bedre roligheten i 

nordlige Fomabukta betraktelig, 

Plan og influensområde: 

Utbyggingen som planlegges, gjelder et område inne i havna i Båtsfjord. Større båter vil få bedre 

forhold da de etter en mudring vil få større dybde. Utbyggingen vil ha betydning for båter som fisker 

rundt Varangerhalvøya og ute på feltene her. 
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Fig.7 Mudringsplan og moloer, illustrasjon i tiltaksbeskrivelse   

Prosjektutløsende behov: 

Eksisterende molo gir ikke tilfredsstillende dekning for drag. og det er behov for bedre rolighet 

langs kaiene. 

Behov for mer stabil levering av fisk til anleggene. 

Behov for flere kaiplasser 

Økt utnyttelse av eksisterende kaier 

 

Mudringsprosjektet: 

Utdyping av Fomabukta i Båtsfjord har til hensikt å øke arealet til fiskere som trafikkerer Båtsfjord. 

Ved å anlegge ny molo ved innseilingen ønsker en å bedre tilgjengeligheten for større fartøyer. 

Fiskeindustrien i Båtsfjord har landing i indre havn. Det er ca 6-7 meter dypt inne i havna nå og det 

planlegges å mudre ned til -  9 meter. Det skal fjernes ca. 170 000 m3 masser. 

Moloprosjektet: 

Det er planlagt ny sekundærmolo fra Teinskjæret i forbindelse med moloforlengelse fra andre siden. 

En søker på denne måten å skjerme indre havn fra bølgepåkjenning fra Båtsfjorden. Sintef har vært 

aktivt inne i planleggingen for å kartlegge alternativer. I tillegg er det foretatt undersøkelser for å 

finne egnet stein, noe som er problematisk i Øst-Finnmark. Moloen blir sannsynligvis bygget med 

skulder og vil bli ca 50 meter lang. Det er ca. 110 000 m3 masser som skal kjøres ut i moloen. 

Sekundærmoloen vil bli ca. 140 meter lang. 

Planumshøyde for Kystverkets uttak på Storholmen, havnivåstigning 

Det opplyses fra anleggsleder for Kystverkets uttak (fra Rambøl) at utsprengt høyde for uttaket vil 

bli etablert på kote 3,0. Det undersprenges til kote 2,5. 

I forhold til havnivåstigning er det utarbeidet et notat fra Bjerknes Centre, Kimatilpasning Norge og 

Miljøverndepartetmentet der estimerte høyder for havnivåstigning og stormflo i år 2050 og 2100 for 

fylkene framkommer. For Båtsfjord kommune er høyde for mulig stormflo estimert (cm over NN 

1954) til 212 cm i 2050 og 265 cm i år 2100. 

I reguleringsplanen er det på denne bakgrunn naturlig at laveste tillatt planumshøyde for nye 

næringsbygg fastsettes til kote 3,2. 
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OVERORDNETE PLANER OG BESLUTNINGER 

Kommuneplanens arealdel for Båtsfjord 2002 - 2006 

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

kommunededelplan for. 

 

 

Fig8. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 07.04.2003. 

Kommunedelplan Båtsfjord tettsted  

Planområdet inngår i et byggeområde i kommundelplan for Båtsfjord tettsted 2004 – 2008 som er 

unntatt rettsvirkning. 

Kommunedelplanen ble 

vedtatt 13.10.04. 

Følgende bestemmelser i 

kommunedelplanen som 

vurderes å ha særskilt relevans 

for planarbeidet: utsnitt fra 

bestemmelsene refereres (i 

anførsel) og kommenteres 

fortløpende:  

”§ 1.3 Eldre reguleringsplaner 

som fortsatt skal gjelde eller 

skal oppheves.  

Reg.plan for Storholmen Nord 

Planen er ikke realisert i dag, 

men forutsetter en økt 

investeringsvilje/utbyggingsbe

hov i fiskeindustrien. Forslag 

til ny reg.plan for riksvei til 

DS kai vil medføre behov for 

revisjon. Planen gjøres fortsatt 

gjeldende. 
Fig 9. Utsnitt fra kommundelplanen som viser Storhomen nord med  

skravur som betyr at planområdet er unntatt fra kommunedelplanens 

 rettsvirkning. 
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Før utfylling i sjø gjøres må det fra den aktuelle tiltakshavers side være foretatt en faglig avklaring / 

evt. geoteknisk undersøkelse som definerer alle relevante forhold vedr. utfylling, slik at det ikke 

oppstår fare for utgliding av fyllinga.  

Reguleringsplan for Storholmen nord  

Etter saksprotokoll behandlet kommunestyret reguleringssaken i møte 07.03.01, i sak 7 /01.  

 
Fig.10 Vedtatt reguleringsplan 07.03.01, K.sak 7/01. 

Vedtak:  

Med bakgrunn i Plan-og bygningsloven (Pbl) § 27-2 vedtok Båtsfjord kommunestyre i møte den 

07.03.01 reguleringsplan og konsekvensutredningen for« Industriområde Storholmen Nord» på 

Holmen, sist revidert 01.03.01.  

Reguleringsbestemmelsene med vedtatte endringer refereres:  

l. GENERELT, REGULERINGSFORMÅL  

1.1 Planen er regulert for følgende formål:  

Byggeområde (bolig, industri, fiskeriservice) 

Offentlige trafikkområder (kjørevei, offentlig vei, trafikkområde i sjø) 

Fellesområder (Felles avkjørsel) 

Kombinert formål (Massetak/industri, massetak/friluftsområde)  

2 FELLESBESTEMMELSER  

2.1 Parkeringsbehov for det enkelte tiltak skal dekkes innenfor eget utbyggingsområdet.  

2.2 Det faste utvalget for plansaker skal ved sin behandling av byggesaker påse at 

bebyggelse i samme byggeområdet får en god utførsel med hensyn til takvinkel, 

byggehøyder og materialvalg. Kravet gjelder også uthus, garasjer og lager.  

2.3 Det faste utvalg for plansaker kan kreve at det ved byggesøknad skal utarbeides 

modell og / eller perspektiver. 
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3 BYGGEOMRÅDE FOR INDUSTRI  

3.1  Ved nybygg eller andre større byggearbeider, kan Det faste utvalget for plansaker kreve 

at det skal foreligge godkjent bebyggelsesplan i målestokk l:500 eller 1 :200 før 

utbygging kan skje.  

Bebyggelsesplanen skal omfatte hele byggeområdet, eller deler av det når dette ansees 

forsvarlig ut fra en helhetsvurdering.  

Det kan ikke oppføres bygninger som overstiger 8 meter gesimshøyde eller 9 meter 

mønehøyde. 

3.2  Bebyggelsesplanen skal redgjøre for:  

- Plassering av bebyggelse, etasjeantall, gesimshøyde, mønehøyde og takform.  

- Avkjørsel fra offentlig veg, interne veier og gangforbindelser. 

- Parkeringsplasser, garasjer og varelevering  

- Det skal avsettes tilstrekkelig plass for lasting/lossing og manøvrering.  

3.3  Byggegrense mot vegmidt settes til 15 meter. Der byggegrenser ikke er vist skal påbygg 

eller nybygg følge eksisterende fasadeliv. Byggegrense mot kai i Industri log 2 settes til4 

m.  

3.4 Det skal være stillstand i byggearbeidet i deler av døgnet etter nærmere avtale. 

4 BYGGEOMRÅDE FOR FISKERISERVICE  

4.1Som pkt. 3.1  

4.2 Som pkt. 3.2  

4.3 Byggegrense mot vegmidt settes til 15 meter. Byggegrense mot kai settes til 4 m. 

4.4: Det skal være stillstand i byggearbeidet i deler av døgnet etter nærmere avtale. 

5 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER  

5.1 Vegbredde på regulert samleveg settes til 6,5 m. 

6 FELLESOMRÅDER  

6.1 Viste fellesområder skal knyttes til eksisterende gnr. / bnr. og framtidige parseller av 

dette.  

7 FELLESBESTEMMELSER KOMBINERT FORMAL  

7.1 Det skal utarbeides en plan for masseuttaket før igangsettingstillatelse gis.  

7.2 Planen skal redegjøre for hvordan uttaksvirksomheten tenkes gjennomført og hvordan 

området skal sikres under arbeidet. Planen skal videre redegjøre for hvordan områdene 

skal tilbakeføres til andre formål med evt. tilplanting, tilførsel av masse m.v. ut fra den 

arealbruk som er forutsatt etter avsluttet uttak. 

 

8 KOMBINERT FORMÅL MASSEUTTAK/FRILUFTSOMRÅDE  

8.1 Etter at masseuttak er gjennomført og området istandsatt, går området over til offentlig 

friområde.  

8.2 Ny kunstig skråning skal før masseuttaket regnes som avsluttet jevnes ut og tilføres 

egnet masse for etablering av naturlig vegetasjon.  

 

9 KOMBINERT MASSEUTTAK / INDUSTRI  
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9.1 Etter at terrenginngrep er gjennomført og området istandsatt, går området over til 

byggeområde industri. Bestemmelsene i pkt 4 Byggeområde for industri gjelder da. 

9.2 Området skal før masseuttaket regnes som avsluttet planeres slik at det ikke er fare 

for alminnelig ferdsel. 

Konsekvensutredning  

Med bakgrunn i planer om etablering av fiskeindustri på Storholmen, påla Fiskeridepartementet i 

1999 kommunen å gjennomføre en konsekvensutredning.  

Konsekvensutredningen dannet grunnlag for utarbeidelse av Reguleringsplan for Storholmen nord, 

vedtatt 07.03.01, kfr kap. 3.3. 

 

Fig 11, skisse for bebygging av Storholmen utarbeidet i 99, i forbindelse med konsekvensutredning. 

Sammendrag fra konsekvensutredninga, dat. 03.10.2000:  

En rekebedrift hadde konkrete planer om å bygge en ny fabrikk i Båtsfjord for å reetablere 

rekeproduksjon på stedet. Denne var planlagt bygget i løpet av 2001. I tillegg hadde eierne til 

Havprodukter AS konkrete planer om å bygge ny filetfabrikk og videreforedlingsanlegg.  

Opprinnelig var planen byggestart i år 2000, men rammebetingelser som kortsiktig råstofftilgang og 

lønnsomhet gjorde at disse ble utsatt.  

For å imøtekomme ønske om å bidra til utvikling av fiskeindustrien, ønsket Båtsfjord kommune å 

tilrettelegge tomter som i størst mulig grad var tilpasset at fiskeindustrien er i et sterkt 

konkurranseutsatt råstoff og produktmarked. Man ønsket derfor å ta hensyn til at anleggene skal 

plasseres slik at logistikken kan bli best mulig. Man ønsket i tillegg å utnytte eksisterende 

infrastruktur på best mulig måte.  Etter å ha gjennomgått alternative lokaliseringssteder som 

Neptunbukta, Liholmen, Foma, så vel som eksisterende bygninger, fant kommunen og industrien at 

etablering på Storholmen Nord var det beste alternativ.  

Grunnen var plass til utvidelse og mulighet for å optimalisere logistikkfunksjonene. 

På Storholmen Nord var det allerede lokalisert to fiskeindustrianlegg, sentralfryselager og 

havneterminal tilknyttet DS-kai.  

Det er også lokalisert et boligområde sentralt på Storholmen Nord. 
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Denne konsekvensutredningen, samt undersøkelser foretatt i sakens anledning, viser at i forhold til 

flora, fauna, kulturminner, utslipp til sjø og luft og lokalklimatiske forhold, er utbyggingen 

uproblematisk. Når det gjelder friområder vil et område for kortere turer gå tap, men alternative 

muligheter finnes i rikt mon. Forholdet til kommunal økonomi lar seg løse dels gjennom samordning 

av prosjekter slik at utbyggingen blir billigst mulig, og dels gjennom salg/leie av tomter til 

utbyggerne. Utbyggingen vil dessuten bidra til å opprettholde folketallet i Båtsfjord og på denne 

måten sikre kommunale inntekter. 

Når det gjelder trafikale forhold vil flytting av aktivitet til Storholmen Nord medføre mindre 

interntrafikk i tettstedet og flytting av deler av tungtrafikken ut av sentrum. Det vil bli økt belastning 

på Storholmen (Nord og Sør), men den totale trafikkbelastningen på tettstedet vil bli bedret. 

Utbyggingen er problematisk i forhold til boligområdet på Storholmen Nord. Grunnen er at området 

totalt endrer karakter i forhold til naturlandskapet og det blir større aktivitet og større belastning av 

vegtrafikk. Dette forringer kvaliteten på boligområdet. Det er i utredningen forslått avbøtende tiltak 

som vil dempe de negative virkningene. 

Utbyggerne anbefaler, ut fra framtidige muligheter for utvidelse, og muligheten til å optimalisere 

logistikk, at Storholmen Nord legges ut til område for etablering av fiskeindustri og avledet 

virksomhet. 

Ut fra en samlet vurdering finner Båtsfjord kommune at Storholmen Nord er svært mye bedre egnet 

til område for moderne og fiskeindustri, enn alternative lokaliseringsområder i tettstedet. Her er 

spesielt forholdet til utnyttelse av eksisterende infrastruktur og fiskeindustriens konkurransesituasjon 

vektlagt. Til tross for at etableringen vil medføre ulemper for beboerne på Storholmen Nord, vil 

Båtsfjord kommune legge til grunn for sin reguleringsplan og videre planlegging, at området 

utlegges til område for fiskeindustri. Man vil bidra til at avbøtende tiltak i forhold til beboerne 

iverksettes. Det legges videre opp til en trinnvis utbygging og en samordning mot andre 

utbyggingsprosjekter for å redusere den økonomiske belastningen og den økonomiske risikoen. 

 

Fig 12 perspektiv fra Ku, nytt industriareal.  

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. 
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Planavgrensing framkommer av fig. 2.  

Beliggenhet og historie 

Følgende er basert på den beskrivelse Westbø og Østbøe har gitt i nevnte planvisjon fra 2002: 

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 tjenester og 

servicetilbud har etter hvert gitt Båtsfjord et bypreg. Båtsfjord er i dag en av finnmarkskystens 

viktigste1fiskerihavner som også blir benyttet som anløp- og servicehavn for “russeflåten”. 

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

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. 

Storholmen har lengdeakse langs fjordens retning (sørvest - nordøst). Holmen er ca. 1 km lang og 

300 m bred og høyeste punkt er 29 moh. 

Storholmen Nord har et høydedrag med en profil i nordøst-sørvestlig retning som går over i et 

skrånende platå mot nordvest. Høydedraget er med å skjerme indre havn og sentrum. Høydedraget 

eller “ryggen” buer seg over holmen, med en amputert avslutning mot Teinskjæret. Her er masser fra 

ryggen sprengt vekk. Storholmen Nord har tradisjonelt vært et sentrumsnært friområde. Storparten 

av boligene i Båtsfjord har direkte utsyn over Storholmen. 

Den nordligste enden av Storholmen er iht. uttaksplan fra Kystverket i ferd med å bli sprengt ut til et 

flatt areal innen det område som i gjeldende regulering er regulert til byggeområde.  

Bebyggelsen  

Boligbebyggelsen består stort sett av hus fra gjenreisningsperioden som legger seg langs med 

kotene. Rundt havna, på nedsiden av Hamnegata, ligger næringsbebyggelse (fiskeindustri). 

Fiskeindustriens bebyggelse på havnas nordside har store kompakte volumer som preger stedet.  

Boligområdet på storholmen har kvaliteter som beboerne setter høyt. Området med 7 boliger ligger 

fritt plassert. Boligene har god klimaskjenning mot nordavinden slik de ligger i le på sørsiden av 

kollen. De har en flott utsikt over Båtsfjord og tettstedet med omkringliggende landskap. 

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 - 

4O
o 
celsius, mens om sommeren kan temperaturen stige til rundt +3O

o 
Celsius. 
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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. 

Forurensning på og i havna rundt Storholmen Nord 

Området på land på Storholmen Nord er sterkt kulturpåvirket og utbygd. På land er ikke området 

utsatt for andre forurensningskilder til land eller luft, enn den som genereres av fiskeindustri og båt- 

og biltrafikk. 

Det er foretatt tre undersøkelser av forurensningssituasjonen i og omkring Båtsfjord havn. 

Utslippsbildet ved Båtsfjord er dominert av organisk utslipp fra fiskeindustrien. Dette utgjorde i 

1993 om lag 89000 p.e. (personekvivalenter). Dette medfører at miljøet i havna er sterkt preget av 

organisk belastning med høy forråtnelsesaktivitet. Det har også vært foretatt undersøkelser av 

miljøgifter i sedimenter i forbindelse med en større kartlegging av havner i Nord-Norge. Det ble 

registrert en forholdsvis jevnt høy forurensing og da først og fremst organiske miljøgifter. 

Sedimenttilstanden var gjennomgående mindre god til dårlig (tilstands klasse II - IV). Ingen av de 

undersøkte miljøgifter ble observert i høyeste tilstandsklasse. De undersøkte havnene er gitt 1. til 4. 

prioritet når det gjelder oppfølgende undersøkelser. Båtsfjord havner i gruppen som har 2. prioritet. 

Kulturminner 

Det ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller andre kulturminner i kulturlandskapet på 

Storholmen Nord. Både Samisk kulturminnneråd, Finnmark og fylkeskulturetaten fra Finnmark 

fylkeskommune har vært på befaring. Tromsø museum anser det også som så lite sannsynlig at det 

finnes marinarkeologiske kulturrninner innenfor området at en ikke anser det som nødvendig å 

befare. 

Eiendomsforhold 

Adresseliste over berørte grunneiere, naboer og høringsinnstanser følger som vedlegg til 

planbeskrivelsen.  

Trafikale forhold 

Vegsystem 

Riksveg 891 avgreiner seg i to armer i Båtsfjord, der armen fra Fjordvegen mot Storholmen.  . 

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 på Storholmen er 50 km./t. I nærliggende tilliggende 

boligområde 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.  
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Fig 13 Nasjonal vegdatabank, fartsgrenser. 

Fortau el. gang- og sykkelveg 

Det er ikke etablert fortau eller gang- og sykkelveg i planområdet.  

Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 

Kommunen har ikke ledningskartverk, men opplyser at det går en 160 mm vannledning til ut til 

nedlagt fiskebruk på vestre side av Storholmen.  

 El kabler 

Rødt stiplet linjer er høyspent kabler ,blått stiplet linjer er lavspent kablerblått hel trukket linjer er 

lavspent luft linjer, grønn/grå stiplet/hel linjer er fiber kabler i luft og bakke, svart punkt med ring 

rundt = veilys, svart punkt u ring rundt = stolpe, firkant = nettstasjon. 
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Fig 14 eksisterende strømkabletraseer i og ved planområdet (Varanger kraft) 

Telekabler  
 

Beskrivelse 

Fig 15 Eksisterende telekabler.(Telenor) 
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FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN – BESKRIVELSE OG VIRKNINGER  

Generelt 

 

Fig.16 Utsnitt fra forslag til reguleringsplan dat. 17.11.2010 

Fig 17, 

tegnforklaring 
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Forslag til plan forholder seg til rammene i kommunedelplanen og gjeldende reguleringsplan.Når det 

gjelder avgrensing er det gjort tilpasninger mot reguleringsplan for Foma-området, og langs vestre 

side av Aker Seafood, på østre side av riksveg 891. 

 

Fig 18 Gjeldende regulering sett i sammenheng med formålslinjer i nytt planforslag. 

Planområdet er også tilpasset Kystverkets utdypingsplan for indre havn Båtsfjord. (Se fig. 6 og fig. 

21.) 

Det legges vekt på at reguleringsplanen skal gi størst mulig fleksibilitet for utnyttelse, der det 

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

internveg i området er fastsatt i planen, og vil fungere som korridor for hovedstammen for 

kommunaltekniske anlegg. 

(Det er viktig å påpeke at veger og kommunalteknisk anlegg må detaljprosjekteres som grunnlag for 

realisering.)  

Byggeområder  

Det legges opp til en trinnvis utbygging og en samordning mot andre. Parkering for 

bevegelseshemmede skal legges nærmest inngangsparti. Snøopplagring skal skje på avsatt plass, 

eller ved bortkjøring.  

Antallet p-plasser: 1 p. plass pr. 100 m2 gulvflate i industriområdet, 1 p. plass pr. 50 m2 gulvflate i 

forretnings – og kontorområde.  

Det skal legges tilrette for sykkelparkering ved byggene.  
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Det legges opp til en totrinns byggesaksbehandling der det ved søknad om rammetillatelse skal 

dokumenteres følgende gjennom en helhetlig situasjonsplan, før søknad om igangsettelsestillatelse :  

 

- bygningers plassering med etasjetall, cotehøyde for tak, takform og ferdig planert terreng. 

- farge og materialbruk  

- atkomster 

- byggelinjer 

- siktlinjer 

- kjøre- og gangveger, fortau 

- utomhusplan, utforming, bruk og opparbeidelse av ubebygd areal, 

- parkeringsplasser for biler og sykler, garasjer og parkeringsanlegg 

- tilrettelegging for nødetatene inkl brannvannsforsyning 

- evt. fellesareal og hvem det er felles for 

- tomteutnytting 

- renoveringsløsning 

- ev. støyskjerming 

- snødeponeringsplasser 

 

 

Fig 19. Gjeldende regulering sett i sammenheng med forslag til plan 
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Fig. 20 Forslag til plan sett i sammenheng med Kystverkets utdypingsplan m. molo. 

Byggeområde bolig: B1, B2.  

Eksisterende boligområde er avsatt i planen som egne byggeområder, hvor det legges til rette for ny 

atkomstveg med bedre stigningsforhold.  

Areal B1: 3,8 daa. Areal B2 13,6 daa.  

Byggehøyde: 6 m gesimshøyde over gjennomsnittlig planert terreng 

Atkomst: Ny atkomstveg regulert.  

Tomteutnyttelse: BYA 30 %. 

Utbyggingspotensiale: Mulig å etablere en boligtomt i tillegg innen område B2. 

Byggeområde, industri og lager (I1, I2, I3, I4 og I5.) 

Delområdene er avsatt til dette formål for å gi etableringsmulighet for fiskeindustribedrifter og lager. 

Areal I1: 28,35 daa, areal I2: 17,69 daa, areal I37,4 daa, areal I4: 7,3 daa, areal I5: 10,0 

daa.  

Byggehøyde: Tillatt gesims høyde 13m fra gjennomsnittlig planert terreng.  

Atkomst: fra offentlig veg.  

Tomteutnyttelse: BRA=80%, BYA=60%. 

Utbyggingspotensiale BRA: I1: 22860 m2 , inklusive eksisterende bebyggelse. I2: 14152 m2, I3: 

5920 m2, I4: 5.840, I5: 8000m2.  
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Byggeområde, forretning / kontor industri: F/K/I  

Arealet har den hensikt å gi en fleksibilitet for type virksomhet som kan etableres seg på 

Storholmen.  

Byggehøyde: tillatt gesimshøyde 10,0 m  

Atkomst: fra offentlig veg.  

Tomteutnyttelse: BRA=100%, BYA=65%. BRA fordeles med 40% på forretning, 30 % på kontor, 

og 30% på industri.  

Utbyggingspotensiale: 13.600m2 fordelt på forretning: 5440m2, kontor 4080 m2, industri: 4080 m2. 

Byggeområde, bunkersanlegg. BU 

Delområdet er avsatt til bunkersanlegg, og regulerer areal til eksisterende anlegg.  

Byggehøyde: Tillatt gesims høyde 13m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Atkomst: fra offentlig veg. 

Tomteutnyttelse: BRA=50%; BYA 50%. 

Utbyggingspotensiale: 4215 m2 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Offentlig veg, veg 1, 2, 3, 4 og 5 . 

Vegene er offentlig, med unntak av ytterste del av Veg 4, der offentlig veg avsluttes ved avsluttet 

regulert fortau. Resterende del av veg 4 er privat kjøreveg.  

Trafikkareal i planområdet er regulert kjøreveg, fortau  og annet vegareal.  

Fylkesveg 891 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 (3,0m). 

Snu –T på kai er dimensjonert for semitrailer.  

Planområdet er tilrettelagt for myke trafikanter ved at det i forbindelse med offentlig trafikkområde 

planlegges fortau, som gir sammenheng med planlagt fortausstrukturen i området på indre side 

(Foma). Ved bygging av fortau skal det tas hensyn til bevegelseshemmede, ved at det etableres 

nedsenket kantstein ved fotgjengeroverganger.  

Frisiktsone 

Frisiktsone er lagt inn på plankartet i samsvar med Statens vegvesens Håndbok 017, og avsatt som 

en hensynssone 

Kommunalteknisk trase 

Kommunalteknisk trase er lagt inn på plankartet, fra veg 4 og ut til sjøen på Storholmens østre side. 

Hensikten er å legge til rette for utslippsledning for avløp fra industribebyggelsen. Ledningen må 

prosjekteres / dimensjoneres, og det forutsettes utslippstillatelse fra myndighet iht. 

forurensingsloven.  

Havn H1. 

Avsatt areal har den hensikt å legge til rette for Båtsfjord havn, lossing og lasting.  

Byggehøyde: tillatt gesimshøyde 10,0 m 

Atkomst: fra offentlig veg 

Tomteutnyttelse: BRA=50%; BYA 50% 
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Utbyggingspotensiale: 1850 m2.  

 

Grønnstruktur 

Friområde  

Nærmest boligområdet er det avsatt friområde. Arealet skal fungere som en grønn sone mellom 

boliger og omkringliggende nærings- og trafikkområder.  

Vegetasjonsskjerm  

Mellom boligområdet på haugen og industriområdet blir det som resultat av Kystverkets 

utsprengning en skjæringsskråning. Denne skal tildekkes med jord og tilsås og beplantes slik at den 

framstår som en buffer mellom boliger og industri.  

Topografi / landskapstrekk  

Industriområdet framstår som et utsprengt flatt areal som går over i en skrå skjæringsskrent mot 

innenforliggende haug med boliger på. På østre side er det etablert offentlig kaianlegg som benyttes 

av hurigruten, i fortsettelsen er det kaianlegg i tilknytning til Aker Seafoods anlegg.  

På vestre side, mot indre havn, er det etablert et kaianlegg i tilknytning til nedlagt fabrikkanlegg. På 

ytre del av holmen er det et eksisterende bunkersanlegg.  

Klima  

Det stilles ikke spesielle krav til skjerming mot snø eller vind. 

Utforming estetikk 

Reguleringsplanen vektlegger estetiske hensyn gjennom bestemmelser og plankart. (Kap. IV, pkt.a, 

første og andre kulepunkt.) Helhetlig situasjonsplan med ferdig planert terreng m.1:200, snitt, 

fasader (1:200), utomhusplan m 1:500, farge- og materialbruk.  

Støy, utslipp til luft og grunn  

Planen legger rammer for virksomheten i industriområdet 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. 

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. Virksomhet i 

bunkersområdet tilknyttet brann og eksplosjonsfarlig materiale skal godkjennes (DSB).  

Båtsfjord kommune kjenner ikke til grunnforurensning i området.  

Grunnforhold 

Før det gis byggetillatelse til nye bygg må det foreligge en faglig vurdering / undersøkelse som 

avklarer grunnforholdene, og behovet for eventuelle tiltak. Båtsfjord kommune ser det ikke som 

hensiktsmessig å iverksette en større grunnundersøkelse, og legger opp til at dette avklares i den 

enkelte byggesak for det enkelte delområde.  

Kravet medtas i reguleringsbestemmelsene.  

Risiko og sårbarhet  

Det må gjennomføres grunnundersøkelser / faglig vurdering av grunnforhold i forbindelse med 

utfylling og byggetillatelse.  
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Evt. radon i byggegrunnen må avklares.  

Reguleringsplanen medtar kystverkets planlaget molo , som er under bygging i havneinnløpet. Det 

påregnes at Kystverket har vurdert muligheten for isdannelse i havna som følge av moloen. 

Det kan være et tiltak mot isdannelse å legge kulvert mellom havna og ytre side for å få bedre 

utskifting av ferskvann fra indre havn. Dette er en vurdering Kystverket bør utføre i sammenheng 

med molobyggingen, som kan skape behov for avbøtende tiltak i forbindelse med vannutskifting.  

 

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  

Fleksibilitet 

Kommunen har godkjent at Kystverket tar ut steinmasser fra Storholmen på basis av vedtatt 

regulering og utarbeidet KU.  

Det store landskapsmessige inngrep er ut fra dette i ferd med å bli gjennomført, og således en 

premiss for dette planforslaget.  

Planforslaget legger opp til en fleksibilitet i forhold til utviklingen på Storholmen. Det foreligger 

ingen konkrete prosjekter, det er derfor ikke hensiktsmessig å detaljere reguleringsplanen i større 

grad, da dette kan binde opp nye prosjekt på en måte som vanskeliggjør næringsetablering uten 

reguleringsmessig endring.  

Overordnete planer og vedtak  

Det vises til beskrivelse pkt. 5.1 

Korridoren som er avsatt i kommunedelplan til ny riksvegtrase er ikke lengre aktuell, og vegen som 

nå har fylkesvegstatus, er planlagt ned til dampskipskaia, langs Aker Seafoods anlegg. Planforslaget 

har et lavt konfliktpotensial i forhold til naboer og offentlige instanser, men forutsetter at det et 

etableres ny atkomst, som gir bedre stigningsforhold til boligene på Holmen.  

Planen medfører ikke krav om detaljregulering, analogt til krav om bebyggelsesplan i gjeldende 

plan. Behovet for styring er håndtert ved at det legges opp til at en i forbindelse med nye prosjekt har 

en totrinns byggesaksbehandling med utarbeiding av situasjonsplan. 

Eksisterende bebyggelse 

I utarbeidet KU betraktes utbyggingen på Storholmen å være problematisk i forhold til boligområdet 

på Storholmen. Grunnen er at området totalt endrer karakter i forhold til naturlandskapet og det blir 

større aktivitet og større belastning av vegtrafikk. 

Med utgangspunkt i at utspreningen er i ferd med å bli gjennomført etter gjeldende plan, medfører 

dette forslag til plan primært at det blir lagt opp til å forbedre stigingsforholdene på atkomstvegen til, 

med en omlegging av atkomsttraseen. 

Eiendommer 

Følgende eiendommer ligger innenfor planområdet: 

 Kjetil Kristiansen, Nordskogveien 6 
9990 Båtsfjord  
(eier av Nedre Holmen 3, gnr. 2, bnr. 101)  

 Kai Karstensen Kuldeteknikk as, 
Pb 132, 9991 Båtsfjord  
( eier av Nedre Holmen, gnr. 2, bnr. 11) 
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 Vegard Pedersen,  
Nedre Holmen 7, 9990 Båtsfjord 
( eier av Nedre Holmen , gnr. 2, bnr. 213) 

 Dag Anvik, Nedre Holmen 9, 9990 Båtsfjord 
( eier av Nedre Holmen 9, gnr. 2, bnr. 214) 

 Båtsfjord sentralfryselager as, Pb 283, 9991 Båtsfjord 
(eier av Nedre Holmen, gnr. 2, bnr. 220, 281, og 283) 

 Mette Aarnes,Nedre Holmen 1, 9990 Båtsfjord 
(eier av Nedre Holmen 11, gnr. 2, bnr. 234) 

 Øyvind Pedersen, Nedre Holmen 5, 9990 Båtsfjord 
( eier av Nedre Holmen, gnr. 2, bnr. 186) 

 Magnar Johansen, Nedre Holmen 13, 9990 Båtsfjord 
(eier av Nedre Holmen 13, gnr. 2, bnr. 253) 

 Skrovnes as, Pb 13, 9991 Båtsfjord 
( eier av Nedre Holmen, gnr. 2, bnr. 299) 

 Bunker Invest as, Kapt. Lingesv 65, 6006 Ålesund, 
(eier av Nedre Holmen, gnr. 2, bnr. 5 og 78) 

 Bts. Sentralfryselager, Postboks 283, 9991 Båtsfjord 
( eier ikke noe, men grenser opp mot reguleringsomr) 

 Båtsfjord Havn  

 Aker Seafood as, Holmen 
- 9990 Båtsfjord  
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Fig 25 Eiendommer i og utenfor planområdet.  

Topografi / landskapstrekk  

Storholmen Nord har et høydedrag med en profil i nordøst-sørvestlig retning som går over i et 

skrånende platå mot nordvest. Høydedraget er med å skjerme indre havn og sentrum. Høydedraget 

eller “ryggen” buer seg over holmen og ender i skjæringa som markerer søndre ende av den 

utsprengte flaten. 

Klima 

Følgende er hentet fra KU: 

”Ved sprengning av terreng på Storholrnen, slik planene skisserer, kan det i ca. 15 % av tiden ventes 

noe sterkere vind inn mot indre havn fra sør (180 - 200°). Det kan forventes at denne vinden har en 

relativ fartsøkning på ca. 20%, dvs at vind på 5 mls øker til 6 m/s. Det må presiseres at anslaget er en 

skjønnsmessig vurdering. Det kan kun ventes små endringene i temperatur og snølegging i indre 

havn etter utbygging. Dette kan medføre at kaiene i endre havn (industrikaia og Båtsfjordbruket AS) 

får en større eksponering 

på sørlige vindretninger. Dette vil i så fall redusere rolighet ved kai og kan før til økt risiko og skader 

på fartøy og kaier.” 

Grønne interesser  

Det vil etter tilrettelegging av industriarealet være en sårflate som må bearbeides og planeres. 

Fiskeindustrien er opptatt av å gjøre området innbydende i tråd med markedets forventninger til 

næringsmiddelindustrien. Dette innebærer at det blir opparbeidet grøntarealer på industriområdet. 

Skjæringen mot eksisterende boligområde skal tilsås og beplantes.  

Industrigrøntbelter forutsettes etablert i forbindelse med næringsområdet.  

Veg og trafikkforhold 

Planforslaget vil legger til rette for fortau langs kjørevegene. Hovedstrukturen gir en god frihet for 

planlegging i forbindelse med bedriftsetablering, samtidig som den gir et strukturert grunnlag for 

planlegging / etablering av kommunaltekniske anlegg. 

Miljø 

I KU konkluderes det med at etableringen av industriarealet på Storholmen medfører at det som er 

igjen av det naturlige landskapet på Storholmen Nord og friområdet går tapt i sin helhet. Det er 

likevel rikelig tilgang natur omkring Båtsfjord og i tilgrensende kommuner. Tilrettelegging av 

industri på Storholmen vil i så måte ikke få store konsekvenser for tilgangen på friområder i og i 

nærheten av Båtsfjord. 

Offentlig kommunikasjon / kollektivdekning  

Planen utløser ikke nye behov i denne sammenheng.  

Vann og avløp 

Eksisterende bedrifter på Storholmen har vannforsyning, og utslipp rett til sjø. Vannforsyninga er 

begrenset i omfang og kapasitet. 

Det er påkrevet at det etableres et overordnet nett for vann og avløp. Om dette skal være et offentlig 

el. privat anlegg reguleres ikke i denne plan, men vil være et spørsmål om avtale mellom kommunen 

og aktuelle utbyggere / etablerere i området. Kommunalteknisk korridor for utslippsledning på østre 

side av holmen reguleres. 
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Energi / tele  

Kabler i konflikt med byggekonsept forutsettes flyttet. Strømforsyning og telekabler legges i 

forbindelse med utbygging / opparbeiding av infrastruktur.  

Privat og offentlig servicetilbud 

Tiltaket utløser ikke nye behov.  

Risiko og sårbarhet  

Utførte vurdering gir grunnlag for å fastsette krav til avklaring av grunnforhold før bygging, og 

enten avklaring av radonforekomst el. iverksetting av tiltak mot eventuell radonforekomst ved 

byggestart. 

I forbindelse med Kystverkets molobygging, antas isproblematikk i indre havn å være vurdert.  

Konsekvenser for næringsinteresser  

Følgende er hentet fra KU: ”Siden kommuneøkonomien i avhenger av folketallet, opprettholdelse av 

folketallet i stor grad avhenger avsysselsetting i privat sektor, framstår tilrettelegging for en 

konkurransedyktig fiskeindustri som en god strategi for å sikre kommunens inntekter.” 

Juridiske / økonomiske konsekvenser for kommunen 

Økonomisk konsekvens for kommunen er at en får nye aktører som betaler avgift for tilknytning til 

offentlig VA – anlegg, samt øket skatteingang til kommunen. 

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.  

Utbyggingsavtale  

Kommunen har ikke ønsket at det skal varslet om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 

ved varsling om start av reguleringsarbeide. 

SLUTTKOMMENTAR 

Reguleringsplanen vil legge til rette for å utvikle Storholmen området i samsvar kommunens ønske 

og disposisjon. Planen legger til rette for utvikling et sentralt byggeområde, som gir rom for ny 

fiskeindustri og avledet virksomhet.  

Ut fra KU betraktes Storholmen svært mye bedre egnet til område for moderne fiskeindustri, enn 

alternative lokaliseringsområder i tettstedet. Her er spesielt forholdet til utnyttelse av eksisterende 

infrastruktur og fiskeindustriens konkurransesituasjon vektlagt. 

Til tross for at etableringen vil medføre ulemper for beboerne på Storholmen Nord, vil Båtsfjord 

kommune legge til grunn for sin reguleringsplan og videre planlegging, at området utlegges til 

område for fiskeindustri. Man vil bidra til at avbøtende tiltak i forhold til beboerne iverksettes. Det 

legges videre opp til en trinnvis utbygging og en samordning mot andre utbyggingsprosjekter for å 

redusere den økonomiske belastningen og den økonomiske risiko. 
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OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN sak 1 /11 

Teknisk styre 

Teknisk styre vedtok i sak 1/11 å legge forslag til reguleringsplan for Storholmen ut til offentlig 

ettersyn. I etterkant av utleggelsen har kommunen mottatt uttalelser fra sentrale myndigheter og 

andre. 

Mottatte merknader:  

1. Varanger kraft  dat. 02.02.2011 
2. Jorild Nylund  dat. 08.02.2011 
3. Universitetet i Tromsø dat. 09.02.2011 
4. Sametinget  dat. 09.02.2011 
5. Mette Årnes  dat. 18.02.2011 
6. Finnmark Fylkeskommune dat. 19.02.2011 
7. Statens vegvesen dat. 24.02.2011 
8. Kystverket  dat. 09.03.2011 
9. NVE dat. 09.03.2011 
10. Fylkesmannen i Finnmark  dat. 21.03.2011 

 

Hovedinnholdet i merknadene oppsummeres i det følgende  

1. Varanger Kraft   
Det påpekes at dersom noen av anleggene i området må flyttes eller fjernes, må dette 

bekostes av utbygger av området. 

Eventuell ny strømforsyning til tiltak i området må tas direkte opp med Varanger KraftNett 

AS. 

 

2. Jorild Nylund  
Det foreslås å fjerne den gamle veg 2 ned til Båtsfjord Havn og Båtsfjord Sentralfryselager. 

Veitraseen dit, samt til Norway Seafoods Båtsfjord As bør gå langs den nye veien (Veg 1) og 

derfra inn i veg 3 og videre fremover. Veg 4. slik den er tegnet inn, ligger midt inne i 

industriområdet. og kan etter vårt syn fjernes helt. Adkomsten til bunkeranlegget fortsetter 

videre fra veg I og framover etter den gamle vei traseen. 

Når det gjelder veien “opp” til Nedre Holmen (veg 5). så bør den første svingen på veien 

fjernes helt, krysset flyttes noe nærmere oppkjøringen hit, slik at bakken vår munner mere 

rett ut i Veg I. 

Videre er det ønskelig at den nye veg 5 forlenges videre fremover, slik at den munner ut i 

Veg 1 eller Veg 3. Begrunnelsen for dette er at det vil lette snørydding etc, og dermed sikre 

bedre atkomst. 

3. Universitetet i Tromsø 
Utvidelse av planområde varslet i 2010 vil ikke endre på uttalelsen fra Tromsø Museum og 

en har fortsatt ingen merknader til planforslaget. 

Kystverkets tiltaksplan i Båtsfjord havn, som er lagt frem i reguleringsplanbeskrivelsen er 

imidlertid mye mer omfattende. Det planlegges både omfattende mudringer av havna i 

Fomabukta innover fra Teinskjæret, samt bygging av ny sekundærmolo (ca. 140 m lang) fra 

Teinskjæret i forbindelse med moloforlengelsen fra andre siden (ca. 50 m lang). Ifølge 

planbeskrivelsen ligger tiltaket som nr. 8 i kystverkets handlingsprogram for 2014 - 2019, 

som vi bør ha fått oversendt til vurdering. På sjøkartet er det også avmerket et vrak som 

ligger mellom Hamneneset og Teinskjæret i nærheten av planlagte mudringsfeltet. Vraket er 

ukjent for oss og vi vil gjerne vite om Kystverket har opplysninger angående det.  
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Kystverkets planlagte tiltak i sjø blir såpass stor at Tromsø Museum vil mest sannsynlig 

kreve marinarkeologisk befaring av tiltaksområdet etter kulturminneloven §9. Det bes om 

tilbakemelding fra kystverket angående detaljer rundt tiltaket (avgrensning av 

utdypningsområdet, tidsplan, og lignende). 

Ifølge muntlig opplysninger nylig mottatt fra Vigdis Johnsen, Miljøvernavdelingen, 

Fylkesmannen i Finnmark, er sekundærmoloen allerede ferdigbygd. Dette er et klart brudd på 

Kulturminneloven siden Tromsø Museum har aldri mottatt en søknad om tiltak fra Kystverket i 

forbindelse med planer om mudring og molobygging. 

 

4. Sametinget 

har ikke merknader til planforslaget 

5. Mette Aarnes 

Når det gjelder krysset og veien opp til Nedre Holmen bør den første svingen på veien 

fjernes og krysset flyttes slik at det letter adkomsten til bakken. Videre syns jeg det er en 

fordel at vei 5 forlenges slik at den munner ut i vei 1. Dette vil blant annet lette både for 

brøytebiler og søppeltømming. Vei 4 som er tegnet inn midt i industriområdet syns jeg burde 

fjernes og at vei i forlenges. Dette fordi at vei 4 opptar verdifullt industriområde slik den er 

tegnet inn på nåværende forslag. 

6. Finnmark Fylkeskommune, Areal og kulturvernavdelinga 

Bestemmelsene i planen er i samsvar med det planfaglige og kulturminnefaglige innspill fra 

tidligere. For øvrig stiller en seg undrende til at molobygging har skjedd før uttalelsen fra 

Tromsø museum foreligger 

7. Statens vegvesen  

Statens vegvesen registrer at SVVs innspill underveis i planarbeidet er registret, og tatt til 

etterretning. Vi har følgelig ingen kommentar til foreliggende forslag til reguleringsplan for 

næringsvirksomhet på Storholmen i Båtsfjord. 

8. Kystverket  

Kystverket har ansvaret for farleier på sjø og innretninger (herunder infrastruktur i form av 

kaier, navigasjonsinstallasjoner, areal, landverts tilknytning osv.) knyttet opp til disse. Alle 

tiltak og planer på arealer hvor staten har foretatt investeringer i havneanlegg (herunder bl.a. 

moloer, fiskerihavner, flytebrygger mm.) skal godkjennes av Kystverket. Kystverket gjør 

oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen (bygninger, kaier, molo, 

kabler, ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg til behandling etter plan- 

og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17 

Kystverket Troms og Finnmark ser det som viktig at alle tidligere vedtatte 

planer/plandokumenter blir samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende. 

Kystverket anbefaler at det i planleggingsfasen benyttes Kystverkets karttjeneste Kystinfo på 

www.kystverket.no. Her finner man sjøkart og andre sjørelaterte opplysninger. Plan- og 

bygningslov/havne- og farvannsloven.  

Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egen tillatelse etter havne- 

og farvannslovens bestemmelser. 

9. NVE 

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.nokart.losmasse/) består deler av omsøkte 

område av marine strandavsetninger, noe som kan være en indikasjon på ustabile 

grunnforhold. Når det planlegges ny bebyggelse og/eller fyllinger på slike arealer bør det 

gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være skredfare.  

http://www.kystverket.no/
http://www.ngu.nokart.losmasse/
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Fremgangsmåte for slike vurderinger er beskrevet i NVEs retningslinje nr 1/2008 

Planlegging og utbygging i fareområder langs i vassdrag.  

Normalt skal kommunen påse at faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet før 

reguleringsplan vedtas. I ROS-analysen er det beskrevet at grunnforholdene i sjø og på land 

må undersøkes for avklaring av eventuelt kvikkleire før utfyllinger tillates og byggetillatelser 

utstedes. I planens bestemmelser nr. VIII a) — undersøkelser før gjennomføring av plan - er 

det stilt krav om at det ved  

Kommunen har en selvstendig undersøkelsesplikt og ansvar for at faremomenter er vurdert 

og tatt  

 

10.Fylkesmannen i Finnmark, Innsigelse  

Fylkesmannen ser det som svært uheldig at Kystverkets molo er bygd uten at berørte 

myndigheter er informert. Moloen er ikke i tråd med gjeldende plan. En vil også påpeke at i 

Fylkesmannens uttalelse til konsekvensutredning for Storholmen i 2000 ble problematikken 

rundt frakt og deponering av store mengder sprengningsmasser kommentert i klare ordelag. 

Kommunen burde, på grunnlag av denne konsekvensutredningsprosessen og de advarsler 

man der fikk, på et tidligere tidspunkt ha gjort tiltak for å forberede en håndtering av store 

overskuddsmasser. Fylkesmannen legger for øvrig til grunn at den nye planen skal håndtere 

framtidig arealdisponering i området med utgangspunkt i dagens status. 

Fylkesmannen har funnet grunnlag for å fremme Innsigelse til forslaget til detaljplan.  

Det fremmes innsigelse for å sikre at støy fra framtidige industriområder blir tilstrekkelig 

utredet og tatt hensyn til i forhold til eksisterende og framtidige boliger. 

Det fremmes også innsigelse på bakgrunn av at barns interesser ikke er synliggjort og 

ivaretatt i reguleringsplanforslaget. Fylkesmannen er opptatt av at kommunen gjennom god 

planlegging skaper helsefremmende omgivelser for små og større barn. 

Det er nærmere redegjort for hvordan innsigelsene kan imøtekommes senere i brevet. 

Nærmere om innsigelsen pqa. støy 

Innenfor planområdet ligger både boligområde og område regulert til 

havn/industri.Fylkesmannen legger til grunn Miljøverndepartementets støyretningslinje T-

1442 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging i sin vurdering i denne saken. 

Fylkesmannens oppgave som statlig fagmyndighet for støy i plansaker, er blant annet å sikre 

at eksisterende boenheter ikke får utilfredsstillende støyforhold som følge av etablering av 

nye støykilder.  

En forutsetter at det blir tatt inn krav om støyvurderinger/støyberegninger og nødvendige 

støyreduserende tiltak i bestemmelsene.  

For industri, havner og terminaler er anbefalte grenseverdier for støynivå på uteplass og 

utenfor rom med støyfølsom bruk satt til hhv. uten og med impulslyd 55 Lden og 50 Lden . 

Anbefalt grenseverdi for støynivå utenfor soverom, natt kl. 23-07 er satt til 45 Lden. 

Eventuelle avbøtende støytiltak på eksisterende boliger skal tilfredsstille kravene til 

innendørs støynivå i teknisk forskrift. Fylkesmanner foreslår her at det i medhold av plan- og 

bygningslovens §12-7 nr 3 blir tatt inn i bestemmelsene: 

‘Tiltakshaver skal overfor kommunen dokumentere at anbefalte støygrenser i nasjonal 

retningslinje T-1442 overholdes gjennom en støyfaglig utredning hvor støyberegninger og 

beskrivelse av nødvendige tiltak inngår.” 

Reguleringsplanen må også gjennom en bestemmelse stille krav til at det i anleggsperioden 

skal være stillstand i arbeidet i deler av døgnet. Nærmere tidspunkt/formulering av dette 

overlates til kommunen. Det må også tas inn rekkefølgekrav om at støyvurderinger og -tiltak 
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skal være utført senest samtidig med at ny virksomhet er ferdigstilt. Dersom bestemmelser 

som beskrevet ovenfor tas inn i planen vil innsigelsen ift. støy frafalles. 

Nærmere om innsigelsen pga. barn/lekeplass 

Innenfor reguleringsplanområdet er det pr i dag 7 boliger, det er i tillegg åpnet for bygging 

av ytterligere én bolig. I reguleringsplanforslaget er det ikke avsatt areal til felles lekeplass. 

Eksisterende friområde på Storholmen er allerede betraktelig forringet gjennom uttak av 

steinmasser. Etter det en kan se vil det bli en betydelig høydeforskjell mellom planlagt veg  

Barn er den gruppen i befolkningen som bruker utearealene mest. For barn har nærmiljøet 

stor betydning. De minste barna holder seg rett ved hjemmet. Barn på 5-6 år oppholder seg 

hovedsakelig mindre enn 100 meter fra egen inngangsdør. De fleste barn helt opp til 8 år 

oppholder seg i hovedsak inntil 200 meter fra hjemmet. Jf. rundskriv T-2/08 Om barn og 

unge i planleggingen skal alle boenheter innen en gangavstand på 50 meter ha en 

nærlekeplass med størrelse på minimum 200 m
2
.  

Det er vedtatt rikspolitiske retningslinjer for barn og unges rettigheter i planleggingen (T 

1/95). Retningslinjene stiller funksjonskrav til lekearealer, og skal legges til grunn for 

Innsigelsen pga. barn/lekeplass kan frafalles dersom det avsettes et fellesareal til lekeplass i  

 

Utfvlling i sjø  

Båtsfjord havn var i 2005 valgt ut som én av tre prioriterte havner i Finnmark som deltok i 

forurensningsmyndighetenes arbeid (fase 1) med oppfølging av fylkesvise tiltaksplaner for 

forurenset sjøbunn. I den forbindelse ble det blant annet tatt én prøve av sjøbunnen i 

Båtsfjord ytre havn i 2005. I tillegg tok Kystverket noen prøver i 2009 i ytre havn. 

Undersøkelsene har så langt vist at sjøbunnen blant annet er moderat til meget forurenset 

(tilstandsklasse 3 og 4) av miljøgiften TBT. ( tributyltinn), se oppsummert i undersøkelsen.  

Det må søkes om tillatelse etter forurensningsloven til Fylkesmannen for all utfylling i sjø.  

I vedlagt planbeskrivelse fremstilles det som at ny molo er under planlegging ytterst ved 

Storholmen. Fylkesmannen har ved selvsyn sett at denne moloen er ferdig utbygd, og en er  

nylig orientert av Kystverket at byggingen ble igangsatt for cirka ett år siden. En finner det 

svært uheldig at dette ikke fremgår tydelig av planbeskrivelsen. 

Punkt II Formål 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

I bestemmelsene til reguleringsplan for industri på Storholmen er gang- / sykkelveg oppgitt 

som formål. Fylkesmannen kan ikke se at dette formålet er tegnet inn på plankartet. Dette 

gjelder også Annen veggrunn - grøntareal. Disse formålene må tas ut av bestemmelsene eller 

tegnes inn på kartet. 

Punkt VI Utforming av arealer, bygninger og anlegg 

Det må gå klart frem hvilke bestemmelser som gjelder boligområdene og hvilke 

bestemmelser som gjelder industriområdene og de øvrige områdene.  

Punkt VII Funksjons- og kvalitetskrav 

Det må her fremgå hva som gjelder industriområdet og hva som gjelder boligområdet. Skal 

for eksempel en eventuell nyoppført bolig ha flatt tak ? 

Naturmangfoldloven - krav til offentlige etaters beslutninger 

Fylkesmannen er kjent med at sjøområdet på vestsida av Storholmen er rasteområde for 

havert. Hele indre deler av Båtsfjord er et viktig beiteområde for andefugler, bl.a. stellerand 

som er vurdert sårbar i Rødlista 2010 og som er en ansvarsart for Norge. En minner om at 

det i I naturmangfoldlovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører 

Naturmangfoldlovens § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger i 
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hht.lovens § 8-12 i sine besluttende vedtak. Konkret gjelder det også for kommunens vedtak 

i denne saken. 

Kommentar :  

Ut fra Direktoratet for naturforvaltnings registrering av enkeltarter og artsgrupper i det 

geografiske området, er det gjort en artsregistrering som overlapper ytre del av Storholmen, og 

tangerer inntil sjølinja av planområdet. Området er ikke foreslått vernet.  

 

 

 

Fig 26 kartutsnitt fra Dirnat  

Kommunestyret 

Kommunestyret har i sak 71/12, i møte 26.09.2012 fattet følgende vedtak:  

Veg 4 legges i nærheten av dagens veg. 

Nåværende H1 omreguleres til industri 

H1 og område bak dypvannskai skal være kombinert industri og havn. 

Veg ned til DS-kai flyttes til grensen mellom H1 og 12 

Utvide reguleringsområdet til å omfatte hele reguleringsområde for gammel plan fra 

2001. 

Fylkesmannens innsigelser/momenter tas inn i planen. 

 

Administrasjonen har etter dette vedtak definert endringene av reguleringsplanen slik:  

 

1. Planområdet utvides. Området utvides for å dekke hele området i gammelplan for 

Storholmen nord fra 2001. Dette betyr at dagens Aker anlegg medtas. I forhold til 

kryss og vegløsning mellom nytt område og foreslått B2 må denne sees i 
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sammenheng med reguleringsplan for Foma hvor veg og kryss allerede regulert og 

figur 2. 

2. Veg 4 fjernes som inntegnet på forslaget og legges etter dagens fremføring til 

BunkerOil. 

3. Området bak dypvannskai og området merket Hi legges til et kombinert formål for 

havneområde/ industri.  

Planbestemmelsen: 

1. B1 og B2 har ikke oppført BYA % på plankartet? 

2. Bestemmelse 1.3 pkt. b); Fjernes. 

3. Bestemmelse 1.4 pkt. d); Fjernes da det ikke ønskes å begrense bruken av arealet i 

forhold til type virksomhet. 

 

VEDLEGG 

1 Vedlegg ved 1.gg. offentlig ettersyn sak 1/11 

2 Bestemmelser til reguleringsplanen dat.22.11.2010  

3 ROS-analyse datert 23.11.2010 

4 Adresseliste 

5 – 10 Planillustrasjoner  
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2 gg. OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN  

Kommunestyret , sak 7/12, møte 26.09.12 

Kommunestyret  vedtok i sak 7/12, i møte 26.09.12, å legge forslag til reguleringsplan for 

Storholmen ut til offentlig ettersyn.  

Vedlegg ved 2. gg. offentlig ettersyn  

1 Plankart i målestokk 1:1000, dat. 12.12.2012 

2 Bestemmelser til reguleringsplanen dat.26.09. 2012 

Planbeskrivelse dat. 28.01.2013, ros skjema dat. 23.11.2010 

 

Etter overstående endringer i forslag til reguleringsplan, jfr. pkt. 8.3, ble plankartet datert 12.12.2012 

lagt ut til offentlig ettersyn. Dette ble annonsert i "Finnmarken" tirsdag 12.02. 2013, og berørte 

offentlige instanser og private parter ble tilskrevet ved brev datert 08.02.2013. 

 

Fig 27. Utsnitt av revidert plankart dat. 12.12.12 

Merknader ved offentlig ettersyn:  

I etterkant av utleggelsen har kommunen mottatt uttalelser fra sentrale myndigheter og andre:  

1. Varanger kraft  dat. 11.02.2013 
2. Bunker Oil, e.post  dat. 19.02.2013 
3. Finnmark fylkeskommune  dat. 21.02.2013 
4. Sametinget  dat. 26.02.2013 
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5. Universitetet i Tromsø  dat. 15.03.2013 
6. Jorild Nylund og Magnar Johansen  dat. 20.03.2013 
7. Fylkesmannen i Finnmark  dat. 22.03.2013 
8. Kystverket  dat. 21.03.2013 
9. Statens vegvesen  dat. 22.03.2013 
10. Fiskeridirektoratet  dat. 14.03.2013 
11. NVE dat. 15.03.2013 

 

 

Hovedinnholdet i merknadene oppsummeres og kommenteres  

1. Varanger Kraft Nett  

11.02.2013 

En forutsetter at anlegg som er etablert i området fremgår og er ivaretatt i planforslaget, jfr. svarbrev 

av 02.02.2011. Vi ber videre om bli tatt med og orientert i den videre planprosess for konkrete tiltak 

som skal etableres og gjennomføres. En er avhengig av at det avsettes nødvendige arealer for både 

nettstasjoner og kabelanlegg. Eventuelle spørsmål kan rettes til oppgitte e-post adresser.  

Kommentar:  

Det påregnes at Varanger Kraft har sett på plan og bestemmelser, som grunnlag for sitt innspill. I 

bestemmelsene kreves det at det skal utarbeides søknad om rammetillatelse for bygging. I denne skal 

det og tas hensyn til behovet for nettstasjoner og kabelanlegg. 

2. Bunker Oil 

19.02.2013  

 

Bunker Oil påpeker at tidligere merknad ikke synes registeret eller tatt hensyn til.  

De påpekes at dampskipskaia benyttes til importkai, samt utleveringskai for bunkers, og må 

reguleres deretter.  

Det påpekes og at det går en nedgravd bunkringsledning som går fra anlegget til dampskipskaia.  

Bunker Oil konkluderer med at planforslaget inneholder så mange feil at arbeidet må gjøres på nytt. 

Det bemerkes at deres merknad er lagt til side, og at en er utestengt fra muligheten til å sette opp 

flere tanker på egne eiendommer.  

Det kreves svar på hvorfor en ikke er tatt med på diskusjonen når en ber om en dialog vedr. 

regulering av området. 

Utsnitt fra referert henvendelse ,dat. 02.02.2011 

Reguleringsgrense for bunker anlegg må også omfatte område 2/78. Det vises til planens 

bestemmelser pkt. 1.3 (b) Det tillates ikke etablert virksomhet i kategoriene: (………) olje propan og 

gass etc. Denne bestemmelse vil båndlegge vårt område og utestenge Bunker Oil AS  

 

Det påpekes og planen ikke tillater utelagring, men at det kan være nødvendig for bedriften ved en 

økning i aktivitet. En ser på tilsendt kart at området på hver side av vegen er “tenkt “ utfylt og 

regulert til Bunker område, dette er imidlertid et område som er langt mindre enn 2/78 og derfor til 

liten nytte for Bunker Oil. 

Bunkersanlegget i Båtsfjord er også en distribusjons sentral for området rundt, det går daglig biler 

med drivstoff til områder rundt Båtsfjord og så langt unna som Tana og Berlevåg. Det er derfor 

viktig at en eventuell ny veg gjennom området ikke legger band på hvilken type transport som kan 

gå her. Plassering av veg gjennom tomt 2 /78 må også være kunne være gjenstand for diskusjon 

siden den deler tomten på en uheldig måte. 
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Det vises til kommunestyrets behandling av reguleringssaken i møte 71/12 og administrasjonens 

definering av endringer i reguleringsplanen.  

Endring av bestemmelser medfører at det ikke er lagt skranker for /lagring/håndtering av olje m.m 

innen de definerte industriarealer. Adkomstveg til området er lagt om. 

Olje transport må håndteres i samsvar med gjeldende regelverk. Det er og slik at dampskipskaias 

funksjon er et forhold som styres av havnemyndigheten ved havnesjefen, også i forhold til lasting / 

lossing av olje / bensin.  

Vedr. oljeledninga vil denne ha en vedlikeholdsrettighet jfr. bestemmelsene. At ledningen ligger 

over annen eiendom enn Bunker Oils, er et privatrettslig forhold, mellom grunneier og eier av 

oljeledningen. 

Bunker Oils tidligere merknad synes ikke registrert på plansaken, noe som synes å være grunnen til 

at den ikke kommet med i merknadsbehandlinga. Det vises i denne sammenheng til annonsering og 

underretningsbrev med info om adressering og merking av brev.  

Bunker Oils eiendom grenser til areal som forutsettes utfylt i bukta ytterst på Storholmen, mot vest. 

Delområdene I3 og BU er byggeområde industri og byggeområde bunkers.  

Det er i dag ikke lovfestet regler for eiendomsgrenser i sjø, men via rettspraksis m.v. er det utviklet 

visse regler.  

Det synes behov for en dialog mellom Bunker Oil og Kystverket / havnevesenet  

 

3 Finnmark fylkeskommune 

21.02.2013 

Areal og kulturvernavdelingen 

Det vises til rundskriv vedr. barn og unges interesser i planleggingen og rundskriv vedr. universell 

utforming. Dersom planene ikke er i tråd med dette kan det gi grunnlag for innsigelse. 

Kommentar:  

Vedr lekeplass vises det til bestemmelsenes pkt. 1.7 b, samt kap. IX vedr. vilkår og rekkefølge, pkt. 

d. Det kan ellers bemerkes at planen i den grad den omfatter nyetablering, foruten en boligtomt, 

legger til rette for havn, næring og industri.  

 

Kulturminnefaglig innspill: 

Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innenfor planområdet.  

Kommentar:  

Det vises til bestemmelsenes kap. VIII, pkt. a. vedr. verneverdier.  

Sametinget har ingen merknader til reguleringsplanen.  

5. NVE 

15.03.2013 

En viser til offentlig ettersyn dat. 08.02.2013, NVEs innspill til planstart datert 19.02.2010 og NVEs 

uttalelse til 1. gangs offentlig ettersyn datert 09.03.2011. 

NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag. Flom- og skred fare, herunder fare for 

kvikkleireskred, samt energianlegg blir innarbeidet i arealplaner. Endringene i planen fra 1. til 2. 

gangs offentlig ettersyn er ikke spesifikt beskrevet og kommer ikke godt frem i tilsendte 

plandokumenter. 
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I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu/kart/losmasse) består deler av omsøkt areal av marine 

strandavsetninger, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold dersom det finnes 

havavsetninger under disse. Når det planlegges ny bebyggelse og/eller fyllinger på slike arealer, bør 

det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være skredfare. 

Fremgangsmåte for slike vurderinger er beskrevet i NVEs retningslinje nr. 2/2011, Flaum og 

skredfare i arealplanar.  

Normalt skal kommunen påse at faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet før 

reguleringsplanen vedtas. I ROS-analysen er det beskrevet at grunnforholdene i sjø og på land må 

undersøkes for avklaring av eventuelt kvikkleire før utfyllinger tillates og byggetillatelser utstedes. 

Det påpekes at det i planens bestemmelser VIII a) undersøkelser før gjennomføring av plan er det 

stilt krav om at det ved søknad om rammetillatelse / igangsettingstillatelse for tiltak (jfr. plan og 

bygningslovens § 20-1) skal det legges ved dokumentasjon på at grunnforholdene er undersøkt og at 

eventuelle tiltak vil bli gjennomført. 

På grunn av dette, og at NGUs løsmassekart kun viser strandavsetninger, og ikke havavsetninger, på 

en liten del av planområdet, mener NVE forholdet omkring eventuelle ustabile grunnforhold er 

ivaretatt. 

 

Kommentar  

Det er gjennom ført grunnundersøkelser i de arealer som kan fylles ut iht planen:   

Multiconsult (oppdragsgiver NGI) rapport 710810, dat. 14 mai 2009 

Det er utført grunnundersøkelser i 3 områder i Båtsfjord havn. Utenfor Teinskjæret planlegges 

det etablert molo på hver side av innseilinga til Hamna. Løsmassetykkelsen er her 3 m til over 

18 m. I det øvre laget som er opp til 5 m tykt varierer sonderingsmotstanden mellom liten og 

middels. Massene er lagdelt med sand, grus og silt med innskutte bløte leirlag. Ved 

Dampskipskaia består løsmassene i hovedsak av masser med liten sonderingsmotstand. 

Løsmassetykkelsen er opp til 8 m. Massene består av et topplag med antatt sand og grus over 

korall og skjellholdig sand/silt/leire. På terskelen ved innseilinga til Neptunbukta er det mellom 

1-l0 m med løsmasser. Løsmassene har i hovedsak liten sonderingsmotstand. Massene består av 

korall og skjellholdig sand/silt/leire. 

Multiconsult Rapport 711359, dat. 5 juli 2012 

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 bergoverfiaten 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 sjobunnen. Dette antas å 

være et morenelag. 

http://www.ngu/kart/losmasse
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Rapportene tas med i bestemmelsene og forutsettes lagt til grunn for søknader om utfylling  

 

 

Fig 28. Borplan grunnundersøkelse Fomabukta, utsnitt av tegning 711359 -1 

 

Multiconsult Miljøgeologisk undersøkelse i mudre- og utfyllingsområder (oppdragsgiver 

Kystverket) Rapport 711359 /1, dat. 7. september 2012.  

Utdrag fra 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 er tenkt brukt til arealutvidelse i havneområdet. 

For å kartlegge forurensningssituasjonen har Multiconsult samlet inn sediment på sjøbunnen fra 

totalt 17 prøvestasjoner. 

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.  

Påvist forurensning tilsvarer nivåer en kan forvente å finne i ei aktiv fiskerihavn. 

I store deler av Fomabukta er samlet forurensningsgrad på flere stasjonerer (ST 1 og ST 3 - ST 6) 

slik at det bør vurderes avbøtende tiltak ved anleggsvirksomhet med tanke på å hindre spredning ut 

av området. 

Når det skal mudres og dumpes masser fra sjøbunnen i området, må det søkes til 

forurensningsmyndigheten (i dette tilfellet Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen), om 

tillatelse, jf. forurensningsforskriftens kap. 22. 
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Fig. 29 Kartgrunnlag i rapport som viser plassering av prøvestasjonene  

Utdrag konklusjon: 

Området i Fomabukta skal mudres og utdypes ned til kote -9,0 m. Analyseresultatene viser at 

miljøtilstanden i overflatesediment (0-10 cm) på de undersøkte stasjonene er varierende fra god eller 

bakgrunnsnivå til dårlig og svært dårlig, jf. Klifs tilstandsklasser. Av metallene er alle klassifisert til 

bakgrunnsnivå eller tilstandsklasse god, med unntak av kobber på 7 stasjoner og bly på 1 stasjon i 

tilstandsklasse dårlig (IV) og kobber på 1 stasjon i tilstandsklasse V. 

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. 

Miljøundersøkelser av sediment der analyseresultatene viser bakgrunnsnivå eller god tilstand 

betraktes vanligvis som rene, og ansvarlig myndighet krever derfor sjelden at det iverksettes 

særskilte tiltak med tanke på fare for spredning av forurensning ved anleggsvirksomhet. 

Påvist forurensning tilsvarer nivåer en kan forvente å finne i ei aktiv fiskerihavn. I Fomabukta i 

Båtsfjord havn er det konstatert til dels høye konsentrasjoner av de analyserte stoffene i sedimentet 
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(0-10 cm) der mudringsarbeidet er planlagt. Ved gjennomføring av mudringsarbeidet, bør det 

planlegges tiltak med hensikt å gjøre forurensningen minst mulig tilgjengelig for organismer i sjøen 

omkring anleggsområdet og å forhindre utilsiktet påvirkning på human helse på kort og lang sikt. 

Forutsatt best mulig anvendelig teknologi og gjennomførte miljøtiltak ved gjennomføring av 

prosjektet, antas en positiv, lokal effekt på artsmangfoldet i de mest forurensede områdene i indre 

havn. 

Resultatet av geoteknisk undersøkelse og vurdering blir gitt ut i egen rapport. Før mudrings- og 

dumpingsarbeid kan igangsettes, må det foreligge tillatelse fra forurensningsmyndigheten, i dette 

tilfellet Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen. 

 

Tromsø museum, marinearkeologis uttalelse  

15.03.2013 

Det vies til forrige offentlig ettersyn, der en ikke hadde merknader. En har utført en 

marinarkeologisk befaring i Båtsfjord havn 17.07.12 i forbindelse med Kystverkets planlagt tiltak i 

Neptunbukta og Fomabukta. Samtlige til taksområder i sjø, i reguleringsplanen for Storholmen ble 

også dekt av befaringen. Det ble ikke registrert automatisk fredete kulturminner under vann eller 

funn av kulturhistorisk betydning under befaringen. En har fortsatt ikke merknad til 

reguleringsplanforslaget eller tiltaket som planlegges i sjø. 

Kommentar  

Merknaden tas til underretning  

 

6. Jorild Nylund og Magnar Johansen 

20.03.2013 

Det foreslås at nedkjørsel fra bolig herfra og rett inn på ny veg, jfr. reguleringsplan fra 2001. Videre 

er det ønskelig at veien forlenges videre fremover, slik at den munner ut i hovedveien et stykke sør-

vest for tidligere Aarnesbruket i stedet for å avsluttes med snuplass som inntegnet på forslag til ny 

reguleringsplan. Dette vil ikke minst lette snørydding etc., og dermed sikre bedre adkomst til og fra 

boligene.  

Kommentar:  

Av hensyn til stigningsforholdene er vegen lagt slik det framkommer i reguleringsplanen. Det er 

ikke ønskelig at boligtrafikk trekkes lengere ut i industriområdet ved å ha en tilknytning lengere nord 

på holmen.  

 

7. Fylkesmannen i Finnmark  

22.03.2012 

Fylkesmannen fremmet innsigelse til forrige planforslag pga. hensyn til manglende utredning av 

støy og barns interesser. Videre forutsatte Fylkesmannen at naturmangfoldsloven bestemmelser 

ble fulgt i utarbeiding av planen. 

 

Innsigelse  

Fylkesmannen opprettholder innsigelsen til planforslaget av hensyn til mulige konsekvenser for 

naturmiljøet. Planforslaget viser ikke hvilke virkninger planen kan ha på blant annet fugleliv. 

De lovpålagte vurderingene etter naturmangfoldlovens § 8 -12 må foretas og synliggjøres. 

Fylkesmannen har ellers funnet å kunne trekke innsigelsene knyttet til støy og barn og unge, 

men etterlyser en vurdering av lekeområdets egnethet. 



Reguleringsplan for Storholmen, Båtsfjord kommune  47 

 

Multiconsult AS  9993.30 

Konsekvensutredning:  

Konsekvensutredningen som planforslaget baserer seg på er fra år 2000. Ut fra kartmaterialet 

kan det se ut som om planområdet som er konsekvensutredet ikke omfatter hele planområdet 

som nå inngår i planforslaget. Blant annet er området ytterst på Tennskjæret utvidet mot 

nordvest og med molo mot øst. Området kan også synes å være utvidet mot nord innerst i Foma-

bukta. Planbeskrivelsert sier ingenting om dette, eller om konsekvensutredningen likevel har en 

fanget opp alle relevante forhold i planen som nå foreligger. 

Ufylling i sjø. 

Det planlagt store utfyllinger av masser til sjø for å skape nytt landareal. Planbeskrivelsene 

inneholder ikke beskrivelse av virkningene av dette tiltaket.  

Masseberegninger 

Planbeskrivelsen inneholder ikke masseberegninger. Det framgår ikke av planbeskrivelsen om 

det er tilstrekkelig masser i planområdet i dag for å fylle ut i sjø, eller hvordan man eventuelt 

skal håndtere overskuddsmasser.  

Siden konsekvensutredningen er fra 2000 er den ikke i tråd med ny lovgivning, for eksempel 

krav til vurderinger etter naturmangfoldloven. Manglende konsekvensutredning er en 

saksbehandlingsfeil som i ytterste konsekvens kan føre til at planen blir ugyldig. 

Naturmangfoldloven — krav til offentlige etaters beslutninger 

Som vi tidligere har påpekt er det et krav om at offentlige myndigheter skal synliggjøre sine 

vurderinger i henhold til naturmangfoldtovens § 8-12. Dette er ikke gjort i det reviderte 

planforslaget. En utelatelse at dette kan medføre at planen blir kjent ugyldig. 

I naturmangfoldlovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet 

skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 

Dagens status 

Ut fra flyfoto kan det se ut som det er foretatt utfyllinger i sjø innerst bukta på nordsiden av 

Storholmen. Dette framgår ikke av reguleringsplanen. I vårt innspill til forrige plan, datert 

21.mars 2011, skrev vi blant annet at den nye planen skal håndtere framtidig arealdisponering i 

området med utgangspunkt i dagens status. Dette er det ikke tatt hensyn til, noe som er svært 

beklagelig. 

Støy 

Fylkesmannen hadde innsigelse til det forrige planforslaget av hensyn til støy. Vi krevde blant 

annet at det ble tatt inn bestemmelser om støy, og at det ble satt rekkefølgekrav om støy. I 

planforslaget som nå foreligger er våre krav tatt inn i planen, og Fylkesmannen trekker 

innsigelsen av hensyn til støy. 

Barn og unges interesser 

Det er avsatt et areal til felles lekeplass på østsiden av planområdet. Det framgår imidlertid ikke 

av planbeskrivelsen om dette arealet er egnet. Det bør gis en beskrivelse av hvordan dette 

arealet vil fungere, og om dette vil være i tråd med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn 

og unges interesser i planleggingen (rundskriv T-2/2008) 

I vår tidligere uttalelse krevde vi at det skulle gis rekkefølgekrav for å sikre at lekeplassen 

opparbeides før det gis brukstillatelse til eventuelt nyoppført bolig innenfor planområdet. Dette 

er nå tatt inn i bestemmelsene. Vi etterlyser likevel en vurdering av lekeområdets egnethet i 

planbeskrivelsen. 
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Planer i sammenheng. 

Parallelt med reguleringsplanen for Storholmen er det nå varslet oppstart av 

detaljreguleringsplan for Båtsfjord havn. Det skal blant annet fylles ut 23 dekar nytt landareal 

som skal brukes til næringsformål. Virkningene av disse planene må ses i sammenheng. Vi viser 

her til § 10 naturmangfoldloven: “(økosystemtilnæring" og samlet belastning) En påvirkning av 

et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli 

utsatt for.” 

I vår uttalelse til forrige planutkast forutsatte vi at naturmangfoldlovens krav til vurderinger ble 

synliggjort. Dette er ikke gjort. Fylkesmannen fremmer derfor nå konkret innsigelse til 

planforslaget av hensyn til naturmangfold.  Innsigelsen kan frafalles dersom vurderingene jf. 

naturmangfoldlovens § 8 - 12 gjennomføres. Disse må være basert på et oppdatert 

kunnskapsgrunnlag, og dokumentere at tiltaket kan gjennomføres uten vesentlige konsekvenser 

for naturmangfoldet.  

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Ifølge NGU sitt løsmassekart består deler av planområdet av marine strandavsetninger. Dette 

kan være indikasjon på ustabile grunnforhold. Ved planlegging av bygging eller utfyllinger på 

slike arealer bør det foretas en vurdering av om områdene er av en slik art at de kan utgjøre en 

skredfare. 

Kommunen har gjennomført ROS analyse for området og har avdekket at grunnforhold kan 

utgjøre en risiko i området. Kommunen har i ROS-analysen under pkt. Naturbasert sårbarhet 

opplyst at “ Grunnforholdene på sjø og land må undersøkes for avklaring av evt. kvikkleire før 

utfyllinger tillates og byggetillatelser utstedes”. 

I reguleringsbestemmelsene pkt. VIII har kommunen stilt krav om at det ved søknad om 

rammetillatelse /igangsettelse for tiltak skal fremlegges dokumentasjon på at grunnforholdene er 

undersøkt og at eventuelle tiltak vil bli gjennomført. 

Selv om kommunen gjennom bestemmelsene har fulgt opp at grunnundersøkelser skal 

gjennomføres er det Fylkesmannens oppfatning at disse kommer sent i prosessen. 

Fylkesmannen mener det er nødvendige undersøkelser/vurderinger av grunnen bør gjøres før 

reguleringsplanen blir vedtatt. Dette vil kunne bidra til å få avklart på et tidlig stadium om 

planområdet er egnet for det formål som reguleringsplanen legger opp til. Kommunen anbefales 

å utrede grunnforholdene før reguleringsplanen vedtas. 

 

Kommentar:  

Naturmangfold  

Det vises til følgende vurdering av naturmangfold i utdrag fra rapport, miljøgeologisk 

undersøkelse 711359 /1:( rapporten må sees i sammenheng med rapport fra NINA ) 

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 1 fiskeindustrianlegg med urenset utslipp til området utafor 

havnebassenget. 
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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. 

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). 

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 Figur 4. 

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. 

 

 

Fig 30 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. Det er heller ikke 

registret kulturlandskap med viktige biologiske og/eller kulturhistoriske verdier eller særskilte 

friluftsområder. 
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I Fiskeridirektoratets base over fiskeforekomster er Båtsfjorden registrert med forekomst av 

flere arter som kysttorsk, sild og hyse. 

Ut fra størrelsen på arealet som berøres og omfang av prosjektet for øvrig, antas det at de 

planlagte mudringsarbeidene, verken vil ha negativ eller positiv innvirkning på naturmangfoldet 

i området. 

 

Det vises videre til minirapport fra NINA Rapport konsekvenser for fugleliv og bunndyr, 

NINA 

Utarbeidet av NINA (Norsk institutt for naturforskning) oktober 2013 (rapport vedlagt) 

 

 

Fig 31 fra rapport NINA 

Konklusjonen i minirapport refereres 

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 

Fomanbukta, 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 atferds data for havdykkendene i Båtsfjord til å kunne si 
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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 vedr. konsekvensutredning /dagens status 

I fig 18 i dette dokument er formålslinjene i forslag til plan lagt inn på plankartet for gjeldende 

plan. Det framkommer av denne illustrasjonen at forslag til plan i sin helhet, ligger innenfor 

planavgrensningen til gjeldende plan, unntatt molo og byggeområde BU og I3, som overskrider 

grensen for regulert byggeområde i gjeldende plan. Planområdet for molo overskrider også 

gjeldende planavgrensning. En ser ikke at dette skaper behov for ny KU. Dersom det skulle føre 

til et krav om ny KU, ser kommunen det som et reelt alternativ at planens omfang begrenses i 

samsvar med gjeldende plan. 

 

Fig 32x  

Vedr. molo mot nord øst, er det er riktig at dette ikke er del av varslet avgrenset planområde. 

Moloen er tatt med i forslag til plan etter prosjekttegning fra Kystverket. (At moloen ble bygget 

ute grunnlag i vedtatt plan forklares med at regjeringen bevilget midler til bygging innen en kort 

tidsramme.)  
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Fig 33.x 

Utfylling innerst i Fomabukta FKI1 og I1 er i samsvar med gjeldende plan. Vedr. virkning vises 

det til notat iht naturmangfoldsloven. 

Kommentar vedr. utfylling i sjø / planer i sammenheng. 

Se kommentar vedr. naturmangfold. Det vises til notat fra NINA, 

 

Kommentar vedr. masseberegning 

Kommunen har ikke oversikt over hvor mye utsprengt stein som ligger igjen på Storholmen. 

Disse steinmassene er en ressurs for kommunen, som bl.a bruker den steinen til 

pukkproduksjon. I hvilken grad det vil blir brukt stein til utfyllingsområdene, må sees i 

sammenheng med de massevolumer som vil bli tatt ut ved utdyping av havna og behovet for 

innfyllingsmoloer.  

Det er estimert et masseuttak fra Kystverkets utdypingsprosjekt på ca. 220 000 m 
3
. Det som 

ikke blir brukt til utfylling, blir lagt i sjødeponi. (Egen plan for havneområdet under 

utarbeiding.) 

 

Kommentar vedr. barn og unges interesser  

Det tas inn i bestemmelsene at opparbeiding av lekeplass skal godkjennes av kommunen  

I forbindelse med utarbeiding av planforslaget har kommunen valgt å plassere lekeplass øst for 

Nedre holmen 13 (2/253) da dette området er rimelig flatt og godt egnet for formålet. Alternativ 

plassering på kommunal tomt (2/300) ved oppkjøring til boligfeltet ble vurdert, men plassering 

blir nær bratt bakke og vei mot nord enden av Storholmen som i dag er trafikkert av større 

tyngre kjøretøy. Denne plasseringen ble derfor frafalt fremfor foreslåtte plassering i topp av 

boligfeltet. Da en ikke på nåværende tidspunkt vet nøyaktig hvilken industri som vil bli etablert 

på Storholmen har kommunen gjennom bestemmelsens del V § 1.7 stilt krav om at lekeplassen 

skal tilfredsstille funksjonskrav til lekeplasser iht. offentlige retningslinjer, og skal godkjennes 

av kommunen. Kommunen har i bestemmelsens del IX stilt vilkår og rekkefølge om tiltak mot 

støy(pkt. d) hvor støyvurdering og gjennomføring av tiltak mot støy skal utføres. I tillegger det 

ved etablering av lekeplass i tilknytning til boligområder (pkt. e) tatt med at kommunen skal 
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godkjenne lekeplassen og at sikring av skrenter nær lekeplassen inngår i denne vurderingen. På 

bakgrunn av dette mener Båtsfjord kommune at en har valgt det beste alternativet og at en har 

gode hjelpemidler i bestemmelsen for å påse at barn- og unges interesserer godt nok ivaretatt i 

den nye reguleringsplanen for Storholmen. Dette når det gjelder både egnethet, sikkerhet og 

støykilder.  

Kommentar vedr. samfunnssikkerhet og beredskap 

Det vises til kommentar til uttalelse fra NVE. Det er gjort grunnundersøkelser. Det vises til tre 

rapporter som tilfredsstiller kravene til kunnskap om miljø i utfyllingsområdene og 

grunnforholdene.  

 

8 Merknad fra Kystverket  

21.03.2013 

Kystverket har ansvaret for farleier på sjø og innretninger (herunder infrastruktur i form av 

kaier, navigasjonsinstallasjoner, areal, landverts tilknytning osv.) knyttet opp til disse. 

Alle tiltak og planer på arealer hvor staten har foretatt investeringer i havneanlegg (herunder 

bl.a. moloer, fiskerihavner, flytebrygger m.m.) skal godkjennes av Kystverket. Kystverket gjør 

oppmerksom på at alle tiltak /byggearbeider langs land og ut i sjø (bygninger, kaier, molo, 

kabler, ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg til behandling etter plan- og 

bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven.  

Farledsforskriften skiller mellom kommunalt sjøområde og hoved- biled. Det betyr blant annet 

at kommunen skal behandle søknader om tiltak i kommunalt sjøområde og Kystverket søknader 

om tiltak i hoved- biled.  

Merknad fra Kystverket:  

Planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene. Dette vil 

gjøre planen mer informativ og hensiktsmessig for brukere og eventuelle utbyggere. 

Det bør blant annet opplyses om at alle tiltak / byggearbeider langs land og ut i sjøen må i 

tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven.  

Planlegges det tiltak som påvirker eventuelle ledninger eller kabler i sjøen, må dette avklares 

med eierne av disse. Dette av privatrettslige hensyn. 

Planlagte tiltak som kan skape vesentlig ulempe for den alminnelige ferdsel krever tillatelse fra 

Kystverket etter tiltaksforskriften. 

Planområdet ligger i kommunens sjøområde, og det er kommunen som er myndighet i saker, 

med de unntak nevnt ovenfor. Båtsfjord er ei statlig fiskerihavn. Statens intensjon med bygging 

av fiskerihavner er å sikre fiskeriinteressene og trygge liggeforholdene for yrkesfiskere. Ved 

eventuelle interessekonflikter vil fiskeriinteressene prioriteres. 

Kystverkets utdypingsarbeid 

Kystverket har følgende utdypingsplaner i Fomabukta: Planlagt utdyping er satt til plandybde – 

9,0 m LAT. På østsiden av bukta må utdypingsområdet samkjøres med planlagt utfylling. Dette 

innebærer at utvidet område innskrenkes Eventuell utdyping innenfor gitte område må også 

avklares.Tiltaket er i tråd med kommunens flerårige utdypingsplan, og er en del av Nasjonal 

Transportplan. Hensikten med tiltaket er å sikre trafikken i havna og øke utnyttelsen av 

eksisterende kaier. 

Planarbeidet må på ingen måte komme i konflikt med Kystverkets utdypingstiltak. Utover dette 

har ikke Kystverket noen merknader. 

Kommentar:  

Kystverkets utdypingsplan for Fomabukta sammenholdes  med avgrensning av industriarealene 

på Storholmen. Avgrensning av planområdet blir ikke endret, men det er aktuelt å legge til et 
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utfyllingsareal ytterst på Storholmen, i bukta sør for Bunker Oil, i reguleringsplanen for 

Båtsfjord havn. 

Utdypingsplanen for havna vil, i samarbeide med Kystverket sammenholdes med denne nye 

avgrensning av utfyllingsområdet, samt planavgrensninga for Storholmen.  

 

9 Merknad fra Statens vegvesen  

Det bemerkes at Statens vegvesen uttalte seg til planforslaget sist det var på høring. En kan ikke 

se at dette medfører endringer for fylkesveg 891, og påvirker heller ikke temaer hvor Statens 

vegvesen har et særskilt sektoransvar. En har derfor ikke merknader til planforslaget. I løpet av 

prosessen har riksveg 891 blitt omklassifisert til fylkesveg. Riksvegbetegnelsen henger igjen 

noen steder, som i kap. 4,8.1 og kap. 5.1. På plankartet er også arealformålet Veg2 benevnt 

«RV. 891». Vi anbefaler at dette rettes opp. 

 

Kommentar:  

Merknaden tas til følge. 

 

10 Fiskeridirektoratet  

FIF ser det som positivt at man skal legge området bedre til rette for fiskerinæringen, og har 

ellers ingen merknader til planen. 

Kommentar  

Merknaden tas til underretning.  

 

Administrasjonen definerer endringene av reguleringsplanen slik:  

 

Plankart dat 12.12 .12 endres ikke, tittefelt justeres i forhold til pol. behandling, feil betegnelse 

«stuff» rettes til «Bunkersanlegg». 

 

Planbestemmelser, rev. 14.10.2013 endres på følgende punkter : 

1. Til kap. VIII a, Grunnforhold er det tilføyd :  

Det vises til grunnundersøkelser: Multiconsult, rapport 710810, dat. 14 mai 2009, Multiconsult 

Rapport 711359, dat. 5 juli 2012, Multiconsult Miljøgeologirapport 711359 /1, dat. 7 september 

2012. 

 

2. Til kap IX er følgende bestemmelse tilføyd :  

b) Tiltak i sjø: Alle tiltak /byggearbeider langs land og ut i sjø (bygninger, kaier, molo, kabler, 

ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m) må behandles etter havne- og farvannsloven. 

 

Tillegg til reguleringsbestemmelsene er av opplysende karakter, og medfører ikke krav 

om nytt offentlig ettersyn. 
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Vedlegg:  

 Reguleringsplankart rev.12.12.12  

 Reguleringsbestemmelser dat. 18.10.13 

 Multiconsult, grunnundersøk. rapport 710810, dat. 14 mai 2009,  

 Multiconsult, grunnundersøk. Rapport 711359, dat. 5 juli 2012,  

 Multiconsult, grunnundersøk. Miljøgeologirapport 711359 /1, dat. 7 september 2012. 

 Oversikt Tidligere rapporter grunnforhold. 

 NINA Minirapport 452, Konsekvenser for fugleliv og bunndyr, oktober 2013 

 

 


