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1 Sammendrag 
Nordfjord har ikke reguleringsplan i dag. All byggeaktivitet må skje gjennom dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven. Bygda har aktivitet både gjennom fritidsbruk og næringsvirksomheter. Planforslaget 
tar sikte på å ivareta mest mulig av den opprinnelige bebyggelsen i bygda, samtidig som det gir 
rammer for framtidig utvikling. 
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2 Bakgrunn 
Det finnes ingen gjeldende reguleringsplan for Nordfjord. Det er en del aktivitet i bygda, både 
næringsvirksomhet og til fritidsbruk. Tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven, er ikke 
tillatt uten dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Kommunen ønsker derfor å regulere 
området, slik at kommunen har styring over framtidig byggevirksomhet, og berørte hjemmelshavere 
og næringsdrivende har forutsigbare rammer for sin virksomhet. 

2.1 Formålet med planen 
Planens målsetting er å detaljregulere dagens fritidsbebyggelse og næringsbebyggelse. Planen skal 
også angi arealer for mulig framtidig bebyggelse. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Detaljreguleringen fremmes av Båtsfjord kommune. Planfaglig konsulent er Tana kommune v/ 
planlegger Bjarne Mjelde. 

2.3 Vurdering av krav om konsekvensutredning 
Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning. Planarbeidet fanges ikke opp av KU-
forskriftens § 10, vedlegg I eller vedlegg II. 

2.4 Forklaring på ord og begreper i plandokumentet 
BYA (bebygd areal): Sum av bebygd areal for alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over 
bakken, åpent overbygd areal og nødvendig areal for biloppstillingsplass. 

BRA (bruksareal): Sum av bruksarealet for alle bygninger og konstruksjoner, åpent overbygd areal og 
parkeringsareal. 

Mønehøyde: Høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. Måles i forhold til gjennomsnittlig 
terrengnivå rundt bygningen. 

Gesimshøyde: Høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten, måles i forhold til 
gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen. 

(Kilde: Byggteknisk forskrift, TEK17). 

Takformer: Nedenfor vises de vanligste takformene. Gesims og møne er også tegnet inn.                
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(Kilde: Grane kommune.)  

DAA: Dekar. 1 daa tilsvarer 1 mål = 1000 kvm. 

NN2000 «Normalnull år 2000»: Høyde for kartreferanse. Denne vil omtrent sammenfalle med 
«middelvann». 

3 Planprosessen 
Båtsfjord kommune har lagt vekt på å involvere interessentene i planområdet mest mulig. Det gjelder 
både med informasjon fra kommunens side om formålet med planprosessen, og å få mest mulig 
informasjon om dagens og fremtidens bruk av Nordfjord. 

3.1 Tidligfasevurdering 
Før varsel om oppstart hadde kommunen møter med personer og virksomheter som har en aktiv 
rolle i Nordfjord. Det gjaldt også Kystverket og næringsaktører. Dette ga kommunen bedre 
forutsetninger for å vurdere hvordan planarbeidet skulle gjøres, og hvilke problemstillinger som var 
viktig å belyse i planprosessen. 

3.2 Varsel om oppstart og innspill 
Varsel om oppstart ble sendt til hjemmelshavere, regionale og statlige myndigheter 11. oktober 
2018. De mottatte innspill er oppsummert nedenfor: 

- NVE advarer mot skredutsatte områder. Hvis det er aktuelt å planlegge bebyggelse her, må 

det gjennomføres egen skredfarevurdering. Ellers er grunnforholdene gunstige. 

- Kystverket: Tiltak i sjø krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. Plandokumentene må 

informere om dette. 

- Finnmarkseiendommen nevner spesielt at reiselivsvirksomheten må få gode rammer. 
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- Fylkeskommunen ønsker å befare deler av planområdet for kulturminner. Kommunen må 

vurdere dette opp mot hva som vil være framtidig planområde. Fylkeskommunen ønsker at 

kirka får en hensynssone på 60 meter. Kravet om 60 meters hensynssone gjelder i spredt 

bebyggelse og er etter kommunens mening ikke hensiktsmessig i et så tettbygd strøk som 

Nordfjord. 

- Fylkesmannens innspill i forhold til utredningsbehov og samfunnssikkerhet skal ivaretas. 

- Innspill fra Rolf Sund viser særlig til at det bør tilrettelegges for å dekke behov som 

tilreisende har, bl.a. parkering og bobiltømming.  

3.3 Møter med interessenter i planområdet 
Vinteren 2019 har kommunen hatt møter med næringsdrivende i området. Kommunen gjennomførte 
også et åpent møte 7. mars med ca. 22 fremmøtte. Det ble da gjennomført verksteder, med 
temaene: 

 Nordfjord for fritidsboligen: Byggeskikk/arealer/vann og avløp/utvidelse av 

byggeområdet/bruk av havna 

 Nordfjord for besøkende: Hvem besøker Nordfjord/hvor mye bør tilrettelegges. 

 Nordfjord å drive næring i: Er det bra sted å drive næring/hva mangler/ønskes mer 

næringsvirksomhet/kan havna utnyttes bedre. 

 Havna i Nordfjord: Hvor mange bruker havna/hva er de viktigste funksjonene/hvor bør 

funksjonene ligge. 

Deltakerne ønsker å beholde viktige elementer av dagens byggeskikk, dvs. at nye boliger ikke avviker 
mye i størrelse og utforming fra de boligene som finnes. Tomter for nye fritidsboliger bør ikke 
komme gjennom fortetting, men i nye områder, gjerne i høyden. De må kunne kobles til eksisterende 
vann og avløp. 

I havna må det kunne tilrettelegges for båtplasser, flytebrygger, naust og båtopptrekk.  

Det må kunne tilrettelegges for parkering, elforsyning til bobil og campingvogner samt bobiltømming. 

Dagens næringsvirksomhet med reiseliv og oppdrett oppfattes som positive elementer for stedet. 

3.4 Avklaring i teknisk styre – innsnevring av planområdet 
På bakgrunn av de vurderinger som ble gjort i forbindelse med dialogen nevnt ovenfor, ba 
rådmannen teknisk styre om styringssignaler for den videre planleggingen. Dette er oppsummert i 
følgende punkter:  

• Eventuell ny fritidsbebyggelse lokaliseres ovenfor dagens, i område A. Dette tilsvarer 
omtrent arealformålet LSF i plankartet. 

• I bestemmelsene gis det anledning til å etablere flytebrygger, båtopptrekk og naust i 
havneområdet. Utforming av naust skal inn i bestemmelsene. Rorbuer defineres som 
overnatting/fritidsbebyggelse og bør ikke tillates. 
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• Generelt vil arealet nedenfor veien få kombinerte arealformål, der både 
fritidsbebyggelse og næring/industri er tillatt. 

• Arealet ovenfor veien vil få arealformålet fritidsbebyggelse 
• Det reguleres inn tilstrekkelige arealer til parkering, camping mv. i tilknytning til skolen. 
• Planområdet innskrenkes til å gjelde dagens Nordfjord, dog slik at Nordfjordelva med 

kantvegetasjon inkluderes. 

3.5 Høring av planforslaget 
Teknisk styre vedtok i møte 08.10.2020 å sende planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. 
Høringsperioden er satt fra 16.10.2020 til 27.11.2020. Troms og Finnmark fylkeskommune og 
Biskopen i Nord-Hålogaland fikk utvidet høringsfrist. 

3.6 Merknadsbehandling 
Under høringen av planforslaget kom det inn uttalelser fra følgende: 

- Fiskeridirektoratet 

- Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

- Statens vegvesen 

- Troms og Finnmark fylkeskommune/Biskopen i Nord-Hålogaland (innsigelse) 

- Rolf Sund 

- Nordfjord velforening 

- Båtsfjord frivilligsentral 

Det er utarbeidet en egen oversikt over forslag, innspill og innsigelser, kommunens vurdering av 
disse, samt hvilke endringer forslagene har ført til i planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart. 

4 Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnede planer  
Kommuneplanens arealdel 
I den opprinnelige planavgrensningen gjelder kommuneplanens arealdel, inkludert kystsoneplanen. 
Området som nå ønskes regulert er avsatt til «tettbebyggelse», mens arealet sørvest for dette er 
avsatt til fritidsbebyggelse. Havna og et område utenfor moloene er avsatt til vern av sjø og vassdrag. 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i planområdet. 

4.3 Tilgrensende planer 
Sørvest for Nordfjordelva er et areal avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Dette 
området var med i den opprinnelige planavgrensningen, men ble senere tatt ut, jf. kap. 3.4. 

I nærheten av planområdet er det i arealdelen også avsatt områder til nedbørsfelt for vannverket til 
Nordfjord, massetak, samt bebyggelsesplan for hytteområdet H5 (Hamna). 

I arealdelen er det også avsatt område til akvakultur mot Veidnesodden.  
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4.4 Øvrig arealutnyttelse i og nær planområdet 
Planområdet ligger ca 8 km nord for grensen til Varangerhalvøya nasjonalpark, og ca 3 km sør for 
grensen til Makkaurhalvøya naturreservat. Høsten 2021 ble det vedtatt en reguleringsplan for nytt 
oppdrettsanlegg mellom Nordfjord og Sandfjordneset. Dette planområdets sørvestre avgrensning er 
ca. 2,8 km fra Nordfjord. 

4.5 Statlige planretningslinjer, regionale rammer og føringer  
Statlige planretningslinjer (plan- og bygningsloven § 6-2) brukes for å konkretisere nasjonale 
forventninger til planleggingen, og til å markere nasjonal politikk på viktige områder. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
Regjeringen viser til at vi står overfor fire store utfordringer: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom offensiv klimapolitikk og forsvarlig 

ressursforvaltning 

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

• Å skape et trygt samfunn for alle 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
Formålet med planretningslinjen er at kommunene gjennom planlegging bidrar til klimatilpasning og 
utslippsreduksjoner. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 
Planleggingen skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet, 
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, tilrettelegge for verdiskaping og næringsutvikling og fremme 
helse, miljø og livskvalitet. 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
For bl.a. kystkommunene i Finnmark gjelder retningslinjenes kap. 7.2. Utbygging bør så langt som 
mulig begrenses til områder som er bebygd fra før. Behov for næringsutvikling og arbeidsplasser bør 
tillegges vekt. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Kommunen skal påse at det i nærmiljøet finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. 

Nasjonal veileder T-1450 – Planlegging av fritidsbebyggelse 
Veilederen skal hjelpe kommunene og andre aktører å oppfylle målene om en mer miljøtilpasset 
fritidsbebyggelse. Det er et nasjonalt resultatmål at fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes 
med vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. 
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet, historie 
Nordfjord er en del av Syltefjord, som ligger ca 33 km sørøst for Båtsfjord tettsted langs fv. 891 og 
kommunal veg.  Nordfjord ligger i bunnen av Nordfjorden, en arm av Syltefjorden. 

 

Figur 1 - Planområdet innsirklet i rødt 

Nordfjord er den yngste bygda i Syltefjord. Det første huset ble bygget i 1925. De fleste bygningene 
ble oppført på 1950-tallet. Mange av bygningene stod opprinnelig i Ytre Syltefjord, men ble flyttet til 
Nordfjord. På grunn av bl.a. skolenedleggelse og vinterstengt veg ble Nordfjord fraflyttet rundt 1989. 
Nordfjord har ikke hatt status som fraflyttingssted, men boligene i Nordfjord er i praksis gått over til 
å bli fritidsboliger. 

Avgrensning og størrelse på planområdet 
Opprinnelig avgrensning av planområdet omfattet arealer som i kommuneplanens arealdel er avsatt 
som «tettsted» og «fritidsbebyggelse», til sammen 1632 daa. 

Arealet som i arealdelen er avsatt til «fritidsbebyggelse» er tatt ut av planforslaget, da det i dag ikke 
ser ut til å være interesse for å etablere fritidsboliger der. Fremtidig bruk av arealet blir vurdert i 
forbindelse med ny arealdel. 

Gjenstående areal som omfattes av denne detaljreguleringen er ca. 500 daa. 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
I arealressurskart AR50 er mesteparten av bebyggelsen markert som bebygd og samferdsel, mens det 
øvrige er åpen fastmark. 

Arealbruken i Nordfjord er hovedsakelig følgende: 

- Den gamle boligbebyggelsen brukes i dag til fritidsformål. En nyere bolig brukes av Salmar AS 

for de som jobber ved Salmars oppdrettsanlegg. 

- Områdene mot havna brukes delvis til fritidsformål, delvis til næringsformål (Salmar AS, 

Arctic Tourist AS, Sommerkaféen). 

- Havna brukes profesjonelt dels av Salmar AS, dels av Arctic Tourist AS. Ellers er det 

tilrettelagt private og felles flytebrygger til fritidsformål.  

- I området mot Veidnesodden, ca. 2 km fra Nordfjord, har Salmar AS et oppdrettsanlegg. 

Nordfjord har vært statlig fiskerihavn. Forvaltningsansvaret for statlige fiskerihavner er forutsatt 
overført til fylkeskommunene/regionene fra 01.01.2020. 

Områdene rundt bebyggelsen er vårbeite og sommerbeite for rein. Området brukes av 
reinbeitedistrikt 6, Várjatnjárga/Varangerhalvøya. 

Utenfor stedet Nordfjord, i hver sin ytterkant av planområdet, er det to eiendommer, 9/1/28 og 
14/1/59. Sistnevnte, «Nesset i Nordfjord» har bl.a. vært fiskemottak og var i drift fra 1927 til 1957. På 
den andre eiendommen var det inntil sommeren 2020 en bygning som tilhører Telenor. Den er nå 
fjernet. 

 
5.3 Stedets karakter 
Struktur og estetikk, eksisterende bebyggelse 
Nordfjord er bygget som et tradisjonelt fiskevær, med opprinnelig boligbebyggelse langs, og for det 
meste på fjellsiden av hovedveien.  Havne- og fiskerrelatert virksomhet har vært lokalisert på 
sjøsiden. 

Nordfjord har ingen særegen byggeskikk. I tråd med tidsperioden da de fleste boligene ble oppført, 
er grunnflatene relativt beskjedne, typisk 60-90 kvm. Noen få, bygget på 1970-tallet, er større, typisk 
115-160 kvm. De aller fleste eiendomstomtene er også små, for det meste 500-700 kvm.  

Nordfjord har ca. 35 bygninger som kan klassifiseres som bolig eller fritidsbolig. 

 
5.4 Landskap  
Topografi og landskap 
Landskapet domineres av Syltefjorden, som strekker seg ca 15 km nordøstover før den når åpent hav. 
Nord og nordøst for stedet går nærmeste terreng bratt opp til 140-150 moh. Siktforholdene er åpne 
utover Syltefjorden mot Indre Syltevika (ca. 9 km). Sikten mot sør begrenses av Hamnefjell og 
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Hamnesodden, med terreng opp til 140 moh. Mot vest og sørvest åpner landskapet seg over 
Nordfjordeidet og Syltefjorddalen. 

Solforhold 
Siden stedet er øst- og sørvendt i forhold til omkringliggende fjellformasjoner, er det meget gode 
solforhold store deler av dagen. Også mot vest vil det være greie solforhold om sommeren, 
varierende etter hvor i Nordfjord man er. 

Lokalklima 
På grunn av landskapet rundt Nordfjord vil de fremherskende vindretninger være nordøst og sørvest. 
Stedet kan ligge utsatt til for kastevinder fra nord. Det kan settes opp sterke vindfelt fra 
høydedragene i sør-sørvest om vinteren under kaldt høytrykksvær. Fenomenet beskrives som 
«landvind» på Finnmarkskysten. Ellers ligger Nordfjord relativt godt skjermet fra vind fra nord til øst, 
og kan om sommeren ha betydelig bedre vær enn lenger ute på kysten. Syltefjorden fryser normalt 
ikke om vinteren. 

Estetisk og kulturell verdi 
Nordfjord er ett av mange små fiskevær på Finnmarkskysten som fikk sin betydning sterkt redusert 
etter hvert som fiskeindustrien og fiskeflåten gikk i retning av større enheter, med krav til bedre 
logistikk, større og dypere havner og annen infrastruktur. Noen av disse fiskeværene har forsvunnet 
helt, mens f.eks. Nordfjord og Hamningberg har endret seg til å bli reiselivsmål og fritidsbebyggelse. 
At stedene har veiforbindelse, har vært avgjørende.  

Denne utviklingen har også ført til at den opprinnelige byggeskikken er blitt utvannet på grunn av 
tilbygg/utvidelser, fasadeendringer mv. som eierne har oppfattet som nødvendige eller ønskelige for 
å kunne bruke husene som fritidshus. 

 
5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
I planområdet finnes følgende registrerte kulturminner (kilder: Askeladden og NordAtlas) 

Bygninger 
ID 85027-1 Syltefjord kapell, ble opprinnelig oppført på Makkaur og flyttet til Nordfjord i 1955. 
Grunnflaten er ca. 135 kvm. 
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Figur 2 - Syltefjord kapell. Til venstre tidligere Nordfjord skole, nå sommerkafé. 

Andre kulturminner 
ID 27496 Bosetting/aktivitetsområde: Samisk kulturminne fra før-reformatisk tid, er automatisk 
fredet. Areal med sikringssone er 324 kvm. 

ID 27497-1 Bosetting/aktivitetsområde – boplass fra eldre steinalder er automatisk fredet. Areal 
med sikringssone er ca 6,8 daa.  

Utenfor, men i nærheten av planområdet ligger følgende automatisk registrerte kulturminner: 

ID 111142 – Bosetning/aktivitetsområde består av flere kulturminner fra før-reformatisk tid og eldre 
steinalder. 

ID 143424-1 – Bosetning/aktivitetsområde – Grop. 

ID 143418-1 – Bosetning/aktivitetsområde – Enkeltminne, steinkonstruksjon 

ID 63454 – Bosetning/aktivitetsområde – Samisk kulturminne fra før-reformatisk tid. Areal ca. 10,6 
daa. 

SEFRAK-registrerte bygninger 
SEFRAK er et register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Registreringen sier ikke 
noe om verneverdi, og det er i utgangspunktet ikke restriksjoner knyttet til bygningene. 
Fylkeskommunen ønsker at den blir informert om søknader om tiltak for SEFRAK-registrerte 
bygninger. 

Følgende bygninger i Nordfjord er registrert i SEFRAK-registeret: 
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Nr. Eiendom Type Status 
0002-166 14/1/26 Sjå Eksisterer 
0002-165 14/1/23 Bolighus Eksisterer ikke 
0002-160 14/29 Bolighus Eksisterer ikke 
0002-161 14/29 Fjøs Eksisterer ikke 
0002-162 14/29 Vedsjå Eksisterer ikke 
0002-159 14/29 Bolighus, «Nættahuset» Eksisterer 
0002-158 14/22 Bolighus «Bestyrerboligen» Eksisterer 
0002-156 14/18 Sjøbu Eksisterer 
0002-155 14/1/60 Naust Eksisterer ikke 
0002-154 14/16 Bolighus Eksisterer 
0002-153 14/1/29 Bolighus Eksisterer 

Data ovenfor er supplert og korrigert med informasjon fra Randi Sætre. 

Det finnes flere eldre bygninger i Nordfjord som ikke er SEFRAK-registrert. Dette gjelder bl.a. Nesse-
bruket. 

 
5.6 Naturverdier, naturmangfold  
Artsdatabanken viser forekomster av krykkje (EN – truet) og lomvi (CR – truet) på rødlista. Øvrige 
registreringer av artsmangfoldet viser livskraftige arter. 

Det er ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige naturtyper i planområdet. 

To vassdrag drenerer ut i Nordfjorden i planområdet: 

Nordfjordelva 
Nordfjordelva er 8,6 km lang og har et nedbørsfelt på 28,7 km2 opp til ca. 480 m.o.h. Elva har relativt 
stor flomvannføring, og brer seg ut over flommark når den kommer ned i flatere terreng. I området 
med flommark er elveløpet i konstant endring. Det er satt opp en elveforbygning oppstrøms vegen til 
Nordfjord. Nedstrøms vegen har det hendt at flomvannet har kommet i kjelleren til de nærmeste 
bygningene. 

 

Figur 3 - Nordfjordelva. Rød strek viser elveforbygning. Rød sirkel viser flomutsatt bebyggelse. 
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Bekk fra Myrvatnet 
Bekken er ca 900 meter lang og kommer fra Myrvatnet, like nord for bebyggelsen. Myrvatnet er 
reservoar for det kommunale vannverket. Bekken er bratt, men har liten vannføring. 

 
5.7 Nærmiljø, friluftsliv 
Syltefjord og Syltefjorden har høy rekreasjonsverdi hos befolkningen i Båtsfjord kommune og 
tilreisende. Syltefjordelva er lakseførende, og det er flere hytteområder, lokalisert i Hamna og 
oppover langs Syltefjorddalen. Det er etablert reiselivsvirksomhet i Nordfjord og Hamna som bidrar 
til å øke områdets attraktivitet både for lokalbefolkning og tilreisende. Om vinteren er det 
skuterløyper til Hamna, Ytre Syltefjord, Båtsfjord, Makkaur, Syltefjorddalen med forbindelse til 
Berlevåg og Tana, og til Hamningberg og Vardø. 

5.8 Landbruk 
Det er ikke landbruksvirksomhet i planområdet. 

5.9 Trafikkforhold 
Adkomst til Nordfjord er med kommunal veg som er vinterstengt. Om vinteren er det adkomst via 
skuterløyper.  Kjørbar vegbredde er ca 5 meter i planområdet. I bebyggelsen er skiltet hastighet 30 
km/t. Utenfor bebyggelsen er skiltet hastighet 50 km/t fram til avkjørselen til Hamna.  

Siden området først og fremst brukes til fritidsformål er trafikkmengden liten. Vi har ikke informasjon 
om at det har skjedd trafikkulykker med personskade.  Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ikke 
spesielt ivaretatt. Men ut fra at trafikkmengden er liten og vegen er oversiktlig, vurderes den som 
akseptabel. Det er gode siktforhold fra avkjørslene ut til veien. 

5.10 Barns interesser 
Det er ikke spesielle områder som er tilrettelagt for barn. Men stedets størrelse, trafikkmengde og 
nærhet til natur og friluftsliv gjør at det er gjennomgående trygt å være barn i Nordfjord. 

5.11 Sosial infrastruktur 
Det er ingen sosial infrastruktur av type skole og barnehage i Nordfjord.  

5.12 Universell tilgjengelighet 
Bebyggelsen og infrastrukturen i Nordfjord er ikke spesielt tilrettelagt med tanke på tilgjengelighet 
for alle. 

5.13 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp 
Kommunalt vannverk ligger i Myrvannet ovenfor bebyggelsen, med ledningsnett fram til 
eksisterende bebyggelse. Det er også ledningsnett for avløp. Anleggene er gamle. Det må vurderes 
om det er behov for rehabilitering av anleggene. 

Energiforsyning 
Nordfjord forsynes fra Smelror stasjon i Vardø kommune via en 46-km lang 22-kV linje. Varanger 
KraftNett opplyser at gjenværende kapasitet på dagens nett er ca. 100 kW (april 2019). Dette legger 



Detaljregulering for Nordfjord - planbeskrivelse 
 

15 
 

sterke begrensninger på hvor mange nye fritidsboliger som kan etableres. Utvidelse av kapasiteten vil 
koste mellom 23 og 33 mill. kr, avhengig av hvordan man løser det. 

Annen infrastruktur 
Nordfjord har dekning med 4G bredbånd og mobiltelefon, samt DAB radiodekning. 

5.14 Grunnforhold 
Grunnforholdene består av morenemasser, marin strandavsetning og breelvavsetninger. Faren for 
kvikkleireskred er minimal, ifølge NVE. 

Skredfare 
Terrengforholdene gir muligheter for snø- og steinskred, og NVE har utarbeidet aktsomhetsområder 
for snøskred, jord- og flomskred. Et utløpsområde for løsmasseskred har direkte betydning for den 
sørvestre delen av bebyggelsen. 

 

Figur 4 - Aktsomhetsområder. Kilde: NVE 

5.15 Støyforhold 
Det er ingen aktiviteter som fører til støy i området, med unntak av fritidsfartøyer og andre fartøyer 
som bruker havna, samt snøskutere om vinteren. 

5.16 Luftforurensing 
Det er ingen aktiviteter som fører til luftforurensing i planområdet. 

5.17 Grunneierforhold 
Bebyggelsen preges av private hjemmelshavere, fordelt på eiere og festere hos 
Finnmarkseiendommen. Noen mindre arealer i havna eies av Finnmarkseiendommen. 

5.18 Næring 
Det er pr 2020 tre næringsinteresser i området: 
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- Salmar ASA: Oppdrettsanlegg ved Veidnes som styres fra Nordfjord. Virksomheten er helårig. 

- Arctic Tourist AS: Reiselivsbedrift med base i Nordfjord havn. Virksomheten foregår sen vår, 

sommer og høst, så lenge veien fra Båtsfjord er åpen. 

- Sommerkaféen: Kafé/camping med base i den gamle skolen. Virksomheten foregår i 

sommermånedene. 

 
6 Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget skal legge til rette for en begrenset utbygging av fritidsbebyggelse, fritidsbruk samt 
tilrettelegge for utøvelse av næringsvirksomhet i Nordfjord. 

 

Figur 5 - Forslag til plankart (revisjon november 2021) 

Hovedinnholdet i detaljreguleringen er: 

• Innregulering av offentlige veier i planområdet 

• Avklare arealer for dagens fritidsbebyggelse og ny fritidsbebyggelse 

• Avklare arealer for næringsvirksomhet 

• Sikre kulturminner og kulturmiljø 

• Sikre kantvegetasjon til vassdrag 

• Tilpasning til framtidig havnivåstigning 

Det er lagt vekt på at arealbruken ikke skal økes nevneverdig, ved at eventuell ny bebyggelse skal skje 
i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Stedets egenart skal bevares så langt dette er mulig. 
Samtidig legges det til rette for fortsatt næringsvirksomhet rundt Nordfjord havn som statlig eller 
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regional fiskerihavn, i kombinasjon med gode forhold for fritidsfartøyer. Det settes av tilstrekkelige 
vegarealer, slik at det er plass for breddeutvidelser dersom det senere skulle bli aktuelt.  

Planforslaget ivaretar ønske fra hjemmelshaver til 14/1/59 (Nesset i Nordfjord) om å utvikle området 
til reiselivsbasert næring. 

Planforslaget ivaretar statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø, 
kap. 7.2, ved at utbygging lokaliseres til områder som er bebygd fra før, inne i Nordfjord havn. Det er 
lagt vekt på næringsutvikling og arbeidsplasser samt muligheten for fritidsfiske. Tilgjengeligheten for 
allmennheten er ivaretatt når det gjelder bruken av havneområdet. 

 
6.1 Planlagt arealbruk 
Nedenfor er det redegjort for hvordan arealbruken ønskes regulert.  

6.1.1 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1) 
Mange av disse boligene er flyttet fra Ytre Syltefjord, og har et preg av å være relativt små bygninger 
i halvannen etasje. Det er ønske om å beholde dette preget spesielt i områdene BFR1 til BFR4 også i 
framtiden. 

I områdene BFR5 og BFR6 er det typisk 70-tallsbebyggelse som skiller seg fra bebyggelsen i BFR1-
BFR4. 

På arealformålene BFR1 – BFR6 ønsker man å regulere alle bygninger til fritidsbebyggelse. Områdene 
er i dag bebygd, med unntak av en eiendom hvor det tidligere har stått bolig. Boligene har egne 
avkjørsler. Det legges ikke opp til fortetting i området. Sanerte bygninger skal kunne gjenoppbygges. 

Det er vurdert å utvide bebyggelsen langs hovedveien sørvestover. Dette er ikke hensiktsmessig, da 
vann- og avløpsnettet ikke er bygget ut, og man har et område med ras- og skredfaresone (se kap. 
5.14 og 6.1.4). Det er egne bestemmelser for de delene av BFR1 og BFR6 som omfattes av 
hensynssone H570 (se kap. 6.1.4). 

Arealformålene BFR5 og BFR6 består hovedsakelig av nyere (70-talls) eneboliger med betydelig 
større grunnflate enn i BFR1-BFR4. Det er derfor hensiktsmessig at BYA i planbestemmelsene tar 
hensyn til dette. 

På arealformålet bygg/anlegg, BKB1, er det lagt opp til at eksisterende fritidsbebyggelse kan 
beholdes og reetableres hvis nødvendig. I området inngår også næringsbebyggelse. Det tilrettelegges 
for faste og flytende kaianlegg, og for naust i tilknytning til disse. 

På arealformålet bygg/anlegg, BKB2, er det lagt opp til at eksisterende og historisk bebyggelse kan 
restaureres og brukes til næringsformål. 

Kirke, BR: Hele eiendommen som kirka står på er regulert til formålet BR. 

Næring, BN: Gamle Nordfjord skole, som nå drives som sommerkafé, omfattes av arealformålet. 
Arealformålet omfatter også arealer som kan benyttes som parkering, bobilcamping mv. Det er egne 
bestemmelser for den delen av arealformålet BN som omfattes av hensynssone H570 (se kap. 6.1.4). 
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2) 
Arealformålet kjøreveg, V, omfatter adkomstveien til Nordfjord, samt armer mot nord til 
eksisterende bebyggelse/adkomst til vannverk, og mot sør til Nordfjordelva. 

Arealformålet turveg, GT, går nordsiden av Nordfjordelva, ut av planområdet. 

6.1.2 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, spredt fritidsbebyggelse og 
naturformål (pbl § 12-5 nr. 5) 
Området LSF er avsatt til ny fritidsbebyggelse. Området har adkomst fra kjøreveg. Det vil forutsettes 
at nye fritidsboliger skal knyttes til vann- og avløpsnettet. Det settes en grense på seks nye 
fritidsboliger i området. Området omfatter eiendommen gnr. 14, bnr. 5. Hjemmelshaver pr. 
november 2021 er Cherid AS tvangsavviklingsbo. 

Arealformålet LNFR omfatter alle områder som ikke er regulert til andre formål. 

6.1.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (pbl § 12-5 nr. 6) 
Havneområde i sjø, VHS omfatter mesteparten av sjøarealet innenfor moloene. 

Småbåthavn, VS. Området omfatter også arealer på land som knyttes til bruken av småbåthavna, 
som båtopptrekk, parkering og grøntområder. 

Ferdsel, VFE omfatter sjøområdene på utsiden av moloene. 

Molo. Området omfatter også arealer for utplassering av flytebrygger. Tiltak i dette området krever 
tillatelse etter havne- og farvannsloven. 

Naturområde, VN omfatter utløpet av Nordfjordelva mot sjø. 

6.1.4 Hensynssoner (pbl § 12-6) 
Ras- og skredfaresone (H310). Området er basert på skredkart fra NVE og gir restriksjoner for nye 
tiltak på eksisterende bebyggelse. 

Faresone, høyspentanlegg (H370) 

Soner for kantvegetasjon, H560. Dette gjelder Nordfjordelva, og elva fra Myrvatnet. 

Sone for kulturmiljø, H570. Sonen skal sikre kirkebygningen. Sonen omfatter deler av arealformålene 
BN, BFR6 og LNFR. 

Båndleggingssone etter lov om kulturminner, H730. Sonen gjelder automatisk fredede kulturminner. 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
6.3.1 Generelt om byggenivå 
Ut fra risiko- og sårbarhetsanalysens vurdering av risiko ved framtidig havnivåstigning (kap. 7.6) blir 
det lagt inn krav om at fyllinger og bygninger skal ligge på et nivå som tilfredsstiller sikkerhetsnivå 1 i 
teknisk forskrift. Dette tilsvarer 260 cm over plankartets null-verdi (NN2000).  
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6.3.2 Bebyggelsens høyde 
I områdene BFR1-BFR6 er det ønskelig at dagens utforming av bebyggelsen beholdes. Det foreslås 
gesimshøyde på maks. 6 meter. Det stilles krav om saltak med vinkel 20-40 grader for hovedbygning. 
Det stilles ikke spesielle krav til utforming av tak for tilleggsbebyggelse under 15 kvm grunnflate. 

Områdene BFR5-BFR6 er preget av lave eneboliger i 70-tallsstil. Eksisterende bebyggelse bør kunne 
gjenoppføres. 

Fremtidig bebyggelse i LSF blir liggende høyt i terrenget, og det er hensiktsmessig at bebyggelsen ikke 
blir for dominerende. Det stilles derfor krav om saltak med mønehøyde på maks. 4,5 meter og vinkel 
20-30 grader, eller pulttak med mønehøyde på maks 4,5 meter. Det stilles ikke spesielle krav til 
utforming av tak for tilleggsbebyggelse under 15 kvm grunnflate. 

I det kombinerte området BKB1 blir det ikke tilrettelagt for ny fritidsbebyggelse, men eksisterende 
fritidsbebyggelse kan gjenoppbygges. Næringsbebyggelsen ligger sjønært, og det er ønskelig å 
begrense høyden slik at bakenforliggende bebyggelse ikke mister for mye sikt. Det kan tillates 
valmtak eller pulttak med maksimal gesimshøyde på 4,5 meter. Det stilles ikke spesielle krav til 
utforming av tak for tilleggsbebyggelse under 15 kvm grunnflate. Det foreslås tillatt oppføring av 
naust i tilknytning til kaianlegg innenfor arealformålet. 

6.3.3 Grad av utnytting 
I BFR-områdene 1-4 ønsker man å beholde dagens bygningstruktur og tomtestørrelse. Det foreslås 
derfor utnyttingsgrad (BYA) på maksimalt 150 kvm pr. tomt, eksklusive parkeringsareal. Der hvor 
dagens utnyttelse er høyere, skal den tillates gjenoppbygget. 

Foreslått tillatt maksimal utnyttelse i BKB1 er 5000 kvm BYA. For BKB2 er maksimal utnyttelse 
foreslått til 250 kvm BYA. 

I havneområdet og på BKB2 kan det etableres kaianlegg. Slike etableringer krever tillatelse etter 
havne- og farvannsloven. Kommunen er godkjenningsmyndighet. 

6.3.4 Byggegrenser 
Byggegrenser mot veg framgår av plankartet. Dette gjelder ikke byggegrenser mot sjø. For 
arealformålene Molo, VS, BKB1 og BKB2 vil byggegrensene mot sjø avgrenses av arealformålet 
(formålsgrensen). Byggegrenser mot sjø er vurdert opp mot plan- og bygningsloven § 1-8 om forbud 
mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Strandsonen i Nordfjord havn er allerede betydelig påvirket av 
havnerelatert bruk, og det er naturlig at dette området kan videreutvikles for eksisterende 
næringsvirksomhet og fritidsformål. 

6.4 Parkering 
Det legges opp til å videreføre parkering på den enkelte eiendom. Ellers vil det være 
parkeringsarealer tilgjengelig på arealformålet BN, se kap. 6.1.1. 

6.5 Tilknytning til infrastruktur 
Det stilles krav om tilknytning til kommunalt vann- og avløpssystem. Før det tillates bygging av nye 
fritidsboliger i LSF-området skal kommunen ha vurdert eget VA-nett som tilstrekkelig. I tilfelle man 
vurderer vannforsyningen som tilstrekkelig, men ikke avløpssystemet, foreslås det at det kan settes 
krav om egen septikløsning for disse fritidsboligene.  
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 6.6 Trafikkløsning 
Arealformålene veg dimensjoneres slik at det er tilstrekkelig areal for eventuelle breddeutvidelser 
senere. For øvrig er det ikke behov for å vurdere nye trafikkløsninger i planområdet. 

6.7 Universell utforming  
For fritidsboliger stilles ikke andre krav til tilgjengelighet enn det som framgår av byggteknisk 
forskrift. For øvrige bygninger og anlegg i planområdet ønsker kommunen at adkomst så langt som 
mulig skjer uten bruk av trapper, og med tilstrekkelig bredde for elektrisk rullestol. 

6.8 Kulturminner 
Ingen kulturminner blir direkte berørt av planforslaget. Det er foreslått hensynssone rundt 
kirkebygningen og ett kulturminnefelt som ligger i planområdet. For øvrig gjelder aktsomhetsplikten 
etter kulturminneloven. 

6.9 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
I forhold til ROS-analysen (kap. 7.6) er den viktigste risikofaktoren løsmasseskred. Skredområdet kan 
omfatte to eller tre bygninger, som vist i kap. 5.14. Det har ikke gått skred i området som har skadet 
disse bygningene tidligere. Men pga. klimaendringer kan sannsynligheten for slike skred øke. 

Dersom disse bygningene skal gjenoppbygges etter sanering (brann eller av andre årsaker), skal det 
gjennomføres en skredfaglig vurdering først. 

Det stilles også krav til laveste nivå for fyllinger og bygninger, jf. kap. 6.3.1. 

7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 
beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 
vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 
avbøtende tiltak skal beskrives 

 
7.1 Overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt som tettsted. Planforslaget er formelt sett i strid med 
arealdelen. Men arealdelen er på grunn av alderen ikke særlig relevant for Nordfjord. Sannsynligvis 
vil arbeidet med ny arealdel starte under planbehandlingen, eller etter at denne reguleringsplanen er 
vedtatt. 

7.2 Landskap 
Nye fritidsboliger vil ligge i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Landskapsvirkningene vil bli 
beskjedne. 

7.3 Stedets karakter 
Det er et ønske at Nordfjord beholder mest mulig av sitt opprinnelige preg. Et lite antall nye 
fritidsboliger vil, med de bestemmelser som er foreslått, ikke bryte vesentlig med dette. 
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Et antall seks- eller åttekantede grillhytter er allerede bygget i Nordfjord. Planforslaget legger opp til 
at denne typen bygninger fortsatt kan etableres. Dette fordi mye av den opprinnelige karakteren til 
bebyggelsen er utvannet, og stedet har en viktig funksjon som fritidsbebyggelse. 

7.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Syltefjord kapell gis et forsterket vern ved at det etableres en hensynssone rundt kapellet. De øvrige 
kulturminnene i planområdet ligger langt fra områder hvor det kan igangsettes tiltak, og vurderes 
som tilstrekkelig beskyttet gjennom hensynssonene som er foreslått etablert. 

7.5 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Utgangspunktet for vurderingen er at videre utvikling av fritidsbebyggelsen i Nordfjord er beskjeden, 
og vil skje i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Det tas ikke i bruk nye arealer som vurderes som 
viktig for naturmangfoldet. 

Det er i planforslaget lagt vekt på å beholde flommarken tilknyttet Nordfjordelva, og det er avsatt 
brede kantsoner som skal ivareta naturmangfoldet i og langs elvene. 

Naturmangfoldloven § 8 – Kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskapen om planområdet er basert på opplysninger i Naturbase og Artskart. Den største delen av 
planområdet, som også er den delen med størst artsmangfold, blir ikke berørt. Det er derfor ikke 
nødvendig å innhente mer kunnskap. Kunnskapsgrunnlaget vurderes samlet sett å være tilstrekkelig. 

Naturmangfoldloven § 9 – Føre-var-prinsippet 
I planforslaget ligger det ikke tiltak som vil føre til skade på naturmiljøet. Føre-var-prinsippet 
vurderes derfor å ikke komme til anvendelse. 

Naturmangfoldloven § 10 – Samlet belastning på naturmiljøet 
De tiltak som foreslås tillatt i planforslaget vil ikke øke den samlede belastningen på naturmiljøet. 

 
7.6 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal beskrive hvilke uønskede hendelser som 
tiltak/aktivitet i planområdet kan påføre omgivelsene, og hvilke uønskede hendelser i omgivelsene 
som kan påvirke tiltak og aktivitet i planområdet. 

Risiko er definert som summen av sannsynlighet, dvs. hvor ofte en uønsket hendelse inntreffer, og 
konsekvens, dvs. hvilke følger hendelsen har. I nedenstående ROS-vurdering omfatter kolonnen 
«Beskrivelse» både sannsynlighet og konsekvens. Nedenfor har vi listet de tema som er viktigst for 
planen. 

Tema Beskrivelse Tiltak 
Snøskred Snøskred kan føre til skade på 

bygninger og i verste fall mennesker. 
Snøskred er sannsynlig, men ut fra 
skredsonekartet og skredhistorikk er 
det svært lite sannsynlig at 

Ingen tiltak er nødvendig 
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eksisterende eller ny bebyggelse blir 
berørt.  

Løsmasseskred Løsmasseskred er sannsynlig, og kan 
treffe noen bygninger lengst sørvest i 
bebyggelsen. Konsekvensen vil være 
bygningsskade og i verste fall skade 
på mennesker. 

Før eventuell gjenoppbygging 
skal det gjøres en skredfaglig 
vurdering om det er forsvarlig 
å bygge i området. 

Flomfare Flom i Nordfjordelva som påvirker 
enkelte bygninger er sannsynlig. 
Konsekvensen er vann i kjellere og 
mulig skade på grunn av dette. 

Ved eventuell gjenoppbygging 
skal det vurderes tiltak som 
reduserer konsekvensene ved 
flom. 

Ekstremvær Ekstremvær er sannsynlig, men fører 
neppe til skader på bebyggelsen. 
Værforholdene kan føre til at stedet 
isoleres i kortere eller lengre tid. 

Ingen tiltak er nødvendig. 

Forurensing Ut fra dagens aktivitet er forurensing i 
planområdet lite sannsynlig. 

Ingen tiltak er nødvendig 

Beredskap/ulykkes
risiko 

Ulykker kan skje innenfor biltransport, 
båttransport og næringsutøvelse. 
Stedet er vanskelig tilgjengelig om 
vinteren, særlig i uvær. 

Nødvendig infrastruktur for 
telekommunikasjon med 
nødetatene eksisterer. Ingen 
ytterligere tiltak vurderes. 

Havnivåstigning Fram til 2100 forventes havnivået å 
stige med 78 cm. Kaianlegg, fyllinger, 
veganlegg og bebyggelse må tilpasses 
framtidig havnivå. 

Fyllingshøyder og bebyggelse 
må tilfredsstille 
sikkerhetsklasse 1 i TEK17, 
tilsvarende 260 cm over 
referansehøyden NN2000. 

 

 
7.7 Teknisk infrastruktur 
Det må vurderes om kommunens vann- og avløpsanlegg i Nordfjord er tilstrekkelig dimensjonert for 
å håndtere flere fritidsboliger. Anlegget er gammelt, og eventuelle investeringsbehov bør kartlegges. 

 
7.8 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Detaljreguleringen i seg selv får ikke økonomiske konsekvenser for Båtsfjord kommune, eventuelt 
med unntak av hva som følger av punktet ovenfor. 

 
7.9 Konsekvenser for næringsinteresser 
Planforslaget vil sikre at eksisterende næringsinteresser i Nordfjord gis gode rammebetingelser for 
dagens drift. 

8 Innkomne innspill 
Nedenfor følger en oppsummering av de innspill og merknader, samt innsigelse til opprinnelig 
planforslag.  

- Det må lages bestemmelser til hensynssonene 
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- Mudring/fylling i sjø krever tillatelse fra Statsforvalteren – kan kreve undersøkelse av 
forurenset sjøbunn. 

- Ønske fra fylkeskommunen om mindre BYA i fritidsboligformålene, noen bygninger bør ikke 
gjenoppføres, mangler bestemmelser om byggeskikk. 

- Utilstrekkelige planbestemmelser for arealformål BR (gjelder Syltefjord kapell). 
- Innsigelse på grunn av fare for innebygging av Syltefjord kapell. 
- Ønske fra velforeningen om større BYA i fritidsboligområdene, endringer i gesims- og 

mønehøyde, mindre vekt på byggeskikk, mulighet for trivselstiltak i BKB1. Forklaring av 
begreper i planen. 

- Ønske fra frivilligsentralen om utvidelse/flere byggeområder for fritidsbebyggelse, mulighet 
for trivselstiltak i BKB1. 
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