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1. Bakgrunn 

1.1. Hensikten med planen 

Detaljreguleringen har til hensikt å legge til rette for nødvendig snuplass for brøytebil og buss, samt 

en utfartsparkering for brukerne av området. 

1.2. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

Planområdet berører to grunneiere direkte. Disse er angitt i tabellen under. 

GBR Navn Adresse Postnummer/-sted 

47/25 Randi Hagen-O Henriksen Severin Ytrebergs gate 9 9009 Tromsø 

47/494 Statens Vegvesen Region 
Nord 

Postboks 1403 8002 Bodø 

 

 

Figur 1: Kartutsnitt som viser plangrensen med svart stiplet linje, og eiendomsgrenser med røde linjer. Berørte 
eiendommer og naboeiendommer er markert med gårds- og bruksnummer i rød tekst. 
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1.3. Tidligere vedtak i saken 

Arealene i planen ble satt av i kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 (plan ID: 

19422007_KPA) som ble vedtatt 20. mars 2014. 

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok å melde oppstart av områderegulering av Hjellnes 

industripark og havn i møte den 3. juni 2014. Administrasjonen har i ettertid valgt å dele det varslede 

planområdet inn i to planområder da det er behov for å ha snuplass og parkeringsplass for utfart klar 

til ferdigstillelsen av ny strekning på E6 gjennom Sørkjosfjellet. Snuplassen/parkeringen har heller 

ingen direkte tilknytning til de øvrige planformålene i reguleringsplanen for Hjellnes industripark og 

havn. 

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok å sende planen ut på høring og offentlig ettersyn i møte 

den 6. januar 2015. Høringsfristen ble satt til 20. februar 2015.  

1.4. Utbyggingsavtaler 

Nordreisa kommune har avtale med Statens vegvesen om bruk av masser fra det pågående arbeidet 

med tunellen gjennom Sørkjosfjellet. Disse massene er planlagt brukt til snuplassen og parkeringen 

da det er behov for tilførsel av masse for å kunne ferdigstille planområdet.  

1.5. Krav om konsekvensutredning?  

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning. Nordreisa kommune har konkludert 

med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning, jf. KU forskriftens §§ 2 og 3 og 

vedlegg I og II.  
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2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess og varsel om oppstart 

2.1.1. Medvirkning 

I forbindelse med varsel om oppstart har alle berørte grunneiere blitt kontaktet og blitt informert om 

planen. Oppstartsvarselet er annonsert bredt gjennom brev direkte til berørte parter og naboer, 

samt ved annonser i annonsert i avisene Nordlys og Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside. 

Alle har fått mulighet til å komme med merknader til planen.  

I løpet av høringsperioden skal det holdes et eget møte med berørte grunneiere.  

2.1.2. Varsel om oppstart 

Det ble vedtatt oppstart for 

detaljreguleringen som 

områderegulering for Hjellnes 

industripark og havn i møte i 

driftsutvalget den 3. juni 2014. Varsel 

om oppstart ble sendt ut som varsel 

om oppstart for Hjellnes industripark 

og havn per brev til alle berørte 

grunneiere, naboer til planområdet og 

til berørte offentlige myndigheter den 

7. juli 2014. I tillegg har varsel om 

oppstart blitt annonsert på 

kommunens hjemmesider og med 

annonse i avisene Nordlys og Framtid 

i Nord den 12. juli 2014. 

Merknadsfrist ble satt til 1. september 

2014.  

2.1.3. Planprogram 

Kommunen har vurdert det slik at 

detaljreguleringen ikke omfattes av 

krav om planprogram, jf. plan- og 

bygningslovens § 4-1. 

2.1.4. Høring og offentlig 

ettersyn 

Driftsutvalget vedtok i møte den 6. 

januar 2015 å sende planen ut på 

høring og offentlig ettersyn. Brev om 

høringen ble sendt ut til alle berørte Figur 2: Annonse om varsel om oppstart slik den ble trykket i avisene. 



9 
 

grunneiere, naboer til planområdet og til berørte offentlige myndigheter den 9. januar 2015. I tillegg 

ble høringen annonsert på kommunens hjemmesider og i avisene Nordlys og Framtid 13. januar 

2015. 

Høringsfrist ble satt til 20. februar 2015.  

 

Figur 3: Annonse om høring og offentlig ettersyn slik den ble trykket i avisene den 13.1.2015. 

 

2.1.5. Sluttbehandling 

Det legges opp til sluttbehandling av planen i Nordreisa driftsutvalg den 3. mars 2015 og i Nordreisa 

kommunestyre den 26. mars 2015.   
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3. Planstatus og rammebetingelser 

3.1. Overordnede planer  

3.1.1. Fylkesplan 

Fylkesplan for Troms 2010-2013 har seks prioriterte politikkområder: 

 Robuste og attraktive lokalsamfunn 

 Miljø- og klimapolitikk 

 Næringspolitikk 

 Kulturpolitikk 

 Kompetansepolitikk 

 Kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk 

For kommunikasjons- og infrastrukturpolitikken er hovedmålet at: Kommunikasjoner og infrastruktur 

i Troms skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår 

for utvikling og markedstilgang. 

Vi mener at vår detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering er i tråd med Fylkesplanen 

for Troms.  

3.1.2. Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.  

Arealdelen har innenfor planområdet avsatt arealer til:  

 Parkeringsplass (SPA 02) 

 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 

Planforslaget er i tråd med arealdelen. 

 
Figur 4: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser planområdet. 
Planavgrensningen vises som en stiplet linje på kartutsnittet. Lys grønn: LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsområder samt 
reindrift). Grå: Parkering. Lilla: Næringsbebyggelse. Mørk turkis: Havn. Lys blå: Sjø. 
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3.2. Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 

Planforslaget berører ikke deler av eller grenser inntil andre reguleringsplaner. 

3.3. Temaplaner 

Planområdet berøres ikke av lokale temaplaner etter det kommunen kjenner til. 

3.4. Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Vi har i dag følgende statlige planretningslinjer som er førende for reguleringsplanarbeidet: 

 Om samordnet areal- og transportplanlegging 

 Om verna vassdrag 

 Om barn og unges interesse i planleggingen 

 Om kjøpesentre 

 Om universell utforming 
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1. Beliggenhet 

Detaljreguleringen omfatter GBR 47/25 og 47/494 i Nordreisa kommune. Dette inkluderer et areal av 

GBR 47/25 nordvest for Sokkelvikkrysset på østsiden av dagens E6, samt et mindre areal av GBR 

47/494 for å få planområdet til å stemme overens med dagens veitrasé. 

Planområdet er på 8,5 dekar. Planområdet er redusert fra 13,9 daa til 8,5 daa etter høring og 

offentlig ettersyn. 

Figur 5: Avgrensning av planområdet. 

 

4.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Arealet er ikke regulert tidligere. I kommuneplanens arealdel er arealet satt av til parkering. Området 

grenser ikke til noen eksisterende reguleringsplaner. 

4.3. Stedets karakter 

4.3.1. Struktur og estetikk  

Naturområde mellom dagens E6 og Sokkelvikveien. Veiene avgrenser planområdet naturlig i vest, sør 

og øst. 

4.3.2. Eksisterende bebyggelse 

Ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. 
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4.4. Landskap  

4.4.1. Topografi og landskap 

Planområdet er flatt mot Sokkelvikveien i øst, men skråner noe mot dagens E6 i vest.  

 

Figur 6: Sokkelvikkrysset. Dagens E6 er veien til venstre. (Skjermdump fra Google Streetview). 

Landskapet i Sørkjosen, landskapsanalysens delområde 6 er beskrevet som: Et fjordlandskap med 

tettstedsbebyggelse, havn og flyplass ved det vernede Reisavassdragets utløp. Boligbebyggelse på 

flaten med korte siktlinjer. Utenfor bebyggelsen, ved havna og på høyere nivåer er det åpen utsikt 

mot fjord og fjell. Nord for tettstedet finnes fjellovergang til Langslett (med samisk utsalgssted og 

reintrekk på våren) og en del fritidsbebyggelse langs viker og nes. Sørkjosen var antagelig et 

kjerneområde for bosetting allerede på 1500-/1600-tallet, grunnet sin nærhet til havet. Fiskerbønder 

i Reisadalen hadde sine sjøboder i Sørkjosen. Bratte fjellsider med sammenhengende løvskogsbelte 

over bebyggelsen. Jernelva er den største av en rekke elver som renner ned fra fjellet og ut i fjorden. 
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Figur 7: Viser 3d-modell av terrenget i og rundt planområdet. (Skjermdump fra http://www.norgei3d.no/) 

4.4.2. Solforhold 

Området ligger i skygge deler av døgnet pga. sin nærhet til fjellet i sørvest. Solforholdene varierer 

naturlig gjennom året. 

4.4.3. Lokalklima 

Lokalklimaet preges av at planområdet ligger på en stor slette i utløpet av Reisadalen med fjell rundt. 

Nedbør og fuktige vinder kommer fra nord og nordvest, mens det fra sør og sørøst kommer varm 

vind om sommeren og kald vind om vinteren. Området ligger i et skille som ved sørlig vind påvirkes 

av innlandsklima, og som ved nordlig vind preges av kystklima. 

4.4.4. Estetisk og kulturell verdi 

GBR 47/25 var tidligere eid av avdøde Dr. Dr. Prof. Kjell Henriksen som var professor i fysikk ved 

Universitetet i Tromsø og forsker med spesiell interesse for nordlys. Han har plantet noen grantrær i 

området, og området har derfor verdi for familien. 

4.5. Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, jf. askeladden 5.12.2014.  

I Indre Sokkelvik gikk det den 7. mai 1959 et kvikkleireskred. Skredet startet på sjøbunnen og 

forplantet seg innover land. Det kom uten forvarsel og tok flere hus, fjøs, naust, kaier, buer, husdyr 

og båter med seg på havet. Ni menneskeliv gikk tapt. Indre Sokkelvik ligger ca. 1 km fra planområdet. 
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4.6. Naturverdier  

Hele planområdet registert som skog, jf. kilden 12.12.2014. Skogen er i sørøst uproduktiv lauvskog 

(3,9 daa). I det øvrige planområdet er det barskog, plantet granskog, på lav bonitet (4,6 daa).  

 

Figur 8: Kartutsnitt som viser planområdets grense med en svart stiplet linje. Lys grønt område viser andelen lauvskog 
innenfor planområdet. Mørk grønt viser andelen barskog innenfor planområdet. 

 

Figur 9: Planområdet består delvis av ung bjørkeskog med innslag av annen lauvskog. Her sett fra Sokkelvikveien mot 
dagens E6 (Skjermdump fra Google Streetview). 

Det er ikke gjort noen registeringer av trua og sårbare arter innenfor planområdet, jf. artskart 

5.12.2014.  

En utbygging av planområdet vil ikke ha innvirkning på inngrepsfrie naturområder i Norge (INON), jf 

naturbase 18.12.2014. 

Planområdet ligger 2,7 km i luftlinje fra Reisautløpet naturreservat, jf naturbase 18.12.2014. 



16 
 

 

Figur 10: Planområdet sett østover fra framtidig avkjøring til snuplassen/parkeringsplassen (Skjermdump fra Google 
Streetview). 

 

Figur 11: Planområdet sett østover fra vestre hjørne (Skjermdump fra Google Streetview). 

4.7. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Selve planområdet har ikke så høy rekreasjonsverdi da det ligger svært nært dagens E6, men ligger 

fint til som et utgangspunkt for rekreasjonsbruk. I dag benytter mange nærområdet rundt Sokkelvik 

til turgåing, fiske, sanking m.m. Det parkeres i dag enten i veienden på Sokkelvikveien eller oppe på 

Veibrink. 
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4.8. Landbruk 

Av landbruksinteresser er det kun skogbruk som berøres av planområdet. 

Området består av lauvskog, samt plantefelt med gran og furu på lav bonitet. Lauvskogen er i 

hogstklasse IV og V. Plantefeltene er hogstklasse III, 30-40 år. Plantefeltet vil kunne gi en produksjon 

på 15-20 m3 per daa når det blir hogstmodent om 50-60 år. Lauvskogen vil gi produksjon på 5-10 m3 

per daa i løpet av en 10-20 år periode. 

4.9. Trafikkforhold 

4.9.1. Kjøreatkomst  

I dag går adkomsten til området fra E6 via Sokkelvikveien. Det er ingen eksisterende veien innenfor 

planområdet utover dagens E6 som så vidt berøres. 

 

Figur 12: Sokkelvikkrysset sett fra Sokkelvikveien mot dagens E6. (Skjermdump fra Google Streetview). 

4.9.2. Vegsystem 

Dagens E6 går på vestsiden av planområdet, mens Sokkelvikveien går på nordøst siden. På e6 er det 

en 70-sone som slutter rett nord for planområdet. Det er en privat avkjørsel fra E6 rett sør for 

planområdet. 

Etter ferdigstillelse av tunellen som skal lede E6 gjennom Sørkjosfjellet vil dagens E6 etter planen 

klassifiseres ned til antakeligvis kommunal vei. Veien vil over Sørkjosfjellet vil da mest sannsynlig bli 

vinterstengt og dermed kun brøytes opp til det høyest liggende huset på strekningen, viss avkjørsel 

ligger vis a vis planområdet. 



18 
 

 

Figur 13: Vegsystemet ved planområdet. Nederst i svingen ligger Sokkelvikkrysset. På høyre side i bildet den private 
avkjørselen (Skjermdump fra Google Streetview). 

 

Figur 14: Vestre hjørne av planområdet. Her slutter 70-sonen på dagens E6. 

4.9.3. Trafikkmengde 

Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på Statens Vegvesen sitt målepunkt på E6 Storslett nord for 

perioden 2005-2012 er på ca. 2500 kjøretøy i døgnet, hvorav 11,6 % er tunge kjøretøy. Dette er det 

nærmeste målepunktet til planområdet. En del av trafikken vil naturlig nok være intern trafikk til og 

fra Storslett som ikke går over Sørkjosfjellet. Til sammenlikning er ÅDT for målepunktet på 

Kvænangsfjellet på ca. 540 kjøretøy per døgn, hvorav 25 % er tunge kjøretøy. Ved målepunktet på 

Nordnes ligger ÅDT på ca. 740 kjøretøy per døgn, hvorav 19 % er tunge kjøretøy.  Ut ifra disse tallene 

er det rimelig å anta at ÅDT ved planområdet er noe lavere enn ved målepunktet på Storslett. 
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Tabell 1: Viser års- og månedsdøgntrafikk på målepunkt 1900105 - E6 Storslett nord for 2005-2012. Kilde: Statens 
Vegvesen. 

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ÅDT ÅDT 
tunge 

% 
tunge 

2005 1920 2032 2172 2311 2371 2977 3279 2837 2528 2283 2155 2114 2415 263 10,9 

2006 1930 2045 2214 2376 2369 2933 3042 2775 2459 2268 2106 2079 2383 263 11,0 

2007 1986 2129 2318 2284 2501 3026 3169 2915 2463 2317 2198 2091 2450 296 12,1 

2008 2009 2128 2178 2327 2424 2868 3093 2734 2517 2354 2193 2145 2414 273 11,3 

2009 2053 2186 2190 2361 2524 2987 3181 2881 2553 2385 2239 2181 2477 289 11,7 

2010 2025 2204 2231 2452 2541 3039 3282           2539 314 12,4 

2011 2018 2175 2159 2428 2497 3073 3146 3009 2734 2446 2353 2321 2530 311 12,3 

2012 2143 2256   2475 2623 3089 3241 3057 2686 2526     2677 300 11,2 

Snitt  2011 2144 2209 2377 2481 2999 3179 2887 2563 2368 2207 2155 2486 289 11,6 

 

4.9.4. Ulykkessituasjon 

Fra januar 1999 t.o.m. oktober 2014 har det vært 95 trafikkulykker i Nordreisa kommune, hvorav én 

dødsulykke (ssb.no). Nordreisa kommune kjenner ikke til om noen av disse ulykkene har skjedd i 

umiddelbar nærhet av planområdet eller i forbindelse med Sokkelvikkrysset. 

4.9.5. Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Det er ingen tilrettelegging for mye trafikanter i området. 

4.9.6. Kollektivtilbud 

I dag passerer det fem sørgående rutebusser, hvorav én av disse kun går til Skjervøy uten å 

korrespondere med transport videre sørover. Det er åtte nordgående ruter, hvorav to kommer kun 

fra Skjervøy. 

Dette tilbudet vil endres forbi planområdet når tunellen gjennom Sørkjosfjellet ferdigstilles og 

dagens E6 legges om. 

4.10. Barns interesser 

Det er ingen tilrettelegging i området i dag for å ivareta barns interesser. 

4.11. Sosial infrastruktur 

Vi mener at tema som skolekapasitet, barnehagedekning o.a. sosial infrastruktur for øvrig ikke er 

relevant for planen da denne kun omfatter regulering av snuplass og parkeringsplass. 

4.12. Universell tilgjengelighet 

Planområdet er i dag ikke universelt tilrettelagt. 
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4.13. Teknisk infrastruktur 

4.13.1. Vann og avløp 

Det er ingen offentlige anlegg for vann og avløp i, eller i umiddelbar nærhet av, planområdet. Det er 

en privat brønn knyttet til bolighus på GBR 47/25/2. 

4.13.2. Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 

Det går to høyspentlinjer vest for planområdet. Ellers ingen eksisterende tilrettelegging. 

4.14. Grunnforhold 

4.14.1. Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i planområdet og i dets nærområde består av Granodiorittisk gneis, med pegmatitt- og 

amfibolittlinser. Rett sør for planområdet er det en liten berggrunnslomme med mafiske kropper, 

linser og lag.  

 

Figur 15: Lys rosa = Granodiorittisk gneis, med pegmatitt- og amfibolittlinser. Brunrosa = Mafiske kropper, linser og lag. 
(http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/) 

Det er lite løsmasser i området. Det er i NGU sitt løsmassekart definert som et område med bart fjell 

med stedvis tynt dekke. Vest for planområdet er det et område med et tynt morenedekke. Sør for 

planområdet er berggrunnen dekket med et tynt humus-/torvdekke. Det er ikke lokalisert marine 

avsetninger og fare for kvikkleir i eller i nærheten av planområdet. Vi mener derfor at stabiliteten i 

grunnen i planområdet er godt. 
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Figur 16: Løsmassekart. Rosa = Bart fjell, stedvis tynt dekke. Lysegrønt = Tynn morene. Lys brun = Tynt humus-
/torvdekke. Mørk grønt = Randmorene. Knall grønt = Tykk morene. Blått = Tykk strandavsetning. 
(http://geo.ngu.no/kart/) 

4.15. Støyforhold 

Vi kjenner ikke til støyforhold i området som gjør arealene uegnet for planlagt bruk av arealene. 

4.16. Luftforurensing 

Planområdet påvirkes ikke negativt av luftforurensning. 

4.17. Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

I tillegg en tekstlig vurdering av risiko og sårbarhet er det gjort en mer visuell og kvantifiserbar 

fremstilling av ROS-analysen ved hjelp av en risikomatrise til slutt. 

Reguleringsplanveilederen til miljøverndepartementet danner grunnlaget for analysen: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder. 

 Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller 
grønn. 

 Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen.  

 Grønt indikerer akseptabel risiko 

Risikomatrisen ser da slik ut: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder
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Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

3. 
Betydelig/ 
Kritisk 

4. 
Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/ flere 
enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 
kjente tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ ingen 
tilfeller 

1 2 3 4 5 

 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt. 

 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 

 Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i 

området. 

 Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i 

lengre perioder, flere måneder. 

 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet. 

 Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 

 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i 

andre områder. 

 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. 

2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 

enkeltpersoner.  

3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe 

personer.  

4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.  

Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige 

miljøskader. 
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4.17.1. Rasfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og sørpeskred Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner tilfeller 
2 

Mindre alvorlig/ 
en viss fare 

2 

4 Området ligger i et 
utløpsområde for 
snøskred. 

Steinskred og 
steinsprang 

Nei  Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Det er svært liten 
fare for at 
planområdet vil 
berøres av steinskred 
eller steinsprang. Det 
er heller ikke fare for 
fjellskred i 
planområdet. 

Løsmasseskred Ja  Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner tilfeller 
2 

Mindre alvorlig/ 
en viss fare 

2 

4 Det vurderes slik at 
det er liten fare for 
løsmasseskred 
innenfor eller i 
umiddelbar nærhet 
til planområdet. Ev. 
løsmasseskred vil 
komme fra området 
med tynt morene-
dekke. Området 
ligger delvis inne i et 
område som har 
potensiell fare for 
jord- og flomskred. 

Kvikkleir Nei Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Det er ingen marine 
avsetninger i 
nærområdet som kan 
indikere fare for 
kvikkleir i, eller i 
nærheten av, 
planområdet. 

 

4.17.2. Flomfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Flom  Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Ingen bekker, 
elver eller andre 
forhold som skulle 
tilsi flom-
problematikk 
innenfor 
planområdet. 
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4.17.3. Ekstremvær: Vind, nedbør, kulde 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Vind Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

6 I planområdet dominerer 
den sør- østlige vind-
retningen på vinterstid, 
det er en kald og tidvis 
sterk vind fra Reisadalen. 
Enkelte tiltak som er 
spesielt sårbare for vind 
og kulde bør planlegges 
slik at det skapes le for 
denne vindretningen. 

Kulde Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

6 Det er ikke uvanlig med 
kalde perioder på 
vinteren i området, men 
da med et kystklima som 
oftest er høyere fuktighet 
og kulde. Mot kysten vil 
kombinasjonen vind og 
kulde være kritisk, og man 
kan få et problem med 
ising. Kulden er en 
påkjenning for 
mennesker, dyr og bygg.  
 

Nedbør Ja  Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

3 En økning i nedbørs 
mengde og intensitet må 
hensyn tas ved utforming 
av tomt og bygg, god 
drenering og 
byggetekniske løsninger. 
 

 

4.17.4. Støy 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Støy Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

2 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

2 Vi kjenner ikke til 
støyforhold i området som 
gjør arealene uegnet for 
planlagt bruk av arealene. 
Støyen i området i dag 
kommer i hovedsak fra 
trafikk på dagens E6. et 
problem som vil reduseres 
vesentlig når E6 legges om. 
Noe støy må påregnes 
under anleggsperioden.  
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4.17.5. Luftforurensing og forurensing i grunnen 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Luftforurensning Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Etter det kommunen 
kjenner til er det ikke 
luftforurensning i området 
som medfører risiko. 
 

Forurensning i 
grunnen 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Kommunen kjenner ikke til 
forurensning i grunnen 
innenfor planområdet. 
 

Akutt forurensning Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Fare for akutt forurensning 
er tilstede dersom en 
ulykke skulle oppstå. 
 

Radon Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Det er ikke kartlagt 
radonforekomster i 
planområdet.  
Temaet er ikke relevant for 
planen. 

 

4.17.6. Beredskap og ulykkesrisiko 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Politi Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Politistasjon/ 
lensmannskontoret ligger 
ca. 7,5 km fra 
planområdet. 

Brann Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Brannstasjonen ligger ca. 
3,3 km fra planområdet. 
Ved behov kan 
brannvesenet forsterkes 
med innsats fra 
lufthavnens 
brannberedskap. 

Redning/helse Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Sonjatun distrikts 
medisinske senter ligger 
ca. 7,6 km (langs vei) fra 
planområdet. 

Annen beredskap Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Sørkjosen lufthavn ligger 
ca. 3,6 km fra 
planområdet. 
Helikopterlandingsplass 
ligger rett i overkant av 1 
km fra planområdet. 
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 (Alle distanser er målt langs eksisterende vegtraséer, og med utgangspunkt i midten av 

planområdet.) 

4.17.7. Andre relevante ROS tema 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Stormflo og 
havnivåstigning 

Nei  Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Planområdet 
ligger fra 40-60 
m.o.h. 

Høyspentledninger 
(elektromagnetiske 
felt) 

Nei  Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Høyspentlinja går 
vest for 
planområdet. 

Trafikksikkerhet Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

9 Krysset mellom E6 
og Sokkelvikveien 
ligger midt i en 
sving. Potensiale 
for kollisjoner. 

4.18. Næring 

Det er ikke eksisterende næringsvirksomhet innenfor planområdet. 

Det er en rekke ulike bedrifter innen handel og service m.m. på Storslett og i Sørkjosen. 

4.19. Analyser/ utredninger 

Det er ikke foretatt andre analyser eller utredninger utover det denne beskrivelsen omfatter.  
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5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1. Planlagt arealbruk 

5.1.1. Reguleringsformål 

Det er satt av følgende reguleringsformål: 

 Gang-/Sykkelveg (2015) – 0,06 daa 

 Parkering (2080) – 3,2 daa 

 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med andre angitte 

hovedformål (2900) – 4,3 daa 

 Naturområde – grønnstruktur (3020) – 1,0 daa 

 

Figur 17: Kartutsnitt som viser hele planforslaget med de ulike formålene. SGS 1: Gang-/sykkelveg. SPA 1: Parkering. SAA 
1-3: Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med andre gitte hovedformål. GN 1: 
Naturområde. H 310: Skredfare 

5.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.2.1. Gang-/Sykkelveg (2015)  

SGS 1: Avsatt for å gi brukere av Sokkelvikområdet en trygg snarvei/gangvei til Sokkelvikveien uten å 

måtte gå ut på E6. Totalt areal er på 0,06 daa.  
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5.2.2. Parkering (2080) 

SPA 1: Avsatt for å legge til rette for utfartsparkering for nærområdet, samt for utfart videre opp 

fjellet ved eventuell vinterstenging av veien over Sørkjosfjellet etter at dagens E6 legges om når 

tunellen gjennom Sørkjosfjellet er ferdig. Området skal om vinteren erstatte parkeringsmuligheter på 

Veibrink. Avsatt areal skal da også fungere som snuplass for brøytebil og buss. Innenfor arealet er det 

avsatt 34 parkeringsplasser, men ved behov, som for eksempel ved ulike arrangementer, vil det 

kunne være plass for flere kjøretøy utenom regulerte parkeringsfelt. Det vil være behov for ca. 150 

meter rekkverk på parkeringsplassens nord- og østside. Totalt areal avsatt til formålet er 3,2 daa. 

5.2.3. Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer 

kombinert med andre angitte hovedformål (2900) 

SAA 1 og 2: Avsatt for å vise areal som blir fylt opp av masser ved planering, utover arealet avsatt 

som parkering, for å kunne etablere parkeringsplass, SPA 1. Totalt areal avsatt til formålet er 2,1 daa.  

SAA 3: Avsatt for å ta høyde for fremtidig justering av Sokkelvikkrysset, og andre eventuelle behov 

for teknisk infrastruktur. Totalt areal avsatt til formålet er 2,2 daa. 

5.2.4. Naturområde (3020) 

GN 1: Avsatt for å ha en naturlig skjerming av arealene i planområdet, samt for å få en 

hensiktsmessig avgrensning av planområdet. Totalt areal avsatt til formålet er 1,0 daa. 

5.3. Bebyggelsens plassering og utforming 

Ikke relevant for planen. Ingen bebyggelse innenfor planområdet. 

5.4. Boligmiljø/ bokvalitet 

Ingen bebyggelse innenfor planområdet. 

I tilgrensende areal er det én eksisterende bolig. Denne vil påvirkes noe ved direkte sikt til/fra 

parkeringsplass/snuplass, og av ev. støy som kommer av bruk av planområdet. Samtidig vil 

påvirkningen fra trafikk på dagens E6 bli vesentlig mindre når tunellen gjennom Sørkjosfjellet 

ferdigstilles og dagens E6 omklassifiseres.  

5.5. Parkering 

5.5.1. Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

Parkering SPA 1 er utformet i tråd med Statens Vegvesens vegnormal N100 Veg- og gateutforming. 

Adkomst er utformet i tråd med Statens vegvesens veileder V121 Geometrisk utforming av veg- og 

gatekryss. Anlegget er i hovedsak lokalisert til GBR 47/25 mellom dagens E6 og Sokkelvikveien. 

Parkeringsplassen skal også fungere som snuplass for brøytebil. For mer detaljer om snuplassen, se 

kapittel 6.6.2. 

5.5.2. Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall 
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Det er regulert parkeringsfelt for 34 personbiler. Ved spesielle arrangementer vil det kunne være 

plass til flere kjøretøy innenfor areal avsatt til parkering og snuplass. 

5.6. Trafikkløsning 

5.6.1. Kjøreatkomst 

Avkjøring direkte fra dagens E6 83 meter vest for Sokkelvikkrysset. 

5.6.2. Utforming av parkering og snuplass 

Det er av hensyn til sikkerheten tilstrebet en utforming som ikke medfører rygging av store kjøretøy.   

Statens vegvesen har følgende krav til snuplass for buss og vogntog: 

 

Figur 18: Statens Vegvesens krav til utforming av snuplasser. 

 

Figur 19: Mål som tilhører Statens Vegvesens krav til utforming av snuplasser. 

Vår snuplass er i utformet slik at den skal oppfylle kravene til en snuplass type A. Dimensjonene på 

plassen (figur 20) tilsier at både buss, brøytebil og vogntog skal kunne snu på plassen uten å måtte 

rygge. Dette gjelder også ved full utnyttelse av alle parkeringsplasser langs snuplassens ytterkant. 
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Figur 20: Bredde og lengde på snuplass med og uten parkeringsplasser. 

5.6.3. Utforming av avkjøring 

Avkjøringen til planområdet er utarbeidet i samsvar med Statens Vegvesens veileder V121 

Geometrisk utforming av veg og gatekryss. Det er ved konstruksjon av sikttrianglene tatt høyde for 

eksisterende fartsgrense på stedet, 70 km/t og veilederens tabell 3.7: Siktkrav i avkjørsler, L2 og 

tabell 3.8: Stoppsikt Ls for avkjørsler på eksisterende veger.  
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Figur 21: De stiplede linjene viser de fullstendige sikttrianglene konstruert i samsvar med kravene i V121 Geometrisk 
utforming av veg og gatekryss. Siktlinjene er målsatt. Svingradius: r = 12 m. 

5.6.4. Krav til samtidig opparbeidelse 

SAA 1 og 2 og SPA 1 opparbeides samtidig. 

5.6.5. Tilgjengelighet for gående og syklende 

Tilgjengeligheten for gående og syklende er god, men det er ikke gang-/sykkelveier som leder til 

planområdet. Innenfor planområdet er det satt av en trasé for gang-/sykkelveg som leder til 

Sokkelvikveien slik at myle trafikanter ikke må ut på E6 for videre ferdsel mot Sokkelvik. 

5.7. Planlagte offentlige anlegg 

SPA 1, SGS  1 og SAA 1-3 er i sin helhet planlagt som offentlige anlegg. Parkeringen/snuplassen skal 

fungere som en utfartsparkering for personer som bruker nærområdet til rekreasjon på helårsbasis 

samt som snuplass for buss og brøytebil.  

5.8. Miljøoppfølging 

Det er ikke planlagt noen spesielle miljøtiltak utover det som er fastsatt gjennom plan- og 

bygningsloven og andre gjeldene lover og forskrifter. 

5.9. Universell utforming  

Parkeringsplassen/snuplassen skal utføres i henhold til plan- og bygningslovens krav til universell 

utforming (UU). Byggeteknisk forskrift TEK10 gir tekniske krav til byggverk, uteareal og miljø som skal 
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sikre at krav til UU sikres. Det er ikke stilt spesielle krav utover de generelle krav som gjelder for 

parkeringsplasser. Området er tilgjengelig for alle. 

5.10. Kollektivtilbud 

Kollektivtilbudet i området vil ikke endres som følge av denne reguleringen. Det vil imidlertid bli 

påvirket når dagens E6 legges om og bl.a. rutebussene vil benyttes seg av ny trasé for E6. 

5.11. Kulturminner 

Ingen kulturminner påvirkes av planen.  

5.12. Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Ingen behov for tilknytning til vann og avløp.  

5.13. Plan for avfallshenting 

Det vil legges til rette for avfallsduker i tilknytning til parkeringsplassen. Avfallshåndteringen i 

planområdet vil inngå i den kommunale avfallshåndteringen. 

Toalettfasiliteter vil kunne opprettes innenfor planområdet dersom det viser seg å være behov for 

dette. Behov vil blant annet avhenge av fremtidig status for dagens anlegg på Vegbrink. 

5.14. Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Det må tas hensyn til faresone H 310 – ras- og skredfare ved prosjektering og utbygging av SPA 1. 
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Figur 22: Viser faresone H 310 - Ras- og skredfare. 

5.15. Rekkefølgebestemmelser 

Det er en forutsetning at SAA 1og 2 fylles ferdig før SPA 1 ferdigstilles. 
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6. Konsekvensutredning 

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning, men kommunen har konkludert med 

at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning. 

 

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 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. I forhold til areal avsatt i 

kommuneplanens arealdel er det kun gjort mindre justeringer i arealet avgrensning. Et økt antall 

formål innenfor planområdet kommer naturlig som en følge av en mer detaljert plan der det er 

behov for nye planformål for å støtte opp om hovedformålet. 

Følgende endringer i arealavgrensning er gjort: 

Planområdet er noe utvidet sørover i forhold til arealet avsatt i kommuneplanens arealdel for å få en 

bedre avgrensning mot eksisterende vei, dagens E6. Dette gjør at et mindre areal som er avsatt til 

LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift) i kommuneplanens arealdel inngår i 

planområdet. 

 

Figur 23: Den stiplede linjen viser planavgrensningen til planforslaget. Grått areal er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
formålet parkering. Lyse grønt areal er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsområder 
samt reindrift). Det lilla arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsbebyggelse. 
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7.2. Stedets karakter 

Planområdet oppfattes i dag som et naturområde mellom dagens E6 og Sokkelvikveien, som er 

naturlig avgrenset av hhv. E6 og Sokkelvikveien i vest, sør og øst. Planområdet vil etter etablering av 

planformålene oppfattes som et stort og åpent areal. Endringen i hvordan arealet oppfattes vil 

endres betraktelig. 

7.3. Landskap 

I dag fremstår planområdet som et skogkledt skogsområde med blandingsskog der deler består av 

lauvskog og deler av plantet granskog. En omdisponering av arealet til parkeringsplass vil landskapet i 

planområdet slik det oppleves på nært hold av naboer og nåværende brukere. For hele delområde 6 i 

landskapsanalysen for Nordreisa kommune vurderes påvirkningen på landskapet til å være relativt 

liten. Arealet blir transformert til et åpent areal der aktiviteten fra mennesker og kjøretøy vil øke 

noe. Samlet sett regner vi med at aktiviteten fra kjøretøy i området vil reduseres når dagens E6 

flyttes og veien omklassifiseres. Endringen kan oppleves som negativ for nærmeste nabo, men i en 

helhetsvurdering mener vi at det vil være en positiv endring da en utfartsparkering vil legge til rette 

for alle som bruker nærområdet. 

7.4. Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen kulturminner vil påvirkes negativt av planforslaget.  

Av nærliggende kulturminner og kultur- og naturhistorie kan raset i Sokkelvik i 1959 og tidligere 

grunneier av GBR 47/25 nevnes. Tanken er å sette opp noen informasjonstavler i direkte tilknytning 

til parkeringsplassen. Her vil det være mulig å informere om for eksempel nevnt kulturhistorie 

dersom det er ønskelig. 

7.5. Forholdet til kravene i kapittel II i Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldlovens § 7 sier at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 

utøving av offentlig myndighet. Naturmangfoldloven (heretter NML) trådde i kraft 1. juli 2009. I 

lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den 

samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 

kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til 

grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning 

på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter NML § 11 er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som 

skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, 

dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter NML § 12 tas 

utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering av 

den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av mangfoldet gir det samfunnsmessige beste 

resultatet. 
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Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens 

kapittel 4.6. Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. NML 

§ 8. 

Planområdet berører ikke arter som er i kategoriene kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU) 

eller nær trua (NT) etter Norsk rødliste for arter 2010 iht. Artskart.no (5.12.2014) innenfor 

planområdet.  

Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, helhetlige 

kulturlandskap eller friluftslivsområder innenfor planområdet, jf. naturbase (18.12.2014). 

Planområdet fører heller ikke til endringer i INON (inngrepsfrie naturområder i Norge). 

Naturen i planområdet påvirkes fra før av nærheten til eksisterende veier, dagens E6 og 

Sokkelvikveien. Det er på det bredeste 100 meter mellom veiene i planområdet. I tillegg påvirkes den 

naturlige flora og fauna av at det er plantet inn gran, en art som ikke hører naturlig hjemme i floraen 

i området. 

Naturmangfoldet i planområdet vil påvirkes sterkt av den planlagte utbyggingen der 7,5 daa av totalt 

8,5 daa legges ut til ulike utbyggingsformål, og inntrykket av landskapet innenfor planområdet og i 

nærheten vil endres en del. Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, på de berørte 

økosystemene vurderes allikevel til å være relativt lav. Vi har vektlagt at planforslaget er i tråd med 

kommuneplanens arealdel og at utbyggingen vil skje i umiddelbar nærhet av andre 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som i stor grad påvirker planområdet allerede.  

Vi mener at nml § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke komme til 

anvendelse i denne saken. 

Kommunen mener at kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil gi det 

beste resultatet for samfunnet og naturmangfoldet er ivaretatt gjennom planområdets lokalisering 

ved en naturlig endepunkt for vinterbrøyting dersom veien opp til Veibrink vinterstenges etter 

omklassifisering av dagens E6. Det gjelder også for nml § 11, om at tiltakshaver skal bære kostnadene 

ved miljøforringelse. Ved utbygging av parkeringsplass og oppfylling av masser er tiltakshaver 

ansvarlig for å benytte de driftsmetoder og teknikker som gir minst skade på tilgrensende naturmiljø, 

herunder sørge for at utslipp av miljøskadelige stoffer ikke forekommer. 

7.6. Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Da selve planområdet har ikke så høy rekreasjonsverdi på grunn av sin beliggenhet inneklemt mellom 

to veier vil forringelsen av denne bruken innenfor planområdet ikke være så stor. Området ligger 

imidlertid fint til som et utgangspunkt for rekreasjonsbruk, og en etablering av en parkering her vil 

kunne gjøre planområdet om til et godt utgangspunkt for rekreasjon i nærområdene. Dette gjelder 

spesielt om Veibrink ikke er åpent på vinterstid ved en eventuell vinterstenging av veien fra 

Sokkelvikkrysset til Veibrink. Planlagt parkerisplass vil da erstatte eksisterende parkeringsmuligheter 

på Veibrink. 
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7.7. Landbruk 

Lauvskogen er i hogstklasse IV og V. Plantefeltene er hogstklasse III, 30-40 år. Plantefeltet vil kunne gi 

en produksjon på 15-20 m3 per daa når det blir hogstmodent om 50-60 år. Lauvskogen vil gi 

produksjon på 5-10 m3 per daa i løpet av en 10-20 år periode. 

Planområdets verdi som skogbruksareal vil gå tapt ved utbygging av området til parkeringsplass. 

Området er ikke vurdert å være en del av viktig eller svært viktig skog for skogbruket jf. 

kommuneplanens arealdels temakart om skog. Vi mener derfor å ha tatt hensyn til 

landbruksinteressene. 

7.8. Trafikkforhold 

Trafikken forbi planområdet forventes redusert etter at ny tunell på E6 gjennom Sørkjosfjellet 

ferdigstilles. Dagens E6 over Sørkjosfjellet vil da nedklassifiseres og forventet bruk vil være til 

eksisterende boliger og fritidsboliger samt til utfart for rekreasjon. Hvorvidt vegstrekningen fra 

Sokkelvikkrysset til Veibrink vil bli vinterstengt eller om det vil opprettholdes brøyting gjennom 

vintersesongen er det ikke tatt stilling til ennå i Nordreisa kommune.  

Kollektivtilbudet forventes redusert ved omlegging av E6. 

7.9. Barns interesser 

Planforslaget vil gi barn og unge muligheter for rekreasjon ved å legge til rette for parkering i 

nærheten av områder egnet til rekreasjon. En godt tilrettelagt parkeringsplass vil også øke 

trafikksikkerheten for barn som benytter denne. 

7.10. Universell tilgjengelighet 

Areal avsatt til parkeringsplass, SPA 1, skal så langt det er mulig ha universell utforming. 

7.11. ROS 

Det forventes ikke at gjennomføring av planforslaget vil endre vesentlig på nåsituasjonen når det 

kommer risiko og sårbarhet. Kommunen mener at hovedendringen vil berøre trafikksikkerhet. 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Trafikksikkerhet Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

9 Krysset mellom E6 og 
Sokkelvikveien ligger 
midt i en sving. Ny 
avkjøring til 
parkeringsplass/snuplass 
ligger midt mellom to 
svinger. Det vil fortsatt 
være potensiale for 
kollisjoner. Dersom 
vegen forbi 
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parkeringsplassen 
vinterstenges vil 
trafikksikkerheten ved 
inn og utkjøring til/fra 
parkeringsplassen/ 
snuplassen øke betydelig, 
men samtidig vil 
parkeringsplassen da 
være et endepunkt på 
veien, og det vil ikke 
være trafikk forbi 
adkomsten til 
parkeringsplassen, noe 
som vil føre til økt 
trafikksikkerhet. 
 
I anleggsperioden vil det 
være økt risiko for 
ulykker der tunge 
kjøretøy er involvert. 
Risikoen kan reduseres 
ved å midlertidig senke 
hastigheten forbi 
anleggsområdet og skilte 
i henhold til aktiviteten i 
området. 
Anleggsperioden vil skje 
over et relativt kort 
tidsrom. 

7.12. Teknisk infrastruktur 

Utover det som inngår under delkapittel trafikkforhold vil det ikke være konsekvenser for teknisk 

infrastruktur i plan- og nærområdet. 

7.13. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Detaljreguleringen er en kommunal plan, og kostnader ligger av den grunn i hovedsak på kommunen 

selv. Vellykket sentrum/stedsutvikling krever at det avsettes nok midler til planlegging og eventuelt 

også gjennomføring av enkeltprosjekter i ettertid. 

Nordreisa kommune tilrettelegger derfor med hensyn på kommunalteknisk anlegg og infrastruktur, 

samt kjøper opp areal til snuplass/parkering og øvrig areal til offentlige formål innenfor planområdet. 

7.14. Konsekvenser for næringsinteresser 

Planforslaget har få eller ingen direkte konsekvenser for næringsinteresser. 

7.15. Interessemotsetninger 
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Det er avdekket motstridene interesser mellom kommunen som ønsker å bygge ut arealet til det vi 

anser for å være en nødvendig parkerings- og snuplass for framtida ved omklassifisering av dagens E6 

og grunneier som ønsker å bevare arealet som det er av personlige grunner.  

7.16. Avveining av virkninger 

Kommunen ønsker å fremme planforslaget på tross av interessemotsetningene som er oppdaget i 

løpet av planprosessen begrunnet med tiltakets samfunnsnytte. Det fremkommer ikke andre forhold 

som tilsier at en utbygging vil være i strid med regionale og/eller nasjonale interesser. Kommunen 

ønsker å prioritere den samfunnsnytten arealet har som utfartsparkering og som snuplass for 

brøytebil og buss. 

Planområdet er imidlertid redusert etter høring og offentlig ettersyn for å redusere arealinngrepet på 

nåværende grunneiers eiendom. Parkeringsarealet er redusert til å være tilsvarende dagens areal på 

Veibrink. 
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8. Innkomne innspill 

8.1. Merknader/innspill til høring og offentlig ettersyn 

Detaljreguleringen av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig 

ettersyn etter første gangs behandling i Nordreisa driftsutvalg i møte den 6. januar 2014 i sak 3/15. 

Høringen ble sendt ut som brev til berørte grunneiere, naboer og offentlige myndigheter den 9. 

januar 2015. Høringen ble annonsert i avisene Framtid i Nord og Nordlys tirsdag 13. januar. 

Høringsfrist var satt til 20. februar 2015. På forespørsel fikk en av høringspartene utsatt høringsfrist 

til 22. februar 2015. 

Det kom inn fem høringsinnspill. 

8.1.1. Norges vassdrags- og energidirektorat (18.2.2015) 

Planbeskrivelse og planbestemmelser ser ut å ivareta skredhensyn. Det er ikke planlagt nye bygg i 

rasutsatt del av planen. Det potensielt rasutsatte området er avsatt som hensynssone i plankartet. 

NVE har ingen andre merknader til saken. 

Kommunens kommentar: 

Uttalelsen fra NVE er tatt til orientering. 

 

8.1.2. Troms fylkeskommune (19.2.2015) 

Planforslaget legger til rette for utfartsparkering for ca. 60 personbiler samt snuplass for brøytebil og 

buss. 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Fylkeskommunen ved planavdelingen ber om at reguleringsbestemmelsenes § 2.2 suppleres med 

følgende: «Fyllingsskråninger skal tilsås eller beplantes på annen tiltalende måte». 

Ut over dette har planavdelingen ingen innvendinger til planforslaget. 

Kommunens kommentar: 

Fylkeskommunens merknad tas til etterretning. Supplement om tilsåing/ beplantning er tilføyd i 

planbestemmelsens § 2.3 (tidl. § 2.2.). 

 

8.1.3. Fylkesmannen i Troms (19.2.2015) 

Fylkesmannen fremmer ingen innsigelse til reguleringsplan for Sokkelvikkrysset snuplass og parkering 

i Nordreisa kommune. 

Fylkesmannen slutter seg til merknaden fremmet av NVE i epost 18.2.2015  
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Kommunens kommentar: 

Fylkesmannens innspill tas til etterretning. 

 

8.1.4. Randi Hagen-Olsen Henriksen (22.2.2015) 

1. Grunneier ønsker ikke etablering av parkering- og snuplass på eiendom med GBR 47/25. 

2. Stiller spørsmålstegn ved størrelsen på snuplassen. I følge vegvesenet må en snuplass for 

buss (og brøytebil) ha en diameter på 15 meter. Parkerings- og snuplassen i denne planen er 

4 ganger så bred og over 6 ganger så lang (60 x 100 meter + innkjørsel). 

3. Stiller spørsmålstegn ved behovet for, og størrelsen på, parkeringsplassen. Ber om at det 

gjøres en utredning som gir grunnlag for å bestemme om det er behov for parkering. Om 

behovet er der, må utredningen gi svar på hvor stort parkeringsbehovet er. Et 

parkeringsareal på 60 plasser, med mulighet for parkering av flere biler, virker svært 

overdimensjonert. Dette sett i forhold til at det også er parkering for tilgang til Sørkjosfjellet 

fra Sørkjosen og Rotsundsiden av fjellet. Det må være mulig å finne behovet før man bygger. 

4. Mener alternativ plassering av snuplass må vurderes. Eksempelvis kan det være en vel så god 

løsning å lage en rundkjøring i Sokkelvikkrysset, og at rundkjøringen dermed vil fungere som 

snuplass. Avkjørsel til øverste bolig i Jubelen endres til å starte fra rundkjøringen. En slik 

løsning gjør at man ikke trenger brøyte lenger enn til Sokkelvikkrysset vinterstid.  

5. Snuplass i en rundkjøring, jf. punkt 4, vil også bedre avkjøringen til Sokkelvikveien. 

Avkjøringen er i dag uoversiktlig fordi den ligger i en sving, noe en omlegging til rundkjøring 

vil bedre.  

6. Er plassering av parkeringsplassen på beste sted? Kan en eventuell parkeringsplass få 

avkjøring fra Sokkelvikkrysset (med eller uten rundkjøringen)? Mener at parkeringen vel så 

lett kan anlegges på nedsiden av Sokkelvikveien som øversiden. Viser også til punkt 1. 

7. Dersom parkeringen absolutt må plasseres på GBR 47/25, må det også betales kompensasjon 

for arealet nord for parkeringen også. Dette fordi arealet blir ubrukelig som følge av 

parkeringsplassen og dennes plassering i terrenget. 

Grunneier ber om at ovenstående punkter behandles og utredes før dere går videre med arbeidet. 

Kommunens kommentar: 

1. Kommunen har forståelse for dette, men vi mener at det er nødvendig med etablering av en 

snuplass for brøytebil og buss i området, samt en erstatning av eksisterende utfartsparkering 

på Veibrink.  

2. Planområdets totale areal er redusert med 5,4 daa etter høring og offentlig ettersyn. Areal til 

snuplass er integrert i parkeringsarealet. 

3. Arealet til parkeringsplass er tilpasset dagens areal på Veibrink. Parkeringsarealet skal 

erstatte dagens areal på Veibrink, og må derfor ha tilsvarende kapasitet/størrelse. 

4. Alternative plasseringer er vurdert, og kommunen har kommet frem til at dette er den 

plasseringen som gir størst samfunnsnytte. En rundkjøring er vurdert til å være en dårlig 

løsning, og med tanke på tungtransport er en rundkjøring lite gunstig. Eksempelvis vil en 

rundkjøring her vil ha krav til å ha en ytre diameter på minimum 40 meter. Dersom senter av 
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rundkjøringen da plasseres midt i dagens Sokkelvikkryss vil ytterkanten komme 10 meter fra 

nærmeste hushjørne på Jubelen 24. I tillegg må det etableres areal til grøft m.m., som fører 

til at dagens bolighus vil komme svært nært veien. Stigningen på veien i området gjør også 

det ugunstig å plassere en rundkjøring her. Å flytte adkomsten til Jubelen 24 er også ugunstig 

på grunn av terrengets utforming.  

5. Se punkt 4. 

6. Kommunen vil være pliktig å brøyte opp til adkomsten til Jubelen 24, og det må derfor 

etableres snuplass i tilknytning til denne avkjøringen. En todelt løsning med snuplass her og 

parkering et annet sted vil gi økte kostnader ved spesielt vinterdrift. Vinterstid vil veienden 

bli utgangspunkt for skiutfart og det vil derfor også være gunstig å ha parkering i direkte 

tilknytning til fremtidig løypestart (dersom dagens trasé for E6 blir brukt til skiløype 

vinterstid. 

7. Kommunen er kun pliktig til å kjøpe arealer avsatt til offentlige formål. Planområdet er 

redusert for å imøtegå grunneiers skepsis til etableringen. 

 

8.1.5. Statens vegvesen (19.2.2015) 

Antall adkomster til E6: Inntil tunellen gjennom Sørkjosfjellet er ferdigstilt vil vegstrekningen som blir 

berørt av planen forbli en del av riksveinettet; E6. Planforslaget legger opp til én ny adkomst ca. 73 

meter vest for eksisterende adkomst til Sokkelvikveien. Trafikksikkerhetsmessig ønsker Statens 

vegvesen å be kommunen vurdere muligheten for å se på muligheten for å samle disse adkomstene 

slik at det bare blir ett tilknytningspunkt til E6. 

Utforming av avkjørsel: Planbeskrivelsen viser til at avkjørsel er utformet i samsvar med håndbok 

V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss. Slik planforslaget fremstår er avkjørselen veldig 

utflytende, noe som fører til at kjøretøy som skal ut av området og i retning Sørkjosen vil kunne kjøre 

skrått ut. Dette er svært uheldig med tanke på siktforhold i retning vest. Statens vegvesen stiller 

derfor spørsmål til bredden på avkjørselen, samt svingradius. Trafikksikkerhetsmessig skal en 

avkjørsel/kryss utformes slik at kjøretøy kommer tilnærmet vinkelrett ut på primærvegen for å 

ivareta siktforhold. Statens vegvesen ber derfor kommunen se på utforming av adkomsten på nytt, 

slik at kravene i vegvesenets håndbøker blir ivaretatt. 

Frisikt: Statens vegvesen ber om at det tas med et punkt i bestemmelsene der det fremgår at det ikke 

tillates sikthindrene elementer høyere enn 0,5 meter innenfor sikttrekantene. Videre ønsker Statens 

vegvesen å påpeke at deler av frisiktsonene havner utenfor planområdets avgrensning. Dette er 

uheldig, spesielt i retning vest, der deler av frisiktsonen berører eksisterende vegetasjon. 

Målsetting på plankartet: Svingradius og frisiktlinjer i avkjørsel bør tallfestes/målsettes på plankartet. 

Godkjenning av adkomst: i reguleringsbestemmelsene må det tas med et eget punkt med 

rekkefølgekrav av tiltak, som sikrer at regulert avkjørsel godkjennes av Statens vegvesen før planen 

kan iverksettes. 

Myke trafikanter, gangforbindelse: Det bør avsettes en gangforbindelse/snarveg ned til 

Sokkelvikveien fra parkeringsplassen. Dette for å kunne gi brukere av frilufts-/rekreasjonsområdet 

rundt Sokkelvik en trygg og direkte forbindelse til/fra parkeringsplassen uten å måtte gå ut på E6. 
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Kommunens kommentar: 

Antall adkomster til E6: Vi tenker langsiktig i vår planlegging, og foreslått tiltak er ment for 

situasjonen som oppstår etter at tunellen gjennom Sørkjosfjellet er ferdigstilt, og til det som da vil 

være til en kommunal vei (etter alle signaler vi har fått til nå). Trafikkmengden forbi området vil da 

være vesentlig endret sammenliknet med dagens situasjon. 

Vi må, ved fremtidig omklassifisering av vei fra europavei til kommunal vei, ivareta brøyting opp til 

privat avkjørsel vis a vis avkjøring til snuplass. Vi mener derfor at vi må ha en avkjøring på foreslått 

plassering uansett. En deling med én snuplass + en parkeringsplass et annet sted i nærheten vil etter 

vår vurdering gi høyere driftskostnader av områdene, enn om det er et samlet areal. Arealmessig vil 

naturinngrepet også være mindre ved å samle tiltakene. 

Med tanke på fremtidig utvikling av det som i kommuneplanens arealdel er foreslått som havn 

(dypvannskai) og næringsbebyggelse på Hjellnes og dertil tilhørende tungtransport, ser vi på det som 

ugunstig å flytte Sokkelvikkrysset i retning Veibrink, da siktforholdene og kurvatur vil blir forverret for 

tungtransporten som med stor sannsynlighet kun vil kjøre i retning Sørkjosen og deretter inn på ny 

E6. 

Det har vært signalisert bekymring når det gjelder trafikksikkerhet ved adkomsten spesielt tilknyttet 

massetransporten til området, men vi mener dette vil kunne løses ved skilting og midlertidig 

senkning av fartsgrensen forbi det som da vil være et anleggsområde. Massetransport vil foregå i et 

begrenset tidsrom, og er ikke tenkt spedt utover med noe masser nå og da. Kommunen nødt til å 

utnytte tunellmassene mens tunellen ennå drives. Massetransporten til området kan derfor ikke 

vente til etter at tunellen er ferdigstilt. I vår planlegging av arealer for utnyttelse av tunellmasser 

forholder vi oss til de enhver tid gitte tidsfrister fra Statens vegvesen. 

Utforming av avkjørsel: Avkjørselen er strammet opp betraktelig i nytt forslag til plankart. 

Frisikt: Innspillet er tatt til etterretning. Bestemmelse er tilføyd som ny § 6.7. 

Målsetting på plankartet: Svingradius og frisiktlinjer er tallfestet/målsatt. 

Godkjenning av adkomst: Bestemmelsen er tatt med i planbestemmelsene som ny § 5.2. 

Myke trafikanter, gangforbindelse: Innspillet om gangtilknytning til Sokkelvikveien er ivaretatt i nytt 

forslag til plankart. 
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8.1.6. Referat fra åpent informasjonsmøte (16.2.2015) 

Sted:   Reisafjord Hotel, Sørkjosen 

Tidspunkt:  16. februar 2015, kl. 09:00-09:50 

Tilstede:  Fra driftsutvalget: Øyvind Evanger 

Fra Nordreisa kommune: Dag Funderud (Enhetsleder utviklingsavdelingen), Hilde 

Henriksen (Fung. Teknisk sjef), Hanne Henriksen (referent). 

 

Øyvind Evanger åpnet møtet og fortalte litt kort om bakgrunnen for planen.  

Dag Funderud orienterer om detaljreguleringen: 

Varsel om oppstart gikk samlet med et større areal for Hjellnes industriområde og havn, men har i 

ettertid blitt delt inn i to ulike planer. Snuplass/parkering har ingen sammenheng med planen om 

industriområde og havn på Hjellnes, men henger sammen med arbeidet med tunnel gjennom 

Sørkjosfjellet og en fremtidig stengning av Sørkjosfjellet vinterstid. Det vil ved vinterstenging av veien 

over fjellet være behov for snuplass for brøytebil og buss innenfor planområdet, samt muligheter for 

utfartsparkering som bl.a. kan erstatte parkeringsmulighetene på Veibrink. 

Det orienteres om plankartet og formålsflatene der. 

Det åpnes for spørsmål. 

Flere innspill på at det ikke er en god løsning å ha to avkjøringer så tett innpå hverandre. Det tenkes 

da på avkjøringen til Sokkelvikveien og avkjøringen til snuplassen. 

Når kommunen allerede har maskiner i området for å lage snuplass/parkering, kan dere ikke da 

ordne på Sokkelvikveien? 

 Arbeidet med i planområdet og på Sokkelvikveien er to forskjellige saker som må holdes 

adskilt og ikke sees i sammenheng. Vi forstår den praktiske problemstillingen. Fint om dere 

kommer med et eget skriftlig innspill om dette til kommunen, så kan saken tas opp til politisk 

behandling. Vi må også sjekke ut hvordan eierforholdene til veien egentlig er. 

Hvorfor må snuplassen/parkeringsplassen være så stor? Den er jo mye større enn de kravene det 

vises til i planbeskrivelsen at Statens Vegvesen har for snuplass til buss.  

 Området skal erstatte Veibrink, og bør derfor ha et tilsvarende areal. Det er også tilrettelagt 

for at buss, brøytebil og annen tungtransport skal kunne snu der uten å måtte rygge. 

Er det billigere for kommunen å bygge nytt her istedet for å fortsette å brøyte til veibrink. 

 Kommunen må uansett legge til rette for snuplass for brøytebil og buss her, da det er hit vi 

må brøyte veien på vinterstid. Brøyting helt opp til veibrink vil det nødvendigvis ikke være 

behov for om vinteren etter at veien stenges. 
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Hva må kommunen kjøpe av areal? Bare det som er grått på kartet (parkeringsplassen)? I så fall blir 

det en dødsone mellom p-plassen og Sokkelvikveien. 

 Kommunene er pålagt å kjøpe opp arealer lagt ut til offentlige formål. Her vil det da være 

snakk om parkeringsplassen og areal satt av til andre samferdselsanlegg. 

Kan Sokkelvikveien og parkeringsplassen slås sammen slik at den får en felles avkjøring? 

Er det mulig å dele det opp slik at det blir en mindre snuplass der, og en egen parkeringsplass med 

avkjøring fra Sokkelvikveien? Da vil man ikke trenge å fylle opp så mye. Det er jo relativt plant ut fra 

Sokkelvikveien. 

 En slik oppdeling vil gi en problemstilling rundt vinterdriften av området dersom man har to 

områder isteden for ett område å brøyte. Men det er mulig å vurdere foreslått løsning slik vi 

må vurdere hvorvidt det bør være én avkjøring istedenfor to. 

I arealplanen var det satt av et mye større areal til parkeringsplass. Hva skjer med det gjenstående 

arealet. Blir det tatt med i reguleringen av Hjellnes? 

 Arealet som ble satt av i kommuneplanens arealdel var større, da kommune var usikker på 

hvor stort areal det var behov for. I detaljreguleringen er arealet redusert. Det er ikke planer 

om å utvide arealet i reguleringen av Hjellnes. Parkeringsplassen/snuplassen har ingen 

sammenheng med reguleringen av Hjellnes, områdene er bare naboer. 

Blir det lys på parkeringsplassen? 

 Uvisst. Dette blir avgjort senere. 

Blir det andre anlegg i tilknytning til området? F.eks. skiløypenett? 

 Det kan være aktuelt å benytte dagens trasé for E6 til skiløype på vinterstid når tunellen 

åpner. Skigruppa er positiv til dette. 

Blir veien over Sørkjosfjellet stengt på sommeren? 

 Den blir nok ikke åpen for gjennomgangstrafikk, men vil være åpen for ferdsel opp til 

Veibrink og hyttene. De som har hytter i området vil ikke miste veiretten. Brøyting vinterstid 

er en annen sak. 

 Veien må også vedlikeholdes noe da den skal være sykkelvei sommerstid. Syklister vil ikke 

kunne bruke tunellen. 

Hva er tidsplanen fremover? 

 Høringsfristen for planen er satt til 20. februar. Deretter skal den behandles av driftsutvalget 

den 3. mars, og sluttbehandles av kommunestyret den 26. mars. Tidsplan rundt kjøp av 

eiendom osv. vil diskuteres i eget møte med grunneier etter dette åpne møtet. 

Det vil si bygging allerede til sommeren? 
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 Ja. Vi må forholde oss til de tidsplaner vi har fått av Statens Vegvesen for benyttelse av 

masser, og bygging er ønskelig så raskt som mulig. Veien over fjellet vil imidlertid ikke 

stenges før tunnelen er ferdigstilt. Dersom tidskjemaet for tunnelen holder skal den 

ferdigstilles i januar 2017. 

Det ryktes at tunellen er forsinket. Vil ikke det forsinke deres byggeplaner? 

 Vi har ikke fått informasjon om forsinkelser fra Statens Vegvesen og må forholde oss til de 

tidsfrister og den informasjon vi har fått fra dem. 

Føler at det ikke er gitt gode svar på om behovet er der for en så stor parkering. Er det behov for 60 

parkeringsplasser? 

 Dette må vi sjekke ut med Statens Vegvesen.  

En løypestart for skiløype herfra vil få hardt konkurranse fra bl.a. løypen fra Sørkjosen og opp lia.  

 Dette gir tre mulige startpunkter for å gå opp fjellet. Det er stor interesse for utfart, noe vi 

synes er bra. Det vil være positivt med flere muligheter for utfart. 

 

Møtet avrundes og avsluttes kl. 09:50. 

 

Referent: Hanne Henriksen  
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8.2. Merknader/innspill til varsel om oppstart 

Varsel om oppstart ble sendt ut per brev den 7.7. 2014. I tillegg ble det samme brevet sendt ut den 

11.7.2014 til ytterligere mulige grunneiere. Varsel om oppstart ble også annonsert i avisene Nordlys 

og Framtid i Nord den 12.7.2014 og på kommunens hjemmesider. 

Innspillsfristen var satt til den 1. september 2014. Det har totalt kommet inn 11 innspill. 

Vi gjør oppmerksom på at planområdet det ble varslet oppstart for har blitt delt i to i etterkant og 

planforslaget er langt mindre enn arealet det ble varslet oppstart for. Innspillene under er derfor 

laget med tanke på et mye større areal enn det vi behandler her. Vi har etter beste evne forsøkt å se 

hva og hvilken del av de ulike innspillene som berører dette planforslaget, og kommenterer derfor 

innspillene med bakgrunn i det. 

 

8.2.1. Kystverket i Troms og Finnmark (10.7.2014) 

Planområdet er i kommunens sjøområde. Planlagte tiltak innenfor planområdet som krever tillatelse 

etter havne- og farvannsloven (HFL) må få tillatelse fra kommunen. Unntaket er for tiltak som faller 

innenfor tiltaksforskriften, som krever tillatelse fra Kystverket. Alle tiltak og planer på arealer hvor 

staten har foretatt investeringer i havneanlegg (herunder bl.a. moloer, fiskerihavner, flytebrygger 

m.m.) skal godkjennes av Kystverket. 

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

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

bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19. 

Forvaltningsansvar: Farledsforskriften skiller mellom kommunalt sjøområde og hoved- biled. Det 

betyr blant annet at kommunen skal behandle søknader om tiltak i kommunalt sjøområde og 

Kystverket skal behandle søknader om tiltak i hoved- biled. Unntak fra denne bestemmelsen er tiltak 

som faller inn under tiltaksforskriften og for tiltak som kan ha betydning for Forsvarets og Kystverkets 

anlegg etter havne- og farvannslovens § 28. Disse skal alltid behandles av Kystverket. 

Merknad fra kystverket: 

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

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

Det bør opplyses om at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen må i tillegg til behandling 

etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19. 

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

eierne av disse. Dette av privatrettslige hensyn. 

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

Kystverket etter tiltaksforskriften. Slike tiltak kan for eksempel være eventuelle sjødepot. 

For å unngå eventuelle uklarheter i fremtiden bes det om at alle tiltak som kan være i konflikt med 

HFL § 27 blir tatt med i reguleringsplanen. 
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Plan- og bygningslov/havne- og farvannsloven: Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak/bygg/ 

etableringer i sjø krever egen tillatelse etter havne- og farvannslovens bestemmelser i tillegg til 

tillatelser etter plan- og bygningsloven. 

Farleder: Det er viktig at det legges opp til at all fremtidig arealdisponering tar høyde for at hoved- og 

bileder forbeholdes sjøverts ferdsel. Transport og ferdsel til sjøs må ikke hindres av for eksempel 

plassering av fortøyninger, lektere, prammer, oppdrettsanlegg m.m. Kystverket har ansvaret for 

farledene på sjø og installasjonene som knyttes til disse. 

Fyrlykter: Kystverket har ingen fyrlykter i planområdet. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er ikke relevant for planområdet pga. todeling av planen. Planforslaget berører ikke eller 

grenser til sjøarealer. 

 

8.2.2. Per Robertsen (18.7.2014) 

Ønsker ikke reindrift i Sokkelvik/Hjellnes-området. Ber om forklaring og dokumentasjon på at 

samene har rett til reindrift i området. 

Er ellers positiv til regulering til industri/havn. 

Kommunens kommentar: 

Store deler av Sokkelvik/Hjellnes-området er i kommuneplanens arealdel avsatt til formålet 

landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Dette er et generelt formål som gjelder alle 

steder der er areal ikke er lagt ut til et annet planformål. Formålet er det samme over hele landet og 

det er ikke noe spesielt ved arealet som er avsatt til LNFR i Sokkelvik/Hjellnes-området.  

Lovkommentaren til plan- og bygningsloven sier det følgende om LNFR-områder: 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNF(R)-områder) omfatter, og skal brukes for, 

områder som skal nyttes eller sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og 

reindrift, og/eller som skal bli liggende som naturområder og naturområder med spesiell 

betydning for friluftslivet. Dette er arealer som i det vesentlige skal være ubebygget, eller bare 

bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift og for bruk av området til friluftsliv. … … De store 

utmarksarealene i høyfjellet, skogsområder og tynt befolkede kyststrekninger rundt i landet skal 

normalt legges ut til dette hovedformålet. 

LNFR er altså en samlebetegnelse for arealer som ikke er lagt ut til andre mer spesifikke formål, 

og arealet er ikke spesielt tilknyttet reindrift. I kommuneplanens arealdel skal områder for 

landbruk, herunder jord- og skogbruk, reindrift, utmarksnæring, fiske som ledd i stedbunden 

næring og annen primærnæring legges ut sammen med natur- og friluftsområde i bunden 

kombinasjon. Det innebærer at forholdet mellom de ulike formål innenfor denne kategorien 

styres av annet lovverk som landbrukslovgivningen (bl.a. jordloven, skogbruksloven og 

reindriftsloven), naturvern- og friluftslovgivningen m.fl. 
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8.2.3. Sokkelvik hytteeiere v/Frits E. Sakshaug (23.7.2014) 

Er sterkt imot etablering av industripark og havn i nærheten av et fredelig og idyllisk hytte- og 

friluftsområde. Hjellnes vil bli forringet som friluftsområde ved en utbygging. En utbygging vil også 

medføre mye støy og stor trafikk hele døgnet 365 dager i året. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er ikke relevant for planområdet pga. todeling av planen. 

 

8.2.4. Wiggo Nilsen (5.8.2014) 

Er sterkt imot planene om utbygging av Hjellnes til industripark og havn. Forslag til regulering bør 

trekkes siden området er et flittig brukt friluftsområde og det er 9 fritidsboliger som vil bli sterkt 

berørt av tiltaket (7 eksisterende fritidsboliger og 2 tomter). Erfaringsmessig vil en etablering av 

industripark og havn gi mye støy og forurensning 24 timer i døgnet hele året.  

Stiller spørsmål om behovet for dypvannskai: 

 Hvem har behov for denne? 

 Felleskjøpet? Og mange bønder er fortsatt i drift om 5 og 10 år? 

 Cruiseskip? Disse trenger ikke havn siden de anker opp ute i fjorden og sender turistene til 

land med mindre fartøy direkte fra skipet. 

 Hvem andre har behov? Mer og mer transport går langs landevegen. 

 Hva vil kostnaden være? 

 Konsekvensanalyse? 

 Hva med reindriftsnæringa? Kan de leve med dette? 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er ikke relevant for planområdet pga. todeling av planen. 

 

8.2.5. Sametinget (11.8.2014) 

Sametinget varsler at befaring av planområdet må foretas før endelig uttalelse kan gis. Befaringa vil 

bli utført i løpet av barmarksperioden 2014. Det bes om skriftlig aksept av oppstilt budsjett før 1. 

september. 

Kommunens kommentar: 

Skriftlig aksept av budsjett sendt til Sametinget den 1. september. 2014. 

 

8.2.6. Randi Hagen-Olsen Henriksen (11.8.2014) 
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Er sterkt imot reguleringen. 

Ønsker opplysninger om: 

 Hvor mange båter som har gått på grunn? 

 Hvor mange båter som er registrert og ikke kan gå inn til dagens kai i Sørkjosen? 

 Ønsker å få tilsendt forstudiet om etablering av dypvannskai i Nordreisa. 

 Hvorfor er det viktig å etablere kaia nær flyplassen og E6? 

 Hvor mye koster ei dypvannskai? 

 Det skal være industripark i naturområdet. Hvilken industri? Og hvor stor?  

 Er det virkelig behov for dette? 

Ønsker en forklaring på hvorfor det på side 1 i oppstartsvarselet konkluderes med at KU ikke er 

nødvendig, mens det på side 6 står at KU skal gjennomføres. 

Mener at området utenfor Båtfjellet på andre siden av fjorden er bedre egnet. 

Ønsker ikke at svingene på dagens veitrasé (E6) rettes ut, både fordi et gammelt grensemerke vil 

forsvinne og fordi høyere hastighet på trafikken vil føre til at vinduer i boligen deres knuses oftere. I 

vinter knuste kjøkkenvinduet når brøytebilen passerte. 

Samiske tufter på Randagenta vil bli ødelagt. 

Området er et yndet frilufts- og rekreasjonssted for folk. 

Motsetter seg enhver ekspropriasjon av GBR 47/25. 

Kommunens kommentar: 

Da store deler av innspillet dreier seg om dypvannskai og industriområde ser vi bort i fra de delene av 

innspillet som dreier seg direkte om disse temaene nå. Vi kommer tilbake med kommentarer når vi 

behandler og sender ut områdereguleringen av Hjellnes der disse områdene utredes nærmere. 

Under besvarer vi de delene av innspillet som vi mener berører dette planforslaget. 

Vi ser imidlertid at det kan virke forvirrende slik det står i utsendte varsel om oppstart, der det 

ganske rett står på side 1 at planen ikke krever konsekvensutredning (KU) og på side 6 at KU skal 

foretas. Dette berører i liten grad dette planforslaget, men allikevel være greit å avklare. Forskjellen 

ligger i at varsel om oppstart er gjort for en områderegulering der hovedtrekkene for 

arealdisponeringen i planområdet avklares, og det legges til rette for infrastruktur som for eksempel 

nødvendige hovedveier og annen teknisk infrastruktur som strøm, vann og avløp. Denne 

områdereguleringen vil så inneholde krav om detaljregulering for øvrige arealer for eksempel 

havneområdet og næringsbebyggelse før dette ev. kan etableres. På side 6 står det: Til tross for at 

stort sett hele området består av fast fjell, vil det bli gjennomført konsekvensutredning før ev. kai 

bygges og tilhørende utfylling i sjø foretas. Denne konsekvensutredningen vil da gjøres i forbindelse 

med detaljregulering av de ulike arealene innenfor områdereguleringen da det er krav om KU ved 

detaljregulering av industriområder over en viss størrelse og havneanlegg, jf. KU-forskriftens § 2, 

bokstav e) og f) og forskriftens vedlegg I punkt 1 og 32. 
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Når det gjelder friluftsliv- og rekreasjon mener vi at en parkeringsplass her vil være en viktig 

tilrettelegging for de som benytter nærområdet til planområdet til friluftsliv og rekreasjon. 

I forbindelse med denne detaljreguleringen ønsker Nordreisa kommune å kjøpe et mindre areal av 

GBR 47/25 for etablering av et samfunnsnyttig formål på et hensiktsmessig sted. Av planområdets 

totale areal på 13,9 daa ligger 13,2 daa på GBR 47/25. Dersom dagens E6 over Sørkjosfjellet 

vinterstenges etter at veien omklassifiseres vil kommunen fortsatt ha behov for brøyting til den 

øverste bebodde boligen på strekningen. Det er derfor hensiktsmessig å etablere en snuplass der det 

nå planlegges med avkjøring vis á vis avkjøringen til nevnte bolig. 

 

8.2.7. Statens Vegvesen Region Nord (19.8.2014) 

Bygging av tunnel (ny E6) gjennom Sørkjosfjellet er igangsatt. Det forutsetts derfor at gammel E6 

nedklassifiseres til kommunal veg. Kostnader for evt. utbedring er ikke inne i noen av Statens 

vegvesen sine budsjetter. Mellom Jubelen og Jomfruberget er det dårlige grunnforhold. Registrert 

kvikkleir i strandsonen og ut i sjøen veg Jubelen. Til orientering kan det derfor bli problemer med 

utretting av svingene på gamle E6 på grunn av dårlige grunnforhold. 

Adkomst til planområdet: Som nevnt innledningsvis forutsettes det at E6 forbi det aktuelle 

planområdet nedklassifiseres til kommunal veg i forbindelse med bygging av tunnel gjennom 

Sørkjosfjellet. I dag ligger eksisterende adkomst i en 70-sone i en ytterkurve. Dette gjør at blant annet 

siktforholdene ikke tilfredsstiller dagens krav. Det stilles spørsmål til om planområdet burde utvides 

til også å omfatte areal i innerkurven på motsatt side av hovedvegen. Dette for å utbedre 

siktforholdene, særlig for trafikk som kommer nordfra og skal inn til området. Det anmodes om at alt 

av vegareal, herunder adkomst til planområdet, planlegges og dimensjoneres i henhold til 

vegnormalen N100 Veg- og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss. 

Minner om at frisikt bør reguleres og målsettes på plankartet. Dette kan medføre at 

planavgrensningen bør utvides. 

Kommunens kommentar: 

Vegvesenets vegnormal N100 Veg- og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av veg og 

gatekryss er benyttet ved utarbeidelse av planen.  

Planområdet er noe utvidet mot sør sammenliknet med varsel om oppstart for å få en mer naturlig 

grense inntil dagens E6. Planområdet går derfor nå helt inntil vegkant på dagens trasé for E6, men 

omfatter ikke veien. 

 

8.2.8. Norges vassdrags- og energidirektorat (2.9.2014) 

Planen berører våre ikke NVEs ansvarsfelt i nevneverdig grad. 

Planområdet ligger på områder som er registrert som bart fjell, men med tanke på tidligere skred i 

Sokkelvik må grunnforholdene vurderes før eventuell utfylling i sjø. Hvis det skulle vise seg at man 

kommer i kontakt med usikker byggegrunn ved utførelse av denne planen, ber NVE om at deres 
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retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar" (2/2011) som finnes på NVEs internettsider 

www.nve.no blir benyttet. 

Kommunens kommentar: 

Det er ikke usikker byggegrunn i planområdet, men planområdet ligger delvis innenfor et areal som 

ligger i utkanten av et ras- og skredområde. Dette arealet er markert i plankartet som faresone H 310 

– ras- og skredfare.  

 

8.2.9. Fylkesmannen i Troms (1.9.2014) 

Formål og størrelse av tiltakene er ikke entydig avklart, slik at det kan være aktuelt med ytterligere 

KU senere i prosessen når kommunen har avklart konkret hva som skal etableres. Fylkesmannen må 

ta forbehold om at KU-kravet kan utløses senere i planprosessen. I den sammenheng vil FM på 

foreliggende grunnlag, vise til KU-forskriftens § 2 Planer og tiltak som alltid skal utredes, bokstav e) 

og f) og vedlegg I punkt 1 og 32. Det må klargjøres i større grad hva som er hensikten med 

utarbeidingen av planen slik at det er mulig å ta mer konkret stilling til hva som skal utredes og 

hvordan. Med den informasjonen som er tilgjengelig i varsel om oppstart, er det vanskelig å være 

veldig konkret på utredningstemaer og innspill til det videre arbeidet med planen. 

Fylkesmannen viser til sin uttalelse datert 3.10.2013 der de blant annet skrev «Det vil ikke være en 

tilfredsstillende løsning å deponere masser i området uten at det foreligger en konkret plan for bruk 

og regulering for området er utarbeidet». Dette gjelder også for utarbeiding av omfattende 

infrastruktur der det ikke foreligger konkrete planer. 

Naturmangfold og naturmangfoldloven: I områder der kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig må 

det skaffes til veie ny kunnskap, jf. naturmangfoldlovens § 8. Det vil være nødvendig for å kunne 

vurdere virkningen av utbyggingsområdet og den samla belastningen på økosystemet.  

Fylkesmannen vurderer det slik at det bør utføres en kartlegging i området. Kartleggingen må 

gjennomføres etter DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk 

mangfold og DN-håndbok 11-1996 revidert 2000 Viltkartlegging. 

Kartlagte områder gjøres tilgjengelig for innlegging i offentlige registreringssystemer. Dataene må da 

foreligge i digital form med egenskapstabeller og kartfiler i SOSI- eller SHAPE-format. Dataene kan 

oversendes Fylkesmannen som vil gjøre de tilgjengelige gjennom Naturbase eller Artskart. 

Hjellneset ligger i nærområdet til Reisautløpet naturreservat. Ut fra hvilke tiltak som planlegges må 

det gjøres vurderinger av hva som skal utredes også i forhold til potensialet for påvirkning på 

naturreservatet. 

Landskap: Eventuelle inngreps påvirkning på landskapet må beskrives og visualiseres i det videre 

planarbeidet. For temaet landskap, bør det tas utgangspunkt i landskapsanalysen som er utarbeidet 

for Nordreisa kommune. Videre bør metodikk for konsekvensutredninger i Håndbok 140 —

Konsekvensanalyser fra Statens vegvesen benyttes. 



53 
 

Støy: Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-

1442/2012) med tilhørende veileder gir klare føringer om hvordan støy som tema må utredes/ 

dokumenters i reguleringsplaner og overordnet planlegging. 

Dersom/når det legges opp til virksomhet på området hvor støy er tema som må tas hensyn til, må 

det gjennomføres en støyfaglig utredning som dokumenterer støy for eksisterende eller planlagte 

"bygninger med støyfølsomt bruksformål". Støyretningslinjen gir anbefalte støygrenser for utendørs 

støy på "uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål". Utredningen 

må ta hensyn til ev. sumstøy fra ulike virksomheter på området, samt evt. støy fra inn- og utflyvning 

og andre aktiviteter ved flyplassen. 

Hensynet til reindrift: Omsøkte tiltak vil sannsynligvis ikke vil være til skade eller ulempe for 

reindriften i området. 

Hensynet til samfunnssikkerhet: Plan og bygningsloven § 4-3 stiller krav om at det for bygge- og 

anleggsprosjekter skal gjøres en vurdering av mulige hendelser knyttet til nåværende og fremtidig 

bruk av planområdet. I planprosessen skal det dokumenteres at det er tatt hensyn til aktuelle 

risikoer, naturbasert eller menneskeskapt. 

Klimautviklingen vil føre til et økt havnivå. I rapporten Havnivåstigning. Estimater for framtidig 

havnivåstigning i norske kystkommuner utgitt av DSB og Bjerknessenteret (2009) finnes det tabeller 

for framtidig havnivåstigning for år 2050 og 2100 for alle Norske kystkommuner. Fram til 2100 kan 

havnivået langs kysten forventes å stige med ca. 40 til 70 cm. 

Som bygningsmyndighet kan kommunen påvirke det enkelte byggverk og stille krav til plassering og 

utforming av bygg. Byggeteknisk forskrift (TEK 10, § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo) omhandler 

blant annet sikkerhetskrav ved plassering av byggverk i områder som kan bli oversvømt av stormflo. 

I henhold til § 7 -1 første ledd i Tek 10 stilles det krav om at byggverk skal ha tilfredsstillende 

sikkerhet mot naturpåkjenninger for de laster man prøver å unngå ved å plassere bygninger slik at 

ikke rammes av naturpåkjenninger. Eksempel på denne type laster er flom og skred. 

FM viser for øvrig til veileder 10 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging og 12 Samfunnssikkerhet o 

plan- og bygningsloven fra DSB. Disse vil være nyttige i forbindelse med utarbeiding av ROS analysen. 

Hensynet til universell utforming, mangfold og likestilling: Plan- og bygningsloven krever at prinsippet 

om universell utforming skal ivaretas i all planlegging. Det følger også av diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd at offentlig og privat virksomhet rettet mot allmenheten har 

plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon, så langt det ikke 

medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Dette gjelder også bygninger, anlegg og 

uteområder rettet mot allmennheten (§10). Minimumskravene for å oppfylle universell utforming er 

nedfelt i TEK 10. Her er kapitel 8 Uteareal og plassering av byggverk og kapitel 12 Planløsning og 

bygningsdeler i byggverk sentrale. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utgitt en veileder om 

tekniske krav til byggverk (publikasjonsnummer HO-2/2011). Dere finner den her: 

http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/ 
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Annet: Det videre arbeidet må ta utgangspunkt i de interessene som er kartlagt og utredet i samband 

med kommuneplanens arealdel for dette området, herunder landbruk, natur- og miljøforhold samt 

strandsone. 

Formål og tiltak bør også vurderes i forhold til «Storulykkeforskriften» for å sikre at det er tatt 

tilstrekkelig hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap. Et nært samarbeid og dialog med 

Fylkesmannen kan være viktig også dersom det skal etableres tiltak og virksomhet med potensiale for 

forurensing. 

Kommunens kommentar: 

Konsekvensutredning: Planområdet er delt i to etter varsel om oppstart. Vi mener at dette 

planforslaget ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning, jf. KU forskriftens §§ 2 og 3 og 

vedlegg I og II. 

Naturmangfold og naturmangfoldloven: Nordreisa kommune mener at kunnskapsgrunnlaget for 

naturmangfoldet innenfor planområdet er tilstrekkelig til å gjøre de nødvendige vurderingene jf. 

NML §§ 8-12. Reisautløpet naturreservat vil ikke påvirkes av utbygging i planområdet. 

Landskap: Landskap er vurdert som eget tema i planbeskrivelsen. Se planbeskrivelsens kapittel 5.4 og 

8.3. 

Støy: Nordreisa kommune mener at planforslagets hovedformål parkeringsplass/snuplass vil regnes 

som etablering av en virksomhet som vil kreve støyfaglige utredninger. Støy er midlertid vurdert som 

et eget tema i ROS-analysen for planforslaget i planbeskrivelsens kapittel 5.17.4, samt at det i 

planbeskrivelsens kapittel 6.4 er vurdert støykonsekvenser for bolighus i nærheten av planområdet. 

Hensynet til reindrift: Vi ser heller ingen konflikt mellom planforslaget og ev. reindriftsinteresser. 

Hensynet til samfunnssikkerhet: Havnivåstigning er ikke relevant for dette planforslaget da 

planområdet ligger på 40-58 m.o.h. Det er heller ikke planer om bygninger for varig opphold innenfor 

planområdet. Det tas høyde for ev. senere etablering av toalettfasiliteter dersom det senere skulle 

vise seg å være behov for dette. 

Hensynet til universell utforming, mangfold og likestilling: Prinsippet om universell utforming skal 

ivaretas ved bygging av parkeringsplassen/snuplassen. 

Annet: Vurdering av storulykkeforskiften og strandområde er ikke relevant for planområdet. 

Landbruk, natur- og miljøforhold er utredet. 

 

8.2.10. Troms fylkeskommune (2.9.2014) 

Undersøkelsene etter Lov om kulturminner av 1978 er nå gjennomført. Arbeidet ble påbegynt i 2013 

og avsluttet i 2014. 

Det ble ikke påvist automatisk freda kulturminner, men vi ber likevel om at tiltakshavers meldeplikt 

etter kulturminnelovens § 8 andre ledd framgår i planen. 
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Kommunens kommentar: 

Troms fylkeskommunes innspill er tatt til etterretning. 

 

8.2.11. Sametinget (17.11.2014) 

Området er befart av Sametinget høst 2014. Under befaringen ble det registrert en del nye 

kulturminner innenfor planområdet. Disse er lagt inn i Riksantikvarens kulturminnedatabase 

Askeladden og kan også ses på www.kulturminnesok.no. 

De kulturminnene som er innenfor planområdet har Askeladden ID 179338 og 179339 på GBR 47/9, 

en bebygd hyttetomt, samt ID 179340 på GBR 48/7 like ved Hjellneset. I den videre planleggingen av 

industripark og havn må Nordreisa kommune ta hensyn til disse kulturminnene slik at de ikke blir 

berørt av tiltak i området. 

Ved Hjellneset og innenfor planområdet på GBR 48/7 er det også noen grunnmurer og gårdstufter fra 

etterkrigstiden. På selve neset står det to eldre naust/sjøhus og mellom disse er det rester etter en 

større slipp til båter. Nordreisa kommune bes vurdere om også dette nyere tids kulturmiljøet kan 

ivaretas i områdereguleringen. 

I sammenheng med tuftene etter den nyere gårdsbosetningen forteller historiske opplysninger at i 

1959 ble Indre Sokkelvik rammet av en raskatastrofe som krevde 9 menneskeliv. Mange hus gikk på 

sjøen da kvikkleir raste ut i 500 meters bredde og opptil 200 meter innover. Raskanten er ennå 

tydelig langs sjøen i Indre Sokkelvik og mot Hjellneset. Like utenfor det avmerkede planområdet, ved 

elven i Indre Sokkelvik finnes det en minnestein med navnene på de døde. 

Til sammen er dette en fortelling om et område med lang tids bosetning, flere ulike næringer samt 

dramatisk historie. 

SD minner også om at opplysninger om den generelle aktsomhetsplikten bør fremgå av 

bestemmelsene i den endelige reguleringsplanen og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 

Kulturminner og aktsomhetsplikten: Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken 

komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 

stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 

1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at 

dette pålegget formidles til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Kommunens kommentar: 

Ingen av de registrerte kulturminnene ligger innenfor eller i umiddelbar nærhet av planforslaget. Den 

generelle aktsomhetsplikten er tatt inn i planbestemmelsene. 
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9. Avsluttende kommentar 

Forslag til reguleringsplan er utarbeidet med bakgrunn i tilgjengelig, kjent og relevant kunnskap for å 

kunne følge opp kommuneplanens arealdel. 

9.1. Endring av saksnummer 

I forbindelse med at Nordreisa kommune går over fra arkivsystemet ePhorte 4 til ePhorte 5 ved 

årsskiftet 2015 fikk saken nytt saksnummer etter 5. januar 2015. 

 Saksnummer ePhorte 4: 2014/3938 

 Saksnummer ePhorte 5: 2015/162 


