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Merknadsbehandling i teknisk styre etter offentlig ettersyn  

Etter vedtak i teknisk styre i møte 13.03.2014 i sak 15/14, har forslag til plan ligget til offentlig 

ettersyn fra 20.03.2014 til 01.05.2014.  

Det er mottatt 7 merknader innen fristens utløp. Merknadene oppsummeres bakerst i 

planbeskrivelsen pkt. 13, med kommentar fra kommunen. 

 

1. INNLEDNING 

Båtsfjord havnevesen har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan for havneområdet. 

Reguleringsplanen skal legge til rette for at Kystverket skal kunne gjennomføre en utdyping av 

havneområde og seilingsled. Planen skal og legge til rette for begrensete utfyllinger i 

Neptunbukta og Fomabukta.  

 

Fig. 2 Oversiktskart med avgrensning av reguleringsområde, varslet oppstart 21.02.2013. 

Gjennom planen vil man samlet oppnå om lag 40 da nye landarealer. Vist landinnvinning skjer 

med basis i Strategisk havneplan for Båtsfjord havn 2013 – 2016, datert 27.11.2012.  

Sjøområdene utgjør hoveddelen av planområdet og ønskes regulert til Havneområde / farled 

innenfor formålskategorien «bruk og vern av sjø og vassdrag». Det er behov for vanndyp til 
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kote – 9,3 både i innseiling til Neptunbukta og i Fomabukta, for at alle fiskeribedrifter skal få 

dybder som gir tilgang for alle fartøy som trafikkerer havna i dag. Gjennom reguleringsplanen 

legges det til rette for at slik utdyping kan gjennomføres.  

Kystverket har stilt krav om reguleringsplan før utdyping i havna gjennomføres. Dette er tatt 

hensyn til i foreslåtte planavgrensning.   

I fbm vurdering av utdyping av de to buktene har Kystverket utarbeidet et forprosjekt. Videre er 

det gjennomført en marinarkeologisk befaring av Neptunbukta og Fomabukta. (Tromsø 

Museum: Rapport Marinarkeologisk befaring, 17.07.12).  

Det legges til grunn at nevnte områder i sin helhet er klarert ifht marinarkeologi. 

 

2. GJELDENDE PLANER 

Kommuneplanens arealdel for Båtsfjord 

KPA 2002 – 2006, ble vedtatt i 2003. I fbm behandling av planstrategi for Båtsfjord kommune 

13.06.12 ble det vedtatt at KPA også gjøres gjeldende for planperioden 2012 – 2016. 

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

kommunedelplan for. 

 
Fig 3 Kommuneplanens arealdel, vedtatt 07.04.2003. 
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Kommunedelplan Båtsfjord sentrum 

 
Fig. 4.Båtsfjord sentrum, for 2004 – 2008, vedtatt 13.10.04. 

I kommuneplanen er sjøområdet ikke regulert. 
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Reguleringsplan for FOMA 

 
Fig.5 Reguleringsplan for Foma vedtatt i k.sak 24/12 i møte 20.03.2012. 

Detaljreguleringsplan for industriområde på Storholmen  

 

Fig.6 Detaljreguleringsplan for industriområde Storholmen, vedtatt i k.sak 49/13, i møte 18.12.2013. 
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3. KYSTVERKETS PLANER 

Forprosjekt – utdyping Båtsfjord havn  

3.1.1 Utdrag fra Kystverkets forprosjektet,  

R2-121112 

Utdrag fra sammendrag 

Forprosjektet omhandler utdypingsarbeider på tre lokaliteter i havna i Båtsfjord. 

Hovedutdypingen er omtalt i Kystverkets gjeldende handlingsprogram. 

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

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

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

innslag av oppstikkende fjell som skal fjernes. I Neptunbukta er det påvist forurensning av TBT 

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

konsentrasjoner.  

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

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

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

på nytt etter at omfang masser er bedre avklart. Fordelingen mellom fjell og løsmasser samt 

volum og krav vedrørende forurenset masse, gir en stor usikkerhet med tanke på kostnadene. 

 

 

Fig. 7 Kart med utdypingsområde Fomabukta, Neptunbukta og ved Norway Seafood.  
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Fig. 8 Revidert utdypingsplan Fomabukta (03.09.2013) Ikke i forprosjekt. 

 
Fig. 9 Revidert utdypingsplan for Neptunbukta og Norway \Seafood (03.09.2013). Ikke i forprosjekt 
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Mål og hensikt  

Tiltaket sikrer trafikk i havnen. Maksimal rolighet er oppnådd gjennom moloutbyggingen i 

Fomabukta. Ved å foreta utdyping i Fomabukta og Neptunbukta vil man opprettholde 

trafikkmønstret for de største fartøyer, som i dag leverer fangst i Båtsfjord. I og med at en nå får 

utdypning i begge havneområder vil alle fiskebedrifter få dybder som gir tilgang på alle 

fartøyer, også transportfartøyer som frakter ut fisk. Tiltaket vil også øke utnyttelsen av 

eksisterende kaier.  

Utdyping foran Kai Norway Seafood vil sikre tilgangen av råstoff fra større fartøy. Det er i dag 

registrert flere grunnberøringer utenfor kaia. 

Deponi 

 
Fig 10 Vurderte sjødeponier. (Søndre deponi er endret i omfang, se pkt. 3.2) 

I to aktuelle deponiområder er det tatt miljøprøver, prøvepunktene BF33 og BF34. Det er 

registeret tilstandsklasse I og II for alt unntatt TBT (Tributyltinn) hvor det er registrert 

tilstandsklasse III og IV.  

Fig 11. Klassifiseringssystemet for metaller og organiske miljøgifter i sjøvann og marine 

sedimenter.Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) (TA-2229/2007) 

 

Sjøbunnsdeponier må godkjennes av Fylkesmannens miljøvernavdeling.  

I utarbeidelsen av kostnadsoverslaget er det forutsatt bruk av et nærliggende deponi. Forurenset 

masse er forutsatt lagt i det samme deponiet. (Forutsetning er i reguleringsplanen endret til 

bare rene masser.)  

Deponiområder må inn i reguleringsplan. Det kan også være aktuelt å benytte fyllinger til 

deponi.  

Deponi i sjø og utfyllinger fra land - volumberegninger.  

Multiconsult har gjort et overslag der det framkommer at Sjødeponiene til sammen vil romme 

200 000 m3. Det vil ikke bli konflikt med ankerslipp utenfor Norway Seafood, da massene ikke 

er forurenset. Deponi (D2) ved Norway Seafood, 30.000 m
3 
, forutsettes ikke å oppfylles til over 

kote minus 30.  

Søndre deponi (D1) på 170.000 m
3
 forutsettes ikke å oppfylles til over kote minus 19.  
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Deponi på Storholmen vil romme om lag 80.000 m3 og holder godt til den mengden av 

foreløpig beregnet forurenset masse som kan bli mudret. (Deponiet vil ligge både innen 

reguleringsplanen for Storholmen og reguleringsplanen for Båtsfjord havn.) 

Kystverket har beregnet 0,5 m over alle mudreområdene til å utgjøre ca. 32 000 m
3
. Deponiet 

ved Liholmen, antatt 15.000 m3 kan trolig brukes fritt i og med at dette er ei utfylling fra land. 

Fig 12 utfylling i Neptunbukta og sjødeponi utfor Neptunbukta 

 

Fig 13 sjødeponi utfor Norway Seafood og utfylling på Storholmen.  
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Overordnete planer 

3.1.2 Nasjonal Transportplan 2010-2019  

Tiltaket er kommentert i gjeldende NTP på følgende måte:  

Båtsfjord, Finnmark  

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

på -6-7 m for å øke arealet til fartøyer som trafikkerer Båtsfjord. Sammen med ny molo som 

bygges med midler fra tiltakspakken, vil en få bedre forhold for større fartøy. Fiskeindustrien i 

Båtsfjord har landing i indre havn. 

 

3.1.3 Forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023  

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

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

med kostnad på kr 96 mill. inkl. fagkostnader. 

 

3.1.4 Kystverkets handlingsprogram 2010-2019  

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

Båtsfjord, Finnmark. (lik kommentar tiltak pkt. 3.3.3) 

4. UNDERSØKELSER 

Grunnundersøkelser 

1. Noteby AS, Rapport 200412-1, 
dat. 3. januar 2003.  

 

Sammendrag: 

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

mudring av havna og etablering av ny molo. Det er utført 17 totalsonderinger i hamna og tatt 

4 prøveserier, samt 13 totalsonderinger og 5 prøveserier i Neptunbukta. 

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

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

bunnen mellom kote minus 5 og minus 6. I hamna varierer løsmassemektigheten mellom 0,7 

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

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

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

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

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

konstruksjoner må vurderes nærmere. 

 

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

 

Sammendrag: 

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 
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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 1-10 m med løsmasser. Løsmassene har i hovedsak liten 

sonderingsmotstand. Massene består av korall og skjellholdig sand/silt/leire. 

 

Fig. 14. Borplan for grunnundersøkelse ved Dampskipskaia. 

 

3. Multiconsult Rapport 711359,  
dat. 5 juli 2012 

 

Sammendrag:  

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

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

Hamna. I Neptunbukta er bergoverflaten på kote minus 31,6 på det dypeste. 

Løsmassemektigheten varierer mellom 1,9- 32,3 m. Prøveseriene viser at det er ca. 3 m med 

siltig, sandig materiale over leirig, siltig materiale. Sonderingsmotstanden varierer mellom 

lav og middels. 

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

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

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

være et morenelag. 
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Fig 15 Borplan grunnundersøkelse Neptunbukta, utsnitt av tegning 711359 -1 

 

Fig 16 Borplan grunnundersøkelse Fomabukta, utsnitt av tegning 711359 -1 

 

Det er i tillegg utført en rekke grunnundersøkelser på forskjellige lokaliteter ved havneområdet i 

Båtsfjord.  
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4. Miljøgeologiske undersøkelser i mudre- og utfyllingsområder MC rapport 711539/1, 
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. 

 

Fig,17.Ortofoto i rapport som viser plassering av prøvestasjonene  

  



Merknadsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Båtsfjord havn  17 

 

MULTICONSULT AS  

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. 

Et område langs land i sørvestre del av Neptunbukta planlegges fylt igjen for å utvikle større 

industriområde. Analyseresultatene viser at miljøtilstanden i overflatesediment (0-10 cm) på de 

undersøkte stasjonene ST 9 – ST 11 i Neptunbukta, er god eller tilsvarer bakgrunnsverdi for alle 

analyserte stoffer unntatt TBT som klassifiseres som moderat (tilstandsklasse III) til dårlig 

(tilstandsklasse IV), jf. Klifs tilstandsklasser. 

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 (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. 

Før mudrings- og dumpingsarbeid kan igangsettes, må det foreligge tillatelse fra 

forurensningsmyndigheten, i dette tilfellet Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen. 

 

Marinarkeologisk befaring i Fomabukta og Neptunbukta 

Gjennomført 17 juli 2012.  

Som nevnt i Tromsø Museums brev av 18.07.2012, har ovennevnte undersøkelse ikke påvist 

automatisk vernede kulturminner eller andre funn av kulturhistorisk interesse i sjø innenfor 

tiltaksområdene. Tromsø Museum har derfor ingen merknader til tiltaket.  

(Utarbeidet rapport 2012/1230) 

 

5. SAMFUNN - NATURMANGFOLD 

5.1 Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Båtsfjord fiskerihavn 

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avd. Troms og Finnmark utarbeidet en forenklet 

samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Båtsfjord fiskerihavn, dat. 5 juli 2013. 

Utdrag fra Sammendrag i analysen: 

Nåverdien av samlet prissatt nytte er 53,6 millioner kroner. Den prissatte nytten er i første rekke 

knyttet til økt produktivitet for Norway Seafoods og Båtsfjord Sentral-fryselager. De viktigste 

prissatte kostnadselementene er investeringskostnaden og den tilhørende 
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skattefinansieringskostnaden. Nåverdien av samlede kostnader er 140,4 millioner kroner. De 

viktigste ikke-prissatte nyttevirkningene er redusert ulykkesrisiko og opprydding av forurensede 

masser i havna. Disse ikke-prissatte effektene er i hovedsak vurdert til å være små, men en del 

av dem, som opprensing av forurensede sedimenter, er vanskelig å verdsette i kroner.  

Nytten av utdyping av havnebassenget utenfor Norway Seafoods (deltiltak 2) er deltiltaket som 

utløser størst samfunnsøkonomisk nettonytte. Hvis dette deltiltaket hadde blitt gjennomført 

alene, hadde det bidratt til nettonytte på 49,3 millioner kroner. Nytten av dette deltiltaket 

tilfaller to aktører: Norway Seafoods og Båtsfjord Sentral-fryselager.  

Analysen omfatter en vurdering av effekten av utdyping i Båtsfjord fiskerihavn. En har forsøkt å 

identifisere alle effektene av tiltaket, også effekter av tiltaket for andre konkurrerende 

fiskerihavner.  

Utdypingen i Båtsfjord vil bidra til at fiskerihavna er bedre rustet for framtiden i den forstand at 

havna kan ta imot større fartøyer. Denne egenskapen kan kapitalisere seg i økt næringsaktivitet. 

Siden tiltaket ikke vil påvirke omfang og størrelser på fiskekvotene, vil en slik utvikling kunne 

gå på bekostning av aktiviteten i andre fiskerihavner. Blant fiskerihavnene i Øst-Finnmark 

skiller Båtsfjord fiskerihavn seg ut ved at havna lokaliserer to fiskeforedlingsbedrifter (Norway 

Seafoods og Båtsfjordbruket), havna har også et fryselager, et mekanisk verksted og et 

bunkersanlegg. Det finnes i tillegg et nedlagt fiskebruk (Neptunbruket) der det i dag produseres 

laksesmolt. I tillegg utløser tiltaket nye næringsarealer som åpner opp for nye etableringer og 

utvidelser av bedrifter som allerede er lokalisert i havna. Sett i sammenheng med aktivitetene i 

nabohavnene er det et potensial for at tiltaket vil bidra til lokale ringvirkninger, og realisere 

Kystverkets mål om å bidra til bærekraftige kystsamfunn. 

 

Fig 18 Illustrasjonskart fra Vista analyse over Båtsfjord fiskerihavn og næringsliv 

 

5.2 Miljøgeologiske undersøkelser i mudre- og utfyllingsområder 

Rapport 711359dat. 5 juli 2012 

(Utdrag fra miljøgeologisk undersøkelse, kap. vedr. naturmangfold.) 

Ved bygging av kaier og moloer i Båtsfjord, har det vært utført mudringsarbeider i havna. 

Behovet for mudring som planlegges nå, skyldes fiskefartøy med større dypgående, (større båter 

og mer last). Fartøy virvler trolig opp forurenset bunnsediment som følge av propellstrøm slik 

forholdene er i dag. Dermed spres sediment og gjøres mer biotilgjengelig. Med tanke på 

spredning av forurensning er det rimelig å anta at mudring ned til kote -9 m og fjerning av 
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bunnsediment, vil bedre tilstanden på sjøbunnen, oppvirvlingen avtar selv med større båter i 

havna. Det forutsetter at forurenset mudringsmasse fra utdypingsområdet i havnebassenget må 

tas hånd om på en slik måte at det ikke blir tilgjengelig for bunnlevende organismer eller kan 

virvles opp (redusert biotilgjengelig). 

Båtsfjord kommune har opplyst at urenset husholdningskloakk føres til utslipp utafor 

Fomabukta og Neptunbukta. Det er ett fiskeindustrianlegg med urenset utslipp til området utafor 

havnebassenget. 

Bunnfaunaen antas å være naturlig artsrik og mangfoldig for områdene i fiskerihavna. Den 

generelle utviklingen i strandsonen og på grunt vann i disse områdene er trolig lite endret de 

siste årene. 

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 19. 

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

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

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 mudringsarbeider, verken vil ha negativ eller positiv innvirkning på naturmangfoldet i 

området. 

 

5.3 Rapport konsekvenser for fugleliv og bunndyr, NINA 

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

 

Fig. 20 Praktærfugl  

Utdrag fra rapport:  

Innledning 

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

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

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

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

sjøfugl i havneområdet i Båtsfjord. Dette er ikke et unikt fenomen da det stort sett overvintrer 

sjøfugl på lokaliteter langs kysten av Nord-Norge der hvor det er fiskemottak som er i drift. Det 

er imidlertid det høye antallet sjøfugl i Båtsfjord og ikke minst innslaget av de to artene 

stellerand og praktærfugl som gjør området spesielt. 

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

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

aktivitet som ikke forstyrrer fuglene, og som også gir økonomiske ringvirkninger til stedet 
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utover selve turistfirmaet. Det er viktig å forsøke å få til løsninger i forbindelse med de 

planlagte tiltakene som ikke medfører negative ringvirkninger overfor fuglene og fugleturismen.  

Metode 

Rapporten bygger kun på eksisterende innsamlet materiale og tilgjengelig litteratur (rapporter 

og publiserte artikler). Data fra området er tatt ut fra websiden Artsobservasjoner 

(www.artsobservasjoner.no/fugler/) og fra NINAs sjøfugldatabase, hvor NINA har samlet inn 

data fra kysten av Øst-Finnmark i siste halvdel av mars måned hvert år i perioden 2007-2013, 

samt i 1999. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har drevet tellinger her i begynnelsen av april 

måned i perioden 2010-2013, og de dataene ligger under Artsobservasjoner. Disse dataene har 

ikke nøyaktig posisjoner, men gir gode øyeblikksbilder over hvor fuglene oppholder seg i litt 

større skala. Vi har vært i kontakt med Ørjan Hansen i Båtsfjord. Han driver firmaet Arctic 

Tourist (www.arctictourist.no/) som har drevet med fugleturisme og fotoskjul for dykkender 

(Figur 19) der siden 2007. Han har i den forbindelse tilegnet seg erfaring om hvordan disse 

fuglene bruker havneområdet gjennom vinteren. Han har dermed også tanker om i hvilken grad 

det planlagte tiltaket kan ha en effekt på dykkendene og dermed hans næringsvirksomhet. 

Konklusjon 

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

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

beiteområder på grunn av nedgang i byttedyr og menneskelig forstyrrelse. Forstyrrelse kan 

imidlertid minimeres ved å legge mudringsarbeidet til perioden mai-oktober i de indre delene av 

Fomabukta, dvs. utenom perioden havdykkendene er der. Når det gjelder næringsgrunnlaget, er 

det sannsynlig at fiskeavfall utgjør en vel så viktig andel av næringen som bunndyrene gjør. 

Dermed vil sannsynligvis fuglene ha sin næringstilgang (forutsatt drift ved fiskemottakene) selv 

om det mudres. Vi har ikke nøyaktige atferdsdata for havdykkendene i Båtsfjord til å kunne si 

noe sikkert om hva de økte dybdeforholdene i havnebassenget vil ha å si for energikostnadene 

ved dykking, men vi utelukker ikke at dette kan få en negativ konsekvens. Ved mudring fjernes 

for øvrig miljøgiftene som finnes i de øvre sedimentlag. Det nye sedimentet som eksponeres vil 

således trolig ha et lavt organisk innhold og lave nivå av ulike miljøgifter. Dette betyr at også 

bunndyrene som reetablerer seg vil få lavere nivå av miljøgifter, noe som selvfølgelig er gunstig 

for sjøfugl som beiter på disse bunndyrene. Hva de planlagte fyllingene på sørøstsiden av 

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

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

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

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

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

Forhåndsvarsling 

Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort ved annonse i Dagbladet Finmarken 23.02.2013. 

Offentlige etater og private parter ble varslet ved brev dat. 20.02.2013. Det er mottatt 6 innspill 

til varslet regulering. 

Uttalelser og merknader  

 

6.1.1 Båtsfjord handelsstand 

07.03.2013 

Båtsfjord handelsstands Fiskerigruppe har hatt saken oppe i sitt styremøte 6.mars 2013 og 

kommer med følgende uttalelse: 

"Fiskerigruppa har ingen innvendinger til reguleringsarbeidet. Vi ønsker en god dialog i 

forbindelse med slikt reguleringsarbeid, og ønsker å være representert i prosjektgruppa som skal 

jobbe med dette." 

Uttalelsen tas til underretning. 

 

6.1.1 Finnmark Fylkeskommune, kulturvernavdelinga 

27.02.2013 

Hovedinnhold:  

Planfaglig innspill: 

Finnmark fylkeskommune vil minne om at kravet til universell utforming må kunne gjenfinnes i 

drøftingene i planbeskrivelse og bestemmelser. Det er særlig viktig at arealer som skal være 

avsatt til offentligheten, f.eks. parkeringsplasser og andre offentlige rom, blir vurdert opp mot 

kriteriet om universell utforming. Vi har ellers ingen planfaglige merknader. 

 

Kulturminnefaglig innspill: 

Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. 

Vi har derfor ingen særskilte merknader til reguleringsplanarbeidet vedrørende arkeologiske 

kulturminner.  

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

foreslår følgende formulering: 

Kulturminner og aktsomhetsplikt. Skulle det under arbeidet i marka komme fram 

gjenstander eller andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet 

stanses omgående og melding sendes Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov 

av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne 

meldeplikten må formidles videre til de som skal utføre arbeidet.  

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Det skal hentes inn en egen 

uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern. 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning, forslag til bestemmelse medtas i planen. 
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6.1.2 Fiskeridirektoratet  

FIF ser det som svært positivt at man skal bedre tilretteleggingen av for større fartøy. En har 

ellers ingen merknader.  

 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til underretning.  

 

6.1.3 Universitetet i Tromsø, marinarkeologisk uttalelse 

15.03.2013 

Hovedinnhold:  

En viser til varsel om oppstart regulering, for uttalelse angående kulturminner under vann. En 

viser og til tidligere uttalelser fra Tromsø Museum angående Kystverkets planlagte tiltak i 

Båtsfjord havn.  

Som nevnt i planforslaget, ble det utført marinarkeologisk befaring i Båtsfjord havn 17.7.2012 i 

forbindelse med Kystverkets planlagt tiltak i Neptunbukta og Fomabukta. Samtlige 

tiltaksområder i sjø i reguleringsplanforslaget ble dekt av befaringen, med både utdypningsfelter 

og utfyllingsområder undersøkt. Det ble ikke registrert automatisk fredete kulturminner under 

vann eller funn av kulturhistorisk betydning under befaringen.  

Tromsø Museum har derfor ingen merknader til reguleringsplanforslaget eller tiltaket som 

planlegges i sjø. 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til underretning. 

 

6.1.4 NVE  

15.03.2013 

Hovedinnhold:  

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består deler av landarealene 

innenfor planområdet av marin strandavsetning. Løsmassekartet viser ikke hvilke avsetninger 

om finnes under kote 0. NVE er ikke kjent med hvilke masser som er i havneområdet, men 

regner det for mindre sannsynlig at det finnes kvikkleire i området. Det må uansett gjøres en 

vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. 

Fremgangsmåte for slike vurderinger er beskrevet i vedlegg i NVEs retningslinje nr 2/2011 

Flaum- og skredfare i arealplaner. 

NVE bistår gjerne med ytterligere informasjon eller veiledning ved behov, og ber om å få 

tilsendt planen i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

Kommentar:  

Det er gjennomført grunnundersøkelser jfr. kap. 4. for områder som skal utdypes og fylles ut, 

samt tidligere undersøkelser i regi av Kystverket. 

I bestemmelsene til reguleringsplanen vil det være en forutsetning at disse grunnundersøkelsene 

legges til grunn, før utdyping av havna eller utfylling i havna gjennomføres. I dette ligger det og 

at det gjøres en faglig vurdering av om disse undersøkelser er tilstrekkelig, og at eventuelle nye 

undersøkelser gjennomføres etter behov.  
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6.1.5 Fylkesmannen i Finnmark  

18.03.2013 

Hovedinnhold:  

Konsekvensutredning 

I notatet med KU-vurdering konkluderes det med at det ikke ser ut til at tiltaket, ut i fra kjent 

kunnskap, kommer i konflikter med opplistede kriterier innenfor miljø og samfunn i hht § 4 i 

forskriften. 

I notatets kapittel 4.3, andre miljøforhold, er det nevnt hva som er registrert i sentrale databaser. 

Dette er ikke oppdaterte data, da det for eksempel er kjent at Båtsfjord havn er svært viktige 

områder for blant annet stellerand og praktærfugl, som er oppført som sårbar på den nasjonale 

rødlista over trua arter (kilde: www.artsobservasioner.no). Det hevdes at Båtsfjord havn er 

verdens beste lokalitet for å oppleve praktærfugl, og området er svært viktig i forbindelse med 

fugleturisme. Fylkesmannen er kjent med at det er foretatt en kartlegging av hvordan området 

brukes av ulike fuglearter, samt en mulighetsstudie med tanke på utnytting av havneområdet i 

sammenheng med fugleturisme (kilde: Bjørn Frantzen). 

Det er derfor av stor betydning at det gjennomføres en konsekvensutredning for å avdekke 

hvilke konsekvenser en eventuell utfylling av havneområdet, samt endret bruk, vil få på fugl og 

reiselivsnæringa. 

Det må også vurderes hvordan fjæresonen som skal utfylles brukes av vadefugl, og om hvilke 

konsekvenser en utfylling vil få på eventuelle vadefugler.  Det er her grunn til å tro at 

kunnskapsgrunnlaget som denne vurderingen er basert på er mangelfullt, og virkningene av 

planen vil dermed ikke bli tilstrekkelig utredet. Det er heller ikke foretatt en vurdering av om 

tiltaket kan medføre risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom jf. § 4h) i forskriften om 

konsekvensutredning. 

Manglende konsekvensutredning gir grunnlag for innsigelse til reguleringsplanen. 

Kommentar:  

Tiltakshaver har hatt dialog med fylkesmannen etter dette innspillet. I forhold til behovet for Ku 

er fylkesmannen tilfreds med at det gjøres en begrenset utredning om evt. konsekvenser av 

mudring og utfylling for fuglelivet i havna. Utredninger er utført av Multiconsult, pkt.5.2.og 

NINA, pkt. 5.3. 

Jfr. forprosjekt fra Kystverket utløses ikke krav om konsekvensutredning da det er arbeider i en 

allerede eksisterende havn som skal utføres. Utdypingene vil ikke medføre endret bruk av 

havna.  

Se pkt. 6.5 ved avklaring i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger. 

 

Støy 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal legges til grunn ved 

arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter pbl.  

Fylkesmannen vil vurdere å fremme innsigelse mot planen om støy ikke utredes /vurderes eller 

om støyutredning viser at støy fra havneområdet overskrider anbefalte grenseverdier for 

støyømfintlig bebyggelse. 

Kommentar:  

De planlagte utfyllinger vil utgjøre et mindre utbyggingspotesial, og i forhold til støynivå vil 

aktiviteter her måtte tilpasses reguleringsbestemmelser og forskrift T 1442. 

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

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

farvannsloven). 
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Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldlovens § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger iht. 

lovens § 8-12 i sine besluttende vedtak. Konkret gjelder det også for kommunens vedtak i denne 

saken. 

Det pågår nå et arbeid med reguleringsplan for Storholmen i Båtsfjord havn. Fylkesmannen vil i 

denne sammenhengen minne om § 10 i naturmangfoldloven, som stiller krav om 

økosystemtilnærming og samlet belastning i vurderingene som gjøres. 

Unnlatelse av å vurdere å vektlegge § 8-12 kan medføre at et vedtak anses ugyldig dersom 

feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold. Det samme kan bli resultatet dersom 

vedtaket for så vidt omtaler § 8-12, men det fremstår som åpenbart at vurderingene og 

vektleggingene ikke har blitt trukket inn i forberedelsene av saken og i den skjønnsmessige 

vurderingen av saken. Se mer informasjon om naturmangfoldloven i Miljøverndepartementets 

veileder T-1514 Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk 

- en praktisk innføring. 

Kommentar:  

Det vises til avsnitt vedr. naturmangfold, pkt. 5.2 og rapport fra NINA, pkt. 5.3. En mener disse 

gir en fyllestgjørende synliggjøring av kommunens vurdering iht. naturmangfoldloven.  

 

Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Fare knyttet til kvikkleire 

I NGUs løsmassekart er deler av planområdet registrert som et område med marin 

strandavsetning, noe som kan være indikasjon på ustabile grunnforhold og mulighet for at det 

kan være kvikkleire der. Fare for utglidning er derfor et faretema som bør vurderes nærmere i 

risiko- og sårbarhetsanalysen. 

Det er gjennomført grunnundersøkelser av mudringsområder og utfyllingsområder. I tillegg er 

det utført en miljøgeologisk undersøkelse i Fomabukta og Neptunbukta, jfr. kap. 4 i 

planbeskrivelsen. Disse vil bli konkretisert i bestemmelser og ROS analyse.  

 

Fremtidig fare knyttet til stormflo 

Fylkesmannen vil særskilt trekke fram farene knyttet til fremtidige klimaendringer. Siden 

planområdet ligger i tilknytning strandsonen, er det viktig at man vurderer risikoen knyttet til 

havnivåstigning og stormflo i risiko- og sårbarhetsanalysen til reguleringsplanen for Båtsfjord 

Havn. 

Kommentar:  

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

Norge og Miljøverndepartementet 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 fastsatt laveste tillatt planumshøyde for nye 

næringsbygg til kote 3,2. 

 

6.1.6 Kystverket  

21.03.2013 

Det anmerkes fra Kystverket at planen bør inneholde opplysninger om gjeldene regelverk utover 

planbestemmelsene. Dette vil gjøre planen mer informativ og hensiktsmessig for brukerne.  
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Det bør bl.a opplyses om at alle tiltak / byggearbeider langs land og ut i sjø må i tillegg til 

behandling etter plan- og bygningsloven, behandles etter havne og farvannsloven.  

Kystverket har følgende prosjekter i planområdet:  

Fomabukta: Planlagt utbygging er satt til plandybde -9,5 m LAT. På østsiden av bukta må 

utvidet område samkjøres med planlagt utfylling.  

Neptunbukta: Innseiling planlagt utdypet til kote – 9,5 m LAT.  

I kystverkets handlingsprogram er tiltaket satt opp for gjennomføring i perioden 2014 – 2019. 

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

dybde på 6 – 7 m for å øke arealet til fartøyer som trafikkerer Båtsfjord. 

Sammen med ny molo som bygges med midler fra tiltakspakken, vil en få bedre forhold for 

større fartøy. Fiskeindustrien i Båtsfjord har landing i indre havn.   

Kommentar:  

Uttalelsen tas til underretning, og premisser fra havne- og farvannsloven tas inn i 

bestemmelsene. 

 

6.1.7 Ørjan Hansen  

Det påpekes i tlf.samtale 18.06.2013 at sesongen for fugleturisme fra november til april. Det er 

derfor viktig at det ikke pågår mudring av havna i denne perioden, da det vil være ødeleggende 

for fugleturismen.  

«Fuglekikkinga» omfatter ikke vadefugler, Ørjan Hansen ser derfor ikke noe problem i den 

sammenheng i forhold til planlagte utfyllinger.  

Kommentar:  

Kystverket understreker at en slik tidsbegrensning kan være kritisk i forhold til å kunne få 

gjennomført en mudring i havna. Kystverket understreker at man ikke kan risikere å komme i en 

situasjon der mudringsarbeidet må stoppes før det er ferdigstilt.  

Det konkluderes derfor med at ønsket tidsbegrensning ikke nedfelles i bestemmelsene til 

reguleringsplanen.  

En uformell dialog mellom Ørjan Hansen og Kystverket i anleggsfasen kan være en mulig måte 

å søke å finne praktiske løsninger for å avdempe konsekvensen for fugleturismen. 

 

Møter 

6.1.8 Oppstartsmøte 

19.02.2013 

Møtet ble avhold mellom Båtsfjord kommune ved Odd Magnus Rasmussen, Båtsfjord 

havnevesen v. Odd Jarle Jensen. Per Olav Bye fra Multiconsult deltok pr telefon.  

Skjema fra oppstartsmøtet utfylt av kommunen. Kommunen anbefalte oppstart av planarbeidet.  

Avklaringer 

 

6.1.9 Kystverket 

 

Det vises til pkt. 3.1.1 »Utdrag fra forprosjekt». Kystverket poengterer at reguleringsplanen for 

havna må vise de områder som ønskes utdypet. Under dette pkt. framkommer uttaksplan med 

revisjon fra 03.09.13. Den utdyping som utføres kan skje i etapper, avhengig av bevilgninger.  
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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 geoteknisk tilrådning. 

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

reguleringsplanens bestemmelser stilles rekkefølgekrav og krav til vurdering av behov for 

ytterligere geotekniske undersøkelser av angjeldende områder, før utdyping og utfylling tillates 

her.  

 

Forskrift om konsekvensutredninger 

Forholdet til forskriften 

Forskrift om konsekvensutredninger har to hovedregler i fht vurdering av om planer eller tiltak 

skal utredes: 

 Planer og tiltak som alltid skal utredes (§2) 

 Planer og tiltak som skal vurderes etter §4 (skal utredes dersom de kommer i konflikt 

med opplistede kriterier innenfor miljø og samfunn) (§3) 

Aktuell plan for Båtsfjord havn er en detaljregulering som omfatter mindre næringsområder på 

land samt havneområde og farled. 

Panlagte næringsområder ligger i tilknytning til arealer som er avsatt til utbyggingsformål i 

kommuneplanens arealdel, og innebærer dermed en «fortetting».   

 

Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften 

Her vurderes at følgende punkter må sjekkes ut: 

f) reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg I. 

I hht vedlegg I vurderes reguleringsplanen å utløse utredningskrav dersom man overskrider 

følgende kriterium (øvrige pkt vurderes ikke som aktuelle): 

Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 

allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr. eller et bruksareal på 

mer enn 15.000 m
2
. 

Reguleringsplanen forutsettes å legge til rette for mindre enn 15.000 m
2
 BRA samlet for 

planområdet.  

 

Planer og tiltak som skal vurderes etter §4 

Her vurderes at følgende punkter må sjekkes ut: 

a) reguleringsplaner som legger til rette for senere vedtak om utbygging av tiltak nevnt i  

vedlegg II. 

b) reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II, 

d) detaljreguleringer som innebærer endring av kommuneplan eller områderegulering.  

I hht vedlegg II vurderes planen å utløse behov for vurderinger dersom man overskrider 

følgende kriterium (øvrige pkt vurderes ikke som aktuelle): 

Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 

allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 5.000 m
2
. 

Reguleringsplanen forutsettes å legge til rette for mer enn 5.000 m
2
 BRA samlet for 

planområdet.  
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Dette medfører at det må gjøres en vurdering etter forskriftens §4, for å få avklart om noen av 

de opplistede kriteriene er aktuelle, se oversikt under. 

Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de 
a)  er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, 

kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått 
vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete 
kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde, 

b)  er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder eller utgjør en trussel mot 
truede naturtyper, truede arter eller deres leveområder, mot prioriterte arter eller deres 
funksjonsområder, mot utvalgte naturtyper, eller mot andre områder som er særlig viktige for naturens 
mangfold, 

c)  er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder 
markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i 
overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket 
kommer i konflikt med friluftslivsinteresser, 

d)  kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i 
medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 eller statlige planretningslinjer, statlige 
planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71, 

e)  kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens 
særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i konflikt med reindriftsinteresser, eller på annen 
måte kan komme i konflikt med reindriftens arealbehov, 

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

g)  gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensning, støy eller lukt, 
eller kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann eller sedimenter, eller kan føre til vesentlig økning 
av utslipp av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling, 

h)  medfører risiko for alvorlige ulykker, ras, skred og flom, 
i)  kan få konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen, 
j)  kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester, 
k)  kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat. 

 

Vurdering 

Reguleringsplanen vil legge til rette for begrensede utfyllinger i tilknytning til eksisterende 

arealer som er avsatt til næringsområder i kommuneplanens arealdel, og innebærer dermed en 

fortetting.  

Utbyggingspotensialet i reguleringsplanen er 14.743 m
2 
BRA ergo mindre enn 15.000 m

2
 BRA 

(kfr. vedlegg I) jfr. pkt. 8.2.1, 8.3.1 i denne beskrivelse. 

Ut fra kjent kunnskap, ser det ikke ut til å være konflikter med opplistede kriterier innenfor 

miljø og samfunn i hht §4 i forskrift om konsekvensutredning.  

Det vise videre til pkt. 5.2 i denne beskrivelse vedr. naturmangfold, der det framkommer at 

tiltaket kun får forbigående betydning for bestanden for sjøfugl og vadefugl, og dermed ikke 

truer disse arter.  

Det er lagt til grunn at reguleringsplanarbeidet gjennomføres uten konsekvensutredning, og at 

evt. nye momenter planarbeidet nedfelles i plankart og bestemmelser. 

Spesielle tema som er utdypet er i forhold til pkt. h er grunnforhold og stormflo. 
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7. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Planavgrensning framkommer av fig. 2. 

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

pkt. 7.1 t.o.m 7.4 og Kystverkets forprosjekt, pkt. 7.5.  

 

Stedsomtale 

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 

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

Fiskerinæringen er den viktigste næringen i kommunen. Pr. i dag er det registrert ca. 30 

bedrifter tilknyttet fiskerinæringen, hvorav 5 er rene produksjonsbedrifter. Til bedriftene er det 

tilknyttet lokal hjemmeflåte og fremmedflåte. Det tas i land ca. 40 000 tonn ulike fiskeslag, som 

utgjør en verdiskapning på ca. 500 mill. i året. Utenlandske fartøyer benytter også Båtsfjord som 

havn og leveringssted for fisk.  

Næringslivet i Båtsfjord er variert med flere handels og service bedrifter. På stedet er det slip og 

mekaniske verksteder knyttet opp til havnetrafikken. I likhet med nabokommuner er 

reiselivsnæringen i sterk vekst. 

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. 

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.  

Naturgitte forhold  

Vind og snø 

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 somrer. Vinteren kan vær kald, ned 

mot - 4O
o 
C, mens om sommeren kan temperaturen stige til rundt +3O

o 
C. 
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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 fjellveggen på fjordens sydøst side og inn mot sentrum.  

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. 

 

Sjø  

Bølger 

Fra innløpet i Båtsfjorden og til Hamnneset i Båtsfjord er det ca. 10 km. Havsjø og dønninger 

møter lite hindringer på veg inn fjorden og vil derfor miste lite av sin energi. Bratte skråninger 

på begge sider av fjorden kan i tillegg føre til refleksjoner og gi et noe uryddig bølgebilde. Både 

Foma- og Neptunbukta ligger imidlertid godt skjermet for bølger fra NNE.  

 

Is 

Neptunbukta kan være islagt på vinteren, men Fomabukta holdes åpen hele året.  

 

Strøm 

Det er ikke kjent om det er noen lokale strømningsforhold inne i de to buktene som planlegges 

utdypet. I Båtsfjorden går strømmen på stigende vann inn på vestsiden og utover på østsiden. 

Ved fallende vann går strømmen i motsatt retning. 

 

Tidevann  

Vannstandsnivåer for Båtsfjord, basert på standardhavn Vardø og gjennomsnittlig 

korreksjonsfaktor for Nordfjord og Kongsfjord: (0,98 + 0,89) / 2 = 0,94. (Tidevannstabellen 

2010).  

Vannstandsnivåer for Båtsfjord, relatert til Sjøkartnull (LAT). Høyeste observert vannstand:  

+ 4,14 m 0,94 = + 3,89 m. Laveste observerte vannstand: - 0,22 m 0,94 = - 0,21 m  

 

Trafikale forhold 

7.1.1 Vegsystem 

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

atkomst til industriområdet på Storholmen, andre arm går til Hamna.   

Ut fra vegvesenets vegdatabank (NVDB) er årsdøgntrafikken (Ådt) ved Neptunbukta 2100, ved 

kryss til Storholmen angis Ådt til 3600, i Hamna er Ådt angitt til 2550.  

Fartsgrense er 50 km./t. I nærliggende boligområder er fartsgrensen 30 km / t. 
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Båtsfjord havn 

7.1.2 Havnesituasjon  

 

Fig 20.Utsnitt fra kart «Kystinfo» som viser dybder, seilingsled, havneterminal, fiskerihavn, anløpskaier 

fiskeri. 

 

7.1.3 Trafikkdata i havna  

(fra Kystverkets forprosjekt) Det er via AIS systemet registrert 1000 fartøyer i 2009 som 

trafikkerte Båtsfjord. Denne informasjonen registrerer kun større fartøyer, da små fartøyer ikke 

er tilknyttet dette system. Trafikkgrunnlaget her er langt større, da små fiskebåter utgjør største 

delen av trafikken her. For denne type båter finnes det ingen sikre data. 

 

Teknisk infrastruktur 

7.1.4 Vann og avløp 

Kommunen har ikke eget ledningskartverk..  
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7.1.5 Kabler og ledninger i sjø 

 

Fig. 21. Utsnitt fra Kystverket, elektronisk sjøkart.  

På elektronisk sjøkart er det i Fomabukta markert en ledning/kabel som kommer i berøring med 

tiltaket. Før tiltaket igangsettes må det avklares med mulige kabel- og ledningseierne om de har 

ledninger på sjøbunn i utdypingsfeltene eller deponi. Gravemeldingstjenesten har meldt tilbake 

at Telenor ikke har kabler i utdypingsområdene.  

Kabler/ledninger som krysser planlagte utdypingsområder må flyttes. 

7.1.6 El kabler 

Oversiktskart fra Varanger kraft viser at det ikke er strømkabler som kommer i konflikt med 

planområdet rødt er høyspent, blått er lavspent, grått er fiber. 
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Fig 22 El kabler Foma bukta  

 

Fig 23 El. kabler Neptunbukta. Kabeloversikt fra Varanger kraft,  
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7.1.7 Telekabler  

Oversiktskart fra Geomatikk  

 

Fig. 24 Kabeloversikt fra Geomatikk, Fomabukta 

 

Fig. 25 Kabeloversikt fra Geomatikk, Neptunbukta 
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8. FORSLAG TIL PLAN  

Reguleringsplanen skal legge til rette for at Kystverket skal kunne gjennomføre en utdyping av 

havneområde og seilingsled.  

Det er behov for vanndyp til kote – 9,5 både i innseiling til Neptunbukta og i Fomabukta, for at 

alle fiskeribedrifter skal få dybder som gir tilgang for alle fartøy som trafikkerer havna i dag. 

Masser fra mudringa / utdypinga forutsettes dumpet i regulerte deponier i sjø eller i 

utfyllingsområder på Storholmen og Neptunbukta. Det må søkes om utslippstillatelse for 

dumping av masser  

Før Kystverket gjennomfører utdypinga, må det foreligge en vedtatt reguleringsplan. Planen vil 

legge til rette for begrensete utfyllinger i Neptunbukta og Fomabukta.  

Plankart 

 

Fig.26 Utsnitt fra forslag til reguleringsplan dat. 25.02.2014,  plankart 1 av 2 i A3 format 
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Fig.27 Utsnitt fra forslag til reguleringsplan dat. 25.02.2014, plankart 2 av 2 i A3 format.  

 

Fig 28, tegnforklaring 

Forslag til plan forholder seg til rammene i kommunedelplanen og reguleringsplanen for 

Storholmen.  

Tilpassing til reguleringsplanen for Storholmen industriområde, forutsetter at Kystverkets 

uttaksplanen må justeres i indre del av Fomabukta.. (Utdypingsplan se fig. 8 og 9.) 

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

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

Totalt samlet utbyggingspotensial innen planområdet 14.743 m
2 
BRA (Se etterfølgende pkt. 

8.2.1, 8.3.1 og 8.3.2. 
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Byggeområder  

Områdene kan bygges ut trinnvis. 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 industri- og lagerområde.  

Det legges til rette for sykkelparkering ved byggene.  

Ved byggesaksbehandling / søknad om rammetillatelse skal det framlegges en helhetlig 

situasjonsplan for det enkelte delområde.  

 

- - bygningers plassering med etasjetall, cotehøyde.  

- atkomster 

- kjøre- og gangveger, fortau 

- parkeringsplasser for biler og sykler, garasjer og parkeringsanlegg 

- tilrettelegging for nødetatene inkl brannvannsforsyning 

- renoveringsløsning 

- snødeponeringsplasser 

 

8.1.1 Byggeområde, industri lager IL 1 – IL4.  

Delområdene er avsatt til dette formål for å gi etableringsmulighet for industribedrifter og lager, 

samt annen næringsbebyggelse og bygg 

tilknyttet havnefunksjonen. Areal IL1– IL4 

Byggehøyde: Tillatt gesims høyde 13 m over 

gjennomsnittlig planert terreng.  

Atkomst: fra offentlig veg.  

Tomteutnyttelse: BRA=40%,  

Utbyggingspotensiale:  

IL1:A=5830 m
2  

BRA = 2330 m
2 

IL2: A  = 9224 m 
2 
BRA 3690 m 

2  

IL3: A = 12804 m 
2, 

BRA = 4097 m 
2 
 

IL 4: A = 970 m 
2  

BRA = 388 m 
2 

Samlet utbyggingspotensial industri, 

lager : 10.505 m 
2 

 

 

 

 

 

Fig 29 og fig30 til høyre, utsnitt fra forslag til 

reguleringsplan IL1, IL2, IL3 IL4.
 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

8.1.2 Havn – industri HI1. Fomabukta  

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

gi rom for etablering av industrivirksomhet.  
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Areal 6712 m
2 
, Byggehøyde: tillatt 

gesimshøyde 13,0 m over planum 

kai. Atkomst fra offentlig veg via 

regulert industriformål i planen for 

Storholmen. . 

Tomteutnyttelse: BRA=40%; 

Utbyggingspotensiale: H1 2680 m
2
 

BRA 

Innen område HI1 kan det tillates 

fylt inn forurenset masse fra 

mudring. Dette krever 

utslippstillatelse fra fylkesmannen. 

Fig 31 til høyre, utsnitt fra forslag til 

reguleringsplan, område HI1 og K1.  

 

8.1.3 Kai K1 

Tomteutnyttelse: BRA=25 %; A= 6232 m 
2 
BRA = 1558 m 

2 
. 

Byggehøyde: tillatt gesimshøyde 13,0 m. 

Kaia er en forlengelse av dagens dampskipskai, og vil være en offentlig kai. 

Utbyggingspotensiale: K1 1558 m
2
 BRA.  

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

8.1.4 Ferdselsområde F1 

Området skal betjene offentlig og privat båt-trafikk, og må av hensyn til sikkerhet og 

framkommelighet til enhver tid være åpent.  
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Bestemmelsesområde  

8.1.5 Deponi, D1, D2 

Deponiene skal kunne benyttes til å dumpe masser fra Kystverkets utdypingsarbeid i havna. I 

D1 kan det dumpes 170.000 m
3
, I D2 kan det dumpes 30.000 m3. Deponiene kan benyttes til 

slike masser, inntil de er fylt opp. Deponering av masser krever utslippstillatelse.  

 

Fig 32 utsnitt fra forslag til reguleringsplan, område D1, med bunnkoter.  

 

Fig 33 utsnitt fra forslag til reguleringsplan, område D2, med bunnkoter. 

 

Utfyllinger 

I Fomabukta, vestre side, IL1 legges det til rette for etablering av industriområde mellom to 

eksisterende kaier. I Fomabukta, østre side, HI1, legges dette arealet på ytre side av regulert 

industriareal i Storholmenplanen, og vil være en utvidelse av planlagt utfylling. Det vil her være 

naturlig at arealet avsluttes med en kaifront mot sjø. Det bør legges vekt på ordnete / plastrede 
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fyllingsfronter og at arealene planeres / avsluttes på en måte som gir inntrykk «byhavn» der 

ryddighet og struktur vektlegges.   

Byggeområdene vil i Neptunbukta være utfyllinger i eksisterende bukter, IL1, IL2 og IL3 og vil 

framstå som flate utfyllingsområder mellom eksisterende virksomheter Lengst inn i bukta 

legges det til rette for utfylling av IL4 som stikker ut i sjøen.  

Inngrepene planen medfører skjer i hovedsak ved utdyping av sjøbunnen, samt deponi av 

masser fra utdypinga på sjøbunnen.  

De mindre utfyllinger i Fomabukta og Neptunbukta vil legge til rette for industri, lager havn.  

Topografi og landskapstrekk over vann endres i liten grad.  

 

Klima  

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

Utforming estetikk 

Reguleringsplanen vektlegger estetiske hensyn gjennom bestemmelser og plankart. Det skal 

utarbeides helhetlige situasjonsplaner med ferdig planert terreng m.1:200, snitt, fasader, 

utomhusplan m 1:500, farge- og materialbruk.  

Støy, utslipp til luft og grunn  

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

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

lekeareal, uterom og private uteplasser. 

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  

tilknyttet brann og eksplosjonsfarlig materiale skal godkjennes (DSB).  

Grunnforhold 

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

avklarer grunnforholdene, og behovet for eventuelle tiltak. Det er gjennomført 

grunnundersøkelser på oppdrag fra havnevesenet. Se kap. 4. Disse skal leggs til grunn for 

utfylling og bygging, og må etter faglig geoteknisk vurdering eventuelt suppleres etter behov. 

Kravet medtas i reguleringsbestemmelsene.  

Risiko og sårbarhet  

Det skal være gjennomført grunnundersøkelser / faglig vurdering av grunnforhold og i forhold 

til forurensning, i forbindelse med utfylling og byggetillatelse.  

Evt. radon i byggegrunnen må avklares.  

9. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET  

Utdyping av havna  

Reguleringsplanen legger til rette for at Kystverket skal kunne gjennomføre en utdyping av 

havneområde og seilingsled.  

Det er behov for vanndyp til kote – 9,5 både i innseiling til Neptunbukta og i Fomabukta, for at 

alle fiskeribedrifter skal få dybder som gir tilgang for alle fartøy som trafikkerer havna i dag. 
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Før Kystverket gjennomfører utdypinga, må det foreligge en vedtatt reguleringsplan. Planen vil 

legge til rette for begrensete utfyllinger i Neptunbukta og Fomabukta.  

 

Planforslag /gjeldende planer 

Arealene som omfattes av planen for Båtsfjord havn er ikke regulert fra før, avgrensinga av 

planen tilpasses avgrensning for kommunedelplanen for Båtsfjord sentrum og reguleringsplanen 

for Storholmen industriområde.  

 

Fig 34. Utsnitt fra oversiktskart (vedlegg 7).  Forslag til plan for havneområdet m. reguleringsplan for 

Industriområde Storholmen (18.12.2013), kommundelplan for Båtsfjord sentrum (13.10.04), 

reguleringsplan for Foma (20.03.2012 ). 
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Fig 35. Utsnitt fra oversiktskart (vedlegg 7).  Forslag til plan for havneområdet m. reguleringsplan for 

Industriområde Storholmen (18.12.2013), kommundelplan for Båtsfjord sentrum (13.10.04), 

reguleringsplan for Foma (20.03.2012 ). 

Klima 

Konsekvenser av tiltaket vurderes ikke å skape klimatiske følger.  

Veg og trafikkforhold 

Planforslaget legges i tilknytning til eksisterende trafikkstruktur på land. 

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

tilpasset Kystverkets utdypingsplan 

Naturmangfold  

Planen får ikke konsekvenser naturmangfoldet vedr. sjøfuglbestanden i havna. Under mudring 

vil fuglene trekke vekk. Sedimentert forurensing / miljøgifter vil som en følge av mudringa bli 

fjernet fra bunnen, og det vil skje en revegetering. Den faglige vurdering (NINA) tilsier at 

fuglene vil vende tilbake.  

Vann og avløp 

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

tilfelle for delområdene.  
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Energi / tele  

Byggeområdene ligger i mellom etablerte byggearealer, tilknytning til eksisterende el. og 

telekabelnett. 

Privat og offentlig servicetilbud 

Tiltaket utløser ikke nye behov.  

Risiko og sårbarhet  

Utførte undersøkelser med eventuelle supplerende undersøkelser / vurderinger må legges til 

grunn for tiltakene som skal utføres.  

Konsekvenser for næringsinteresser  

Jfr. samfunnsøkonomisk analyse vil utdypingen i Båtsfjordhavn bidra til at fiskerihavna er bedre 

rustet for framtiden i den forstand at havna kan ta imot større fartøyer. Denne egenskapen kan 

kapitalisere seg i økt næringsaktivitet.  

Utbyggingsavtale  

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

 

10. SLUTTKOMMENTAR 

Reguleringsplanen er en forutsetning for at Kystverket skal kunne gjennomføre en utdyping av 

havna, som igjen vil legge til rette for en bedre havn.  

11. VEDLEGG 

1. Plankart i målestokk 1:1000, datert 25.02.2014 

2. Bestemmelser til reguleringsplanen dat.25.02.2014 

3. ROS-analyse datert 10.02.2014 

4 Adresseliste 

5. Fugleliv og bunndyr: NINA oktober 2013 

6. Miljøgeologirapport: 711359 /1, dat. 7 september 2012 

7. Oversikt gjeldende arealplaner inkl. forslag til plan (M 1:6000, A3) 

12. DOKUMENTER ikke vedlagt 

1. Kystverket Forprosjekt Båtsfjord R2-121112 

2. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Båtsfjord fiskerihavn, dat. 5 juli 2013 

3. Grunnundersøk: Noteby AS, Rapport 200412-1, dat. 3. januar 2003x 

4. Grunnundersøk: NGI (Multiconsult, rapport 710810), dat. 14 mai 2009 x 

5. Grunnundersøk: Multiconsult Rapport 711359, dat. 5 juli 2012 

6. MC Notater (6 stk) vurdering av utfyllinger, MC 711839  001 - 006 
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13. KOMMUNENS MERKNADSBEHANDLIG ETTER OFFENTLIG 
            ETTERSYN  

Kommunen framlegger merknadsbehandling i eget saksframlegg, i det følgende gjengis 

merknadene og kommunens vurdering og konklusjon. 

Teknisk styre vedtok i møte 13.03.2014, i sak 15/14, å legge forslag til detaljreguleringsplan for 

Båtsfjord havn ut til offentlig ettersyn. Forslag til plan har ligget til offentlig ettersyn fra 17.03.2014 

til 02.05.2014. Det er mottatt 7 merknader.   

 

Mottatte merknader:  

1. Statens vegvesen  dat. 20.03.2014 
2. Finnmark fylkeskommune dat. 24.03.2014 
3. Kystverket  dat. 23.04.2014 
4. Finnmark mat og kulturopplevelser    dat. 14.04.2014  
5. Fiskeridirektoratet      dat. 02.05.2014 
6. Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe    dat. 29.04.2014 
7. Fylkesmannen i Finnmark      dat. 28.04.2014 

 

Hovedinnholdet merknadene oppsummeres og vurderes av kommunen i det følgende:  

13.1 Statens vegvesen 

dat. 20.03.2014 

En har ikke merknader til planforslaget da det ikke har virkning for forvaltning av fv. 891.  

Kommunens vurdering: 

Merknaden tas til underretning. 

13.2 Finnmark fylkeskommune 

dat. 24.03.2014. 

Fylkeskommunen er fornøyd med at bygninger og uteområde skal gis universell utforming iht 

til Byggeteknisk forskrift og rundskriv «Tilgjengelighet for alle». Videre er en fornøyd med at 

aktsomhetsplikten vedr. kulturminner er medtatt i bestemmelsene.  

Kommunens vurdering: 

Merknaden tas til underretning. 

 

13.3 Kystverket 

dat. 23.04.2014 

Det vises til brev datert 17.03.2014 vedrørende offentlig ettersyn av forslag til 

detaljreguleringsplan for Båtsfjord havn. Kystverket har ingen merknader til planforslaget. 

Kommunens vurdering: 

Merknaden tas til underretning. 



Merknadsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Båtsfjord havn  45 

 

MULTICONSULT AS  

13.4 Finnmark mat og kulturopplevelser 

dat. 14.04.2014 

Det vises til møte 09.04.2014, vedrørende ny plan for Båtsfjord havn. Videre til kontakt med 

havnesjefen i mars 2013 i forb. med kjøp av Båtsfjord Brygge, i mars 2013, der en forhørte seg 

om muligheten for utfylling av arealet mellom bygningen og kaien i Strandveien 14— 16. 

En fikk da opplyst at i arealplanen var tegnet inn utfylling av området, og en fikk se tegning av 

planen. 

Ved gjennomgang av den nye arealplanen viser det seg at denne utfyllingen er fjernet. En vil 

gjerne vite hvorfor dette er gjort og om det er mulig å få denne inn på den nye planen ? 

Dette området er av stor betydning for videreutviklingen bedriften og var blant flere faktorer, 

avgjørende i vår beslutning om å kjøpe bygget. Vi håper derfor denne fyllingen kan tas med i 

den nye arealplanen. 

Kommunens vurdering: 

Det vises til brev med varsel om oppstart av reguleringsarbeidet, dat. 20.02.2013 og annonse 

23.02.2013 med varsel om oppstart av reguleringsarbeidet. Aktuelle utfyllinger som inngår i 

planen er markert på plankartet, i brevet og i annonsen. 

I planarbeidet har det framkommet behov for kai og havneareal på Storholmen i tillegg, som er 

medtatt i reguleringsplanen. 

Det har ikke kommet innspill til kommunen fra Finnmark mat og kulturopplevelser, forbindelse 

med varsling. Dette er derfor ikke eksplisitt vurdert i reguleringsplanen.  

Utfylling iht merknad lar seg ikke gjøre da det må være tilgang til kaifundamenter her.  

Merknaden tas ikke til følge  

13.5 Fiskeridirektoratet  

dat. 02.05.2014 

Fiskeridirektoratet region Finnmark (FIF) har ingen merknader til forslaget. 

Kommunens vurdering: 

Merknaden tas til underretning. 

 

13.6 Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe 

dat. 29.04.2014 

Det foreligger plan for mudring i Båtsfjord samt deponering av forurenset og ikke forurenset 

masse på anviste lokaliteter. 

På møte den 2 april på Hotellet ble planene fremlagt for næringsliv og andre interesserte. Det 

ble blant annet opplyst om hvor det skulle mudres og hvor massen som blir fjernet skulle 

deponeres. 

Forurenset masse skal deponeres på land i dertil godkjente fyllinger som ikke har utslipp til sjø. 

Det ble videre fremlagt plan for mudring av ikke forurenset masse som skal deponeres i sjø på 

to angitte plasser som har en større dybde enn resten av havna. Denne massen skal dekkes over 

med overskuddsmasse fra Storholmen. 

Det er forståelig at Kystverket som skal foreta mudring vil dumpe massene på billigste måte, og 

dermed i indre del av fjorden. Men er Båtsfjord som fiskerihavn og kanskje på sikt en havn for 

oljevirksomhet i Barentshavet tjent med at massen dumpes her. 
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Hvorfor mudre for en dypere havn og så få en grunnere indre del avfjorden? Det er etablert ett 

mottak for levende torsk innerst i fjorden, dette er en utvikling som det satses stort på for å 

forlenge sesongen for fersk fisk. Det vil bli søkt om flere mottakslokaliteter for denne type drift 

og det areal med de dybder som er i dag vil være vesentlige for denne aktiviteten. 

Dette er kun mottak og lagring av torsk i 12 uker uten fôring, på sikt er det aktuelt og starte 

fôring av torsk, men dette vil foregå lenger ut i fjorden. En må da slepe merder fra indre del og 

ut til en godkjent oppdrettslokalitet. 

Ved sleping av merder med torsk vil en være avhengig av att det er dybde nok til poser som er 

fra 5 til 10 meter dype. 

Det er stor interesse for etablering av lakseoppdrett i Finnmark der det finnes gode lokaliteter. I 

Båtsfjord har det vært drevet oppdrett av laks innenfor Skrovneset og i Syltefjorden. Dette er 

gode lokaliteter som kan være av stor interesse for ny oppdrettsvirksomhet. Det jobbes aktivt 

med å få til en nyetablering. 

Dersom det blir aktuelt med oljerelatert virksomhet i Båtsfjord vil dybden i havna være av 

vesentlig betydning for denne virksomheten. Vi mener derfor at den beste løsning for 

deponering av ikke forurenset masse vil være å dumpe denne så langt ut i fjorden at den ikke vil 

ha betydning for annen virksomhet som er aktuell i indre deler av fjorden.  

Her vil øst siden av fjorden og eventuelt utafor Skrovneset være plasser som ikke egner seg for 

annen virksomhet på grunn av eksponering for dårlig vær og høy sjø. 

Videre forutsetter vi at mudringsplanen følges opp og eventuelle landområder blir utnyttet til 

næringsarealer med bakgrunn i behov som vil komme og ikke etter “innfallsmetoden”. For øvrig 

ser planen grei ut. 

 

Kommunens vurdering:  

Ved kontakt med Kystverket kommenterer de at en ved deponering av masser i sjø legger til 

grunn deponiene ikke skal være til hinder for maritim aktivitet, inkludert evt. oljevirksomhet. 

Dette gjelder også sleping av merder.  

Deponeringstedenes avstand fra havna er viktig, og har betydning for økonomien i 

utdypingsprosjektet for Båtsfjord havn. Dette er en faktor som kystverket legger vekt på ved sin 

behandling av prosjektet. 

Aktuelle utfyllingsområder (landområder) for deponering av mudringsmasse foreslås i forslag 

til plan regulert til havneområde / industri, HI1 og industri / lager IL2. (I vedtatt plan for 

Storholmen er aktuelt utfyllingsareal for mudringsmasse regulert til industri : I1 og I2 og 

bunkers: BU.) 

Ønske om flytting av deponeringslokaliteter i sjø tas ikke til følge.  

Resterende del av merknad tas til orientering. 

13.7 Fylkesmannen i Finnmark  

dat. 28.04.2014 

Planforslaget er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Båtsfjord Havnevesen. Bakgrunn for 

planforslaget er at Kystverket skal kunne gjennomføre en utdyping havneområde og seilingsled, 

for at fiskeribedrifter skal få tilgang for alle fartøy som trafikkerer havna i dag. Planen skal også 

legge til rette for begrensede utfyllinger i Neptunbukta og Fomabukta, slik at man får ca. 40 

dekar nytt landareal. 

Plannavn, nasjonal arealplan-ID og kvalitetssikring av plankartet 
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Vi minner om at det er klare regler for navnsetting av planer, jamfør nasjonal 

produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister kapittel 1.1.3. Navn på denne planen 

skal være “Detaljregulering for Båtsfjord havn”. 

Etter det vi kan se så er planforslaget ikke tildelt en nasjonal arealplan-ID i henhold til kravene i 

kapittel 1.1.4 i nasjonal produktspesifikasjon. Et planforslag skal tildeles nasjonal arealplan-ID 

så tidlig som mulig i prosessen og senest når den tas under behandling i kommunen, jamfør 

kart- og planskriften § 9 annet ledd. Nasjonal arealplan-ID skal stå på plankartet, men vi 

anbefaler at den også angis på de andre plandokumentene. 

Dersom kommunen ikke allerede har gjort det så anbefaler vi at dere sender plankartene til 

Kartverket til kvalitetssikring. Det er viktig at produktspesifikasjonen følges for å unngå feil 

som kan føre til juridiske eller planfaglige uklarheter i ettertid. Av erfaring vet vi at plankart, 

som i utgangspunktet ser riktige ut, likevel ikke alltid er i samsvar med produktspesifikasjonen. 

Alle plankart bør derfor kvalitetssikres av Kartverket før de vedtas av kommunen. Plankart som 

skal kontrolleres sendes som SOSI-fil og pdf-fil til planVadso@kartverket.no. 

Kommunens vurdering:  

Multiconsult har ved denne behandling kvalitetssikret reguleringsplankartet iht til nasjonal 

produktspesifikasjon. 

Merknaden tas til orientering  

 

REGULERINGSBESTEMMELSENE 

Reguleringsbestemmelsene må utformes så konkret og tydelig at de ikke gir rom for tolkning og 

uklarheter. Noen av punktene i bestemmelsene er ikke egnet til å avklare forhold tilstrekkelig, 

da de er skjønnsmessige. Eksempler på dette er: 

- Punkt 1.1, bokstav b: “harmonisk utforming”. Dette er ikke egnet til fremtidige avklaringer, 

men vil kunne generere omfattende diskusjoner, eventuelt klager. 

- Punkt 1.1 og 2: Gesimshøyde over “gjennomsnittlig planert terreng”. Her bør det spesifiseres 

bedre hvor utgangspunktet for gesimshøyden tas. Dette kan beskrives som høyde over kaiflaten 

eller lignende. Formuleringen “Gjennomsnittlig planert terreng” er uklar, da det ikke framgår 

om det er for den enkelte tomta eller for et større område. 

Fylkesmannen stiller spørsmål ved punkt VI, som stiller enkelte dokumentasjonskrav ved 

søknad om rammetillatelse. Det framgår ikke hvor i plan- og bygningslovens § 12-7 dette kravet 

hjemles, eller for hvilket område denne bestemmelsen er knyttet til. Dokumentasjonskravene er 

forhold som kan avklares av kommunen ved eventuelle søknader om rammetillatelse. Det kan 

da stilles krav til dokumentasjon, ut fra de til enhver tid gjeldende behov. Vi mener derfor at 

punkt VI kan strykes. 

Kommunens vurdering:  

En mener pkt 1.1.b har en tilfredsstillende formulering, som gir en skjønnsmessig valgmulighet.  

Merknaden tas ikke til følge 

Vedr. gesimshøyde: Formuleringen «over gjennomsnittlig planert terreng» suppleres med 

«inntil husvegg». 

Merknaden tas til følge 

Vedr. dokumentasjonskrav mener kommunen det er hensiktsmessig at bestemmelsen 

opprettholdes.  

Merknaden tas ikke til følge.  
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VIII 

Bestemmelser om krav til undersøkelser før gjennomføring av planen er hjemlet i plan- og 

bygningslovens § 12 -7 punkt 12. c) Bruksbegrensning. Arealet som det kan tillates deponering 

av forurensede masser må kobles opp mot det konkrete arealet på plankartet. 

Kommunens vurdering:  

Merknaden tas til følge.  

Bruksbegrensning defineres for område HI1 og IL2, der det tillates deponering av forurenset 

mudringsmasse,  i §12-7 nr.4  pkt f og § 12-7 nr.12  pkt. pkt c.  

12-7 nr.12 pkt. c)Bruksbegrensning  

«For områdene HI1 og IL2 der det tillates deponert forurensete masser, skal det i 

utslippssøknad redegjøres for forurensing i grunnen og i rammesøknaden for hvilke etablerings- 

og bruksbegrensning dette vil medføre.» Formuleringen medtas i bestemmelsene 

12-7 nr.4pkt. h):  «For bygg som plasseres over forurensete sedimenter og forurensete 

utfyllingsmasser skal det sørges for utlufting i sprengsteinslaget under byggene.» 

Formuleringen medtas i bestemmelsene 

 

IX 

Bestemmelsen om kulturminner og aktsomhetsplikt er hjemlet i plan- og bygningslovens 

§ 12-7 punkt 6. 

Kommunens vurdering:  

Merknaden tas til følge ved at nr. 6 tilføyes. 

Forurensning 

Kommunen bør i planbestemmelsene spesifisere og synliggjøre hvilke utfyllingsområder og 

deponiområder som kan benyttes til forurensede muddermasser. På areal som avsettes til 

utfylling/deponi for forurensede muddermasser bør det av hensyn til fremtidig arealbruk tas inn 

følgende retningslinje i planbestemmelsen: 

Graving kan ikke foretas uten tillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 2 om bygge- og 

gravearbeider i forurenset grunn. 

Vi anbefaler videre at følgende planbestemmelse angis for alle utfyllingsområdene: Jordmasser 

som legges i utfyllingen skal være rene masser. De må tilfredsstille tilstandsklasse 1 og 2 i 

gjeldene veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn.  

Kommunen må foreta en vurdering av deponiområdenes egnethet. Deponiområde D2 ligger i 

nærheten av hurtigrutekaia og kaiområde med mye stor båttrafikk. Det vil derfor være stor fare 

for at nødankring kan ødelegge overdekningen på et slikt sjødeponi. Vi vil anta at deponering av 

forurensede masser her fort kan komme i konflikt med nødvendige arealbruksrestriksjoner etter 

forurensningsloven. D2 bør derfor ikke benyttes til forurensede muddermasser. 

Kommunen må imidlertid selv vurdere egnetheten til deponiområdene med tanke på framtidige 

arealbruksrestriksjoner. 
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Kommunens vurdering:  

Vedr. forurensning:§ 12-7 pkt f «Utfyllinger med forurensete masser»  suppleres definering av 

de områder der det tillates forurenset masse: «Graving kan ikke foretas i område HI1 og IL2 

uten tillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 2 om bygge- og gravearbeider i forurenset 

grunn» Formuleringen medtas i bestemmelsene. 

Vedr. planbestemmelse for utfylling med rene masser:§ 12-7 pkt g: «Jordmasser som legges i 

utfylling i områdene IL1, IL3, IL4 og K1 skal være rene masser. De må tilfredsstille 

tilstandsklasse 1 og 2 i gjeldene veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn.»  

Formuleringen medtas i bestemmelsene. 

Planen legger ikke til rette for deponering av forurenset masse i område D1og D2. Dersom 

Kystverket senere har ønske om det, vil de fremmesøknad i samsvar med kravene i 

forurensingsloven.  

Merknaden tas til følge  

 

ØVRIGE MERKNADER TIL PLANFORSLAGET 

Natur – og miljø 

For å minimere negative konsekvenser for fuglelivet i havneområdet må mudring- og 

dumpeaktiviteten begrenses til de tidspunkt som foreslås i konsekvensutredningen 

(Reguleringsplan for Båtsfjord havn, Finnmark, Konsekvenser for fugleliv og bunndyr, NINA 

minirapport 452). Innerst i Fomabukta må mudring og dumping ikke skje i perioden oktober – 

mai. Dette må tas inn i reguleringsbestemmelsene. 

Vi forutsetter at kommunen følger de øvrige råd og avbøtende tiltak som framgår av 

konsekvensutredningen. 

Kommunens vurdering:  

En tidsbegrensing av mudrings og dumpingsperioden som medfører at arbeidet ikke kan utføres 

mellom oktober og mai, vil være en sterk begrensning på Kystverkets viktige arbeid for 

Båtsfjord samfunnet. En praktisk løsning, vil være som NINA påpeker, at de berørte parter i 

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

søker samarbeid for å få til gode løsninger i forhold til Artic Tourist virksomhet og Kystverkets 

mudring. 

Det er naturlig at de nevnte aktører og kommunen møtes i forbindelse med Kystverkets 

utarbeiding av framdriftsplan, slik at denne på best mulig måte kan tilpasses Artic 

Tourist`behov.  

Kommunen mener dette vil være en bedre løsning enn en bastant tidsbegrensing.  

Merknaden tas ikke til følge.  

Merknaden tas til orientering vedr. videre råd.  

 

Barn og unge 

Fylkesmannen er opptatt av at hensynet til barn og unge blir ivaretatt i alle plansaker. 

Kommunen må derfor påse at det planlegges og iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak på 

havneområdet for å hindre potensielle ulykker der barn og unge er involvert. Kommunen kan 

vurdere å pålegge inngjerding av industri- og lagerområdene IL1-IL4 ved å endre 

reguleringsbestemmelse 1.2.b) 

Kommunens vurdering:  

Merknaden tas til følge, pkt 1.2.b endres til «Områdene skal inngjerdes.» 
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14. Kommunens konklusjon vedr. forslag til reguleringsplan med 
bestemmelser: 

 

Plankartet endres ikke.  

 

Reguleringsbestemmelsene endres på følgende punkter: 

Vedr. gesimshøyde: 

Formuleringen «over gjennomsnittlig planert terreng» suppleres med «inntil husvegg», for pkt. 

1.1 a og 2.1 b.  

Vedr. nummerering:  

Iht pbl: pkt. nr. tilføyes : Kap VIII § 12 – 7 nr. 12 og  Kap. IX § 12-7 nr. 6 

 

Vedr. bruksbegrensning: 

Bruksbegrensning defineres for område HI1 og IL2, der det tillates deponering av forurenset 

mudringsmasse,  i §12-7 nr.4  pkt f og § 12-7 nr.12  pkt. pkt c.  

Vedr. utlufting 

§ 12-7 nr 4 pkt h. Krav til byggegrunn. 

 

Vedr. forurensning: 

§ 12-7 nr.4 pkt f «Utfyllinger med forurensete masser»  suppleres definering av de områder der 

det tillates forurenset masse: «Graving kan ikke foretas i område HI1 og IL2 uten tillatelse etter 

forurensningsforskriften kapittel 2 om bygge- og gravearbeider i forurenset grunn.» 

 

Vedr. rene masser:  

§ 12-7 nr.4 pkt g : Utfylling med rene masser: Jordmasser som legges i utfylling i områdene 

IL1, IL3, IL4 og K1 skal være rene masser. De må tilfredsstille tilstandsklasse 1 og 2 i gjeldene 

veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. 

 

Vedr. barn og unge:  

Pkt. 1.2.b endres til «Områdene skal inngjerdes.» 

 

Endring av reguleringsbestemmelsene medfører ikke behov for nytt offentlig ettersyn da 

endringene er av opplysende karakter. Båtsfjord havn og Kystverket er konsultert.  

 

Vedlegg endret dokument .  

Reguleringsbestemmelser, revidert 16.05.2014.  

Resterende vedlegg: 

Vedlegg og dokumenter i samsvar pkt. 11 og pkt. 12. 


