
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 07.04.2011
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710. Eller på mail 
postmottak@nordreisa.kommune.no
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/1341-2

Arkiv:                223

Saksbehandler:  Rune Benonisen

Dato:                 24.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
10/11 Nordreisa formannskap 07.04.2011

Driftstilskudd til preparering av eksisterende tur- og skiløypenett for 
allmennheten

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Formannskapet bevilger inn til Kr 68 000,-  til tilrettelegging / preparering av skiløyper for 
allmennheten for 2011. Midlene disponeres fra post 14300 4700/4720.

Fra 2012 søkes midlene bevilget gjennom budsjett til rekreasjon/friluftsliv/reiseliv. Det må da 
forsøkes å få til en samordning om tilrettelegging/drift av ordinære skiløyper og turløyper.

Alle grendelag evnt idrettslag får tilbud om slik støtte for 2011. Nærmere vilkår fastsettes av 
Rådmann.

Saksopplysninger
Kildal og Krakenes grendelag har i en årrekke stått for preparering / tilrettelegging av skitrasé 
fra Sikkajavri – Kildalsdammen og fra Kildal – Gahperus. Dette arbeidet har vært gjort på 
dugnad av grendelaget, til gode for kommunens innbyggere og besøkende.

Varierende støtte til drift har gjort at tilretteleggingen har vært ujevn og kun basert på 
enkeltpersoners egeninnsats. Videre ser Grendelaget at store deler av prepareringa skjer utenfor 
Kildalen og Krakenes grendelag sitt nedslagsfelt. Det betyr at aktiviteten ikke kan videreføres 
uten noe form for økonomisk støtte fra resten av samfunnet.

Vinteren 2010 fikk grendelaget, gjennom et kommunalt tilretteleggingsprosjekt, tilført noe 
midler for slik drift. Det ble da gjort et arbeid for organisering og klargjøring for fastere drift av 
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løypenettet. Ut fra dette ønsker Kildalen og Krakenes grendelag å anmode kommunen om at det 
bevilges et fast tilskudd til preparering slik at det blir mer forutsigbare forhold rundt denne delen 
av friluftslivet og mulighet til å ta større del av kommunens utearealer i bruk ved hjelp av egen 
framdrift.

Det søkes om støtte på i alt Kr 15 000,- for sesongen 2011 (stikking og vedlikehold av løype)

Rådmannen tar søknaden til orientering, men velger å se på saken i et større perspektiv. Dette 
har bakgrunn i at Nordreisa er nasjonalparkkommune og har et gjennomgående fokus på idrett, 
friluftsliv og tilrettelegging for aktivitet. 

Vurdering
Kildalen og Krakenes grendelag setter fokus på en problemstilling som mange grendelag/evnt 
idrettslag i kommunen har tatt opp ved flere anledninger. Flere av grendelagene har på eget 
initiativ tatt på seg å gjennomføre tilrettelegging både vinterstid og sommerstid, og det gjøres av 
mange et fantastisk stykke arbeid som alle innbyggere og besøkende drar nytte av. 
Problemstillingene med dette er bla at;

- Grendelag eller privatpersoner i de enkelte grendelag sitter med kostnadene med 
tilrettelegging for friluftsliv mens nytten tilfaller hele samfunnet – både innbyggere og 
besøkende.

- Flere grendelag har ikke økonomisk grunnlag for å drive tilrettelegging
- Forutsigbarhet for både brukere og de som tilrettelegger er for dårlig
- Kvaliteten på tilretteleggingen blir ujevn

Rådmannen har også tatt opp denne problemstillingen gjennom diverse tilretteleggingsprosjekter 
de siste årene, og har konkludert med at i det minste deler av finansiering for tilrettelegging av 
fellesgoder (eks skiløyper) bør tilfalle det offentlige.

I Nordreisa kommune er det i dag mange km med lysløyper og andre preparerte/tilrettelagte
skiløyper. Hvis vi skal gruppere mht kvalitet/driftsbehov så får vi følgende ”kategorier” 

Klasse/type Beskrivelse Overslag driftsdager 
pr år

Kommentar

Klasse 1 Preparering / vedlikehold 
daglig

150 dager Saga og Krakenes

Klasse 2 Preparering ved snøfall 
(ukentlig)

40 dager Nærmiljøløyper 
Storslett og lysløyper 
for øvrig

Klasse 3 Preparering helger/ferier 17 dager Turløyper
Klasse 4 Stikking 10 dager Turløyper / fjell 

løyper

Vi vil i det videre se bort fra klasse 1 løypene (Saga og Krakenes) da ordninger for drift er 
samarbeid mellom kommunen, Fylkeskommunen og Nordreisa idrettslag.

Det er åpenbart at denne typen tilrettelegging har stor effekt på forhold som helseforebygging, 
på tilrettelegging for næringsutvikling/turisme og kanskje aller viktigst – trivselsforhold for 
kommunens egne innbyggere. Vi tror at en bedre finansiering og forutsigbarhet for frivilligheten 
rundt om i kommunen vil forsterke disse faktorene. For eksempel kan vi se for oss at et 
skikkelig organisert opplegg rundt skiløyper i hele kommunen kan gi så pass stabilitet på 
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”tjenesten” at det kan bli en tilrettelegging som kan ses i sammenheng med turistprodukter.
Dette muliggjør også felles markedsføring.

Ut fra det overnevnte kan vi se for oss et opplegg hvor Nordreisa kommune aktivt går inn og 
støtter grendelag/idrettslag økonomisk for tilrettelegging dvs enten preparering med snøscooter 
og løypeplog eller stikking/merking ut fra en ”oversiktsplan” som følger;

Type Løype
Avstan
d (km)

Antall 
turer

Antall km 
t/r

Andre 
kostnader 
(stikker)

Total 
kostnad pr år

Kun stikking Hamneidet - Bakkeby 11 10 220 2000 3 760           
Preparert Bakkeby - Veibrink 4 17 136 0 1 088           
Preparert Veibrink - Sikka 5 17 170 0 1 360           
Kun stikking Sikka - Kildalsdammen 30 10 600 2000 6 800           
Kun stikking Kildalsdammen - Gahperus 30 10 600 2000 6 800           
Preparert Kildal leirsted - Cillagammen 9 17 306 0 2 448           
Preparert Kildal leirsted - Tjyvdalen/Fjellstad 10 17 340 1000 3 720           
Preparert Fjellstad - Sappen (Lindovarra) 10 17 340 0 2 720           
Preparert Saraelv - Sieimma 17 17 578 0 4 624           
Preparert Rotsund området 15 17 510 0 4 080           
Preparert Oksfjord området 20 17 680 0 5 440           
Preparert Annet uspesifisert 18 17 612 0 4 896           
Preparert Lysløyper utenom Saga 15 30 450 0 3 600           
Preparert Nærmiljøløyper Storslett* 12 50 600 0 15 000         
SUM 206 66 336         

I tabellen over er det tatt utgangspunkt i et ”tenkt” tur løypenett samt de etablerte lysløyper 
rundt om i kommunen. Det er benyttet en kostnadsfaktor på 8 kr som skal dekke kostnader til 
drivstoff, slitasje på utstyr, tilkjøring og litt arbeidskostnader. Statens satser ligger i dag på Kr 
6,60. Det vil allikevel være et element av dugnad hvis dette skal gå opp økonomisk. Tabellen 
forholder seg til en mal hvor preparerte løyper (klasse 3) prepareres inn til 17 ganger pr sesong 
eller 10 gang for løyper som stikkes (hvor det ikke kjøres spor) – klasse 4. 

Organisering
For 2011 må all organisering gå gjennom de enkelte grendelag/idrettslag. For 2012 og utover 
kan det tenkes at midlene kanaliseres gjennom et sentralt ”løypelag” som også kan ha ansvaret 
for videreutvikling av løypenett, deling av utstyr/personell, sikre annen finansiering mv. Dette er 
et organ som kommunen kan være med å etablere men som trolig må være en frittstående 
organisasjon kanskje sortert under idrettsrådet?

Vilkår
Mye av skisesongen 2011 er allerede gått, men for de grendelagene som allerede er organisert 
kan det være mulig å få disponert midler i 2011. For det videre bør det lages std avtaler som 
regulerer plikter og rettigheter for de som mottar støtte. Her vil naturlig inngå forpliktelser mht 
hvor mye som skal prepareres, hvor ofte, tidspunkter mv

Reglene og rutiner for dispensasjon om motorferdsel i utmark er også lagt om, men det er 
fortsatt nødvendig at berørte grunneiere gir tillatelse for ferdsel/ tilrettelegging på eiendommer. 
Dette kravet ligger som forutsetning for å kunne gi støtte.

Finansiering
Rådmannen foreslår at de midlene som tidligere har vært gitt som støtte til Næringshagen, men 
som ikke lengre er aktuell pga frafall av lokal finansiering, disponeres til dette formålet. Det vil 
også være aktuelt å få inn noe midler pr år via ulike støtteordninger som kan være med å styrke 
denne satsingen. 
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Samlet sett tror vi dette vil gi mange positive ringvirkninger for kommunen som sådan og 
kommunens innbyggere.

Kanskje det blir som dette?
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/1365-1

Arkiv:                K54

Saksbehandler:  Hilde Henriksen

Dato:                 25.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
11/11 Nordreisa formannskap 07.04.2011

Helhetlig vannforvaltning i Troms

Henvisning til lovverk:

Vannforskriften
Plan- og bygningsloven
Vannressursloven
Forurensningsloven

Vedlegg
1 Høringsutkast Planprogram helhetlig vannforvaltning i Troms vannregion

Rådmannens innstilling
1. Organisering av arbeidet skal tas opp i Nord-Troms Regionråd med sikte på felles 

prosjektlederstilling for begge vannområdene i Nord-Troms.  Dette må klargjøres innen 
utgangen av år 2011.
Arbeidet med Fase 2 søkes utført innenfor eksisterende personellressurser.

2. Som Nordreisa kommunes medlemmer i vannområdeutvalg Lyngen – Skjervøy og 
Nordreisa – Kvænangen oppnevnes enhetsleder Dag Funderud og avdelingsingeniør 
Hilde Henriksen.  Som varamedlemmer i samme utvalg oppnevnes enhetsleder Roy 
Jørgensen og arealplanlegger Rune Benonisen.

3. Leder av vannområde Skjervøy – Lyngen bør ivaretas av annen kommune som er mer 
involvert i dette vannområdet.
Nordreisa kommune ber om at Kvænangen kommune påtar ledervervet for vannområde 
Nordreisa – Kvænangen.

Saksopplysninger
Som vannregionmyndighet for Troms, har Troms Fylkeskommune satt i gang arbeid med å lage 
helhetlig forvaltningsplan og tiltaksprogram for Troms Fylke.  Forvaltningsplanen for 
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vannregion Troms skal være ferdig utarbeidet og behandlet i fylkestinget i Troms innen 
utgangen av 2015.  Planen skal godkjennes ved Kongelig resolusjon.

Troms vannregion er delt inn i 6 vannområder der kommunenes medvirkning er sentral dersom 
vannforvaltningsplanen skal bli et godt arbeidsredskap for vårt lokale samfunn.
Vannområdene i Troms er ikke inndelt etter kommunegrenser, men etter vannforekomster og 
vannskiller:

- Bardu-/Målselvvassdraget – Malangen
- Harstad – Salangen
- Senja
- Balsfjord – Karlsøy
- Lyngen – Skjervøy
- Nordreisa – Kvænangen

Nordreisa kommune berøres av både vannområde Nordreisa- Kvænangen og av vannområde 
Lyngen – Skjervøy.

Vannregionutvalget for Troms er satt sammen av en representant fra hver av følgende:
- Troms Fylkeskommune (vannregionmyndighet og leder av VRU)
- Fylkesmannen i Troms
- NVE Region Nord
- Mattilsynet for Troms og Finnmark
- Kystverket Troms og Finnmark
- Norges Geologiske undersøkelser (NGU)
- Statens vegvesen Region Nord
- Fiskeridirektoratet Region Troms
- Reindriftsforvaltningen
- Midt-Troms Regionråd
- Sør-Troms Regionråd
- Nord-Troms Regionråd
- Tromsøregionens Regionråd

Nord-Troms Regionråd har valgt Yngve Kaspersen, Storfjord kommune, som sin representant.

Vannområdeutvalget skal være sammensatt av regionale forvaltningsorgan som Fylkesmannen 
og tidligere nevnte sektormyndigheter samt kommunene.  Kommunene skal oppnevne to 
representanter til vannområdeutvalget samt leder av vannområdeutvalg. 
Nordreisa berøres av to vannområder, men for vannområde Lyngen – Skjervøy er det en liten 
arealdel av Nordreisa som blir berørt.  Derfor vil det være naturlig at en av de øvrige 
kommunene i dette vannområdet påtar seg ledervervet.
De viktigste oppgavene til vannområdeutvalgene blir å 

- Bidra med lokalkunnskap om påvirkninger, tilstand og igangsette tiltak i 
vannforekomstene

- Utarbeide lokale tiltaksanalyser
- Være arena for lokal kunnskap og engasjement, samt gjennomføre oppfølgingsmøter 

mellom de berørte partene
- Vannområdeutvalgene er viktige i oppfølgingsfasen av forvaltningsplanen, og blir 

sentrale når forvaltningsplanen skal rulleres i 2021

Det skal også opprettes lokal referansegruppe for hvert vannområdeutvalg.  Referansegruppa 
skal bestå av berørte rettighetshavere, private og almenne brukerinteresser og evt andre 
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interesserte.  Referansegruppa skal være nært knyttet til vannområdeutvalget for medvirkning 
slik at interesser på lokalt nivå kan ivaretas. Kommunene er ansvarlige for å gjøre arbeidet kjent 
og sette sammen referansegruppa.  I denne forbindelse har Nordreisa jeger- og fiskelag, Reisa 
Elvelag og Reisadalen og Kildalen grunneierlag vært invitert til og deltatt på oppstartsmøter 
arrangert av Troms Fylkeskommune.  Også andre lag og foreninger som eksempelvis Oksfjord 
grunneierlag vil inviteres til å delta i referansegruppa.

Vannforvaltningsplanarbeidet vil i grove trekk bestå av følgende:
 Fase 1: Planprogram helhetlig vannforvaltning, Høring våren 2011.

Høringsutkastet ligger vedlagt.
 Fase 2: Oversikt over vesentlige spørsmål vedr vannmiljøet, Ansvar lokalt     

vannområdeutvalg. Arbeidsomfang ca et månedsverk for hver kommune
Høring desember 2011

 Fase 3: Utvikling av mål og tiltak.  Arbeidsomfang er usikkert, men antas å være 
minst halvt årsverk pr vannområde (totalt ca 1 årsverk for Nord-Troms)
Høring, vedtak og godkjenning 2014 – 2015.

 Fase 4: Implementering og oppfølging 2016 – 2021.

Vurdering
Formålet med vannforvaltningsarbeidet er å kartlegge vannforekomstene i vannområdet.  Hvis 
disse forekomstene har en dårlig tilstand på grunn av forurensning eller inngrep, skal det  
vurderes om det kan gjøres større eller mindre tiltak for å bedre vannmiljøet, herunder 
fiskevandringer og biologiske forhold.  Planarbeidet skal avdekke forhold og utarbeide planer 
for evt tiltak.  Arbeidet med vannforvaltningsplanen kan være et virkemiddel for å oppnå 
utbedringer av lokale forurensninger eller tidligere inngrep i vannforekomster.  

For Nordreisa kommune er det særlig tiltak som konsekvens av feks elveforebygninger, 
kraftutbygginger og veibygginger som har gitt negative vannmiljø lokalt.   En del av disse 
inngrepene kan enkelt utbedres slik at biologisk mangfold og tilfredsstillende vilkår for fiske-
/dyreliv reetableres.  Andre inngrep må gjennom omfattende prosesser for å forbedre 
vannmiljøet i forekomsten.  Et eksempel kan være revurdering av konsesjonen for Kildal-
kraftverket for å oppnå minstevannføring øverst i Kildalselva.  Til slutt vil det også være 
inngrep som ikke bør utbedres da utbedringstiltak vil gi mye større negative konsekvenser enn 
de positive som ville bli oppnådd ved utbedring.

Sterk lokalt engasjement fra interessegrupper og brukere, vil være særdeles viktig i arbeidet med 
å registrere forurensninger og inngrep som gir lokalt dårlig eller mindre god vannforekomst.  
Dette da det er brukere av vannforekomstene som sitter på størst kunnskap om forekomsten.

Fra kommunens side bør de avdelinger som forvalter planarbeid og forurensningsarbeid være 
representert i vannområdeutvalget.  Samtidig vil arbeidet med lokal forvaltningsplan medføre 
større arbeidsbyrde på allerede overbelastet personell i disse avdelingene.  Det bør derfor 
vurderes om de to vannområdene i Nord-Troms kan samarbeide om ansvarlig 
prosjektleder/prosjektmedarbeider noe vi har svært gode erfaringer med, eks klima- og 
energiplan.  Stillingen kan forankres i Nord-Troms regionråd eller i interkommunalt plankontor 
som skal opprettes.  Finansiering er på dette tidspunkt ikke avklart, men det antydes at Troms 
Fylkeskommune/Staten kan bidra med ca 10 % lønnsmidler til slik prosjektlederstilling.  
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TROMSfylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan

Horingsutkast planprogram for
vannregion Troms 2010-2015

-rent vann for alle, nå og i fremtiden!

Foss i Lavangsdalen, Balsfjord kommune. Foto: Troms fylkeskommune

06.12.2010

vann
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Alle innspill og merknader sendes innen
30.06.2011 til:

Troms fylkeskommune
Vannregionmyndigheten for Troms
Strandveien 13
Postboks 6600
9296 Tromsø
Telefon: 77 78 80 00
Telefax: 77 78 80 01

eller elektronisk til:
ostmottak troms lke.no

Planprogrammet er utarbeidet av
vannregionmyndigheten Troms i samråd
med vannregionutvalget, bestående av
følgende organisasjoner:

•Troms fylkeskommune
• Fylkesmannen i Troms
• NVE — Region Nord
•Mattilsynet for Troms og Finnmark
• Kystverket Troms og Finnmark
• Norges Geologiske Undersøkelser (NGU)
•Statens vegvesen — Region Nord
• Fiskeridirektoratet — Region Troms
• Reindriftsforvaltningen i Troms
• Midt — Troms - Regionråd
• Sør — Troms — Regionråd
• Nord — Troms — Regionråd
•Tromsø områdets — Regionråd

Utgiver:
Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø.
Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01.
Internett: tromsfylke.no.

Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune
Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet.
Forside foto: Foss i Lavangsdalen, Balsfjord kommune.
Foto: Troms fylkeskommune.

Planprogram met gjelder for:
Vannregion Troms, samt delene av
grensevassdragene i myndighetsområdet
som drenerer til Sverige og Finland.

Planprogrammet omhandler
vannområdene:
Bardu/Målselvvassdraget-Malangen,
Harstad-Salangen, Senja, Balsfjord-Karlsøy,
Lyngen-Skjervøy og Nordreisa-Kvænangen.

For mer informasjon:
Planprogrammet, vesentlige utfordringer,
tiltaksanalyser og annen informasjon om
vannforvaltningen finnes på
www.vann ortalen.no/trorns.

For informasjon om EUs rammedirektiv for
vann og forskrift om rammer for
vannforvaltningen, finnes på
www.vann ortalen.no.

Refereres som:
Vannregionmyndigheten Troms 2010.
Planprogram vannregion Troms.

Høring start: 01.01.2011.
Høring slutt: 30.06.2011

2
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Forord
Nå presenteres et planprogram for de fem resterende vannområdene i
vannregion Troms. Forvaltningsplan for det første vannområdet i Troms,
som omfatter Bardu- Målselvvassdraget — Malangen ble vedtatt av
fylkestinget i Troms 20. oktober 2009, for så videre å bli overlevert til
Miljøverndepartementet for godkjenning ved Kongelig resolusjon. Planen
ble godkjent av Kongen i statsråd den 11. juni 2010.

QL (5(XJ\"

fylkesrådsleder
Troms fylkeskommune

P

Målsetningen med dette planprogrammet er at det skal fungere som et verktøy for tidlig
medvirkning og gode prosesser knyttet til gjennomføring av helhetlig vannforvaltning etter
vannforskriften og etter kravene i plan- og bygningsloven. Arbeidet med planprogrammet vil i seg
selv være en arena for å synliggjøre viktige problemstillinger i planarbeidet framover.  Rent vann i
kranen, gode bademuligheter, elver man kan fiske i, friluftsliv og turisme i vassdrags- og
fjordlandskapet, bærekrafiig vannkraft og fiskeoppdrett — alt dette er eksempler på at vann er en
viktig kilde til liv, rekreasjon og næringsvirksomhet.  Det er viktig med samarbeid og et helhetlig
gep for å bedre tilstanden i våre vassdrag og fjorder, og for å unngå at nye miljøproblemer
oppstår.

Gjennom  Forskrift om rammer for vannforvaltningen,  ble vanndirektivet innført i norsk
vannforvaltning og gjennomført og vedtatt i norsk rett 15. desember 2006. Dette medfører at alle
vassdrag (inkludert grunnvann), fjorder og kystområder, inntil 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen
må kartlegges og analyseres. Det må også fastsettes miljømål og kvalitetskrav for disse områdene
samt utarbeides tiltaksplaner og overvåkningsprogram. Målsetningen er godt økologisk potensial
for alle vassdrag og fjordområder innen utgangen av 2021. Det legges opp til at alle berørte og
alle interesserte skal kunne delta og påvirke prosessen gjennom tilgang på informasjon,
medvirkning og dialog både når det gjelder fastsetting av miljømål, tiltaksprogram og
overvåkning.

Dette planprogrammet viser de ulike arbeidsoppgavene og tidsplan for oppgaver og vedtak som
må gjøres. Forslag til planprogrammet skal ut på høring i første halvår av 2011. Hvis du ønsker å
påvirke arbeidet med planprogrammet, er også dine innspill viktige for utarbeidelse av planene.
Send inn synspunkter og kommentarer.

3
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Den nye vannforvaltningen
Vanndirektivet ble vedtatt av alle medlemsstater i 2000. Direktivet er nå innlemmet i EØS
avtalen og gjort gjeldende for Norge. Vanndirektivet er gjennomført i norsk rett ved "Forskrift
om rammer for vannforvaltningen" (vannforvaltningsforskriften). Rammedirektivet for vann har
som hovedformål at vi skal bli flinkere til å beskytte og forbedre vannkvaliteten i våre vassdrag,
grunnvann og kystområder. Vannressursene skal vurderes ut fra naturverdi og som en sosial og
økonomisk ressurs. Vannforvaltningen skal være helhetlig og økosystembasert. Dette innebærer
en samlet vannforvaltning på tvers av myndighetsansvar, hvor de ulike aktørene jobber mot et
felles mål — god kjemisk og økologisk tilstand i alt vann i vannregionen innen 2015/2021. Det er
mange områder og parter som vil berøres.

Sammenlignet med mange Europeiske land har Norge mye og rent vann. Men det er også mange
steder hvor den økologisk tilstanden avviker en del fra naturlig tilstand. Det er disse vassdragene
vanndirektivet pålegger oss å arbeide med. Det skal utarbeides forvaltningsplaner for hver
vannregion (vannområdene for Troms blir beskrevet og illustrert i kapittel 3  (figur 6-10  ). Denne
planen skal ligge til grunn for de tiltak som settes i verk for å nå målene på vannkvalitet. De mest
kostnadseffektive tiltakene skal prioriteres og det skal gjennomføres tiltak.

Ansvarsfordelingen for utarbeidelse av forvaltningsplan med ffitaksprogram er noe annerledes
enn hva som normalt følger av plan- og bygningslovens § 19-1 (jf. vannforvaltningsforskriftens
§§20-22). Når det kommer til gjennomføring av vedtatte forvaltningsplaner, innebærer
vannforskriften ingen endringer i forhold til dagens situasjon. Her vil berørte myndigheter treffe
vedtak om tiltak etter relevante regelverk. Forvaltningsplanen vil  være retningsgivende for denne
myndighetsutøvelsen på lik linje med andre fylkesdelsplaner.

Vannregionmyndigheten (fylkeskommunen) skal koordinere og lede arbeidet med gjennomføring
av ny vannforvaltning. Fylkeskommunen er i samarbeid med vannregionutvalget ansvarlig for
planprosessen helt til utkast til forvaltningsplan er lagt frem for politisk behandling og vedtak i
fylkestinget.

Fylkeskommunen fungerer som sekretariat for utvalget, arbeids- og referansegruppen.
Sekretariatet skal sørge for at planprogram, liste over vesentlige spørsmål og utkast til
forvaltningsplan blir sendt ut på offentlig høring innen gitte frister iht. vannforskriften.

Det nasjonale ansvar for vannforvaltningen
Miljøverndepartementet (MD) har det nasjonale samordningsansvaret for den nye
vannforvaltningen. Arbeidet vil foregå i et nært samarbeid mellom MD og berørte
sektordepartement. Departementene har ansvaret for å fastsette de forvaltningsmessige, juridiske
og økonomiske rammer for arbeidet. Hver sektormyndighet har innenfor sin myndighet, ansvar
for å gjennomføre tiltak slik at miljømålene nås.

Direktoratene under berørte departementer har sentrale oppgaver både i forberedelsen og
gjennomføringen av direktivet. Direktoratsgruppen skal blant annet legge til rette for
gjennomføring av direktivets krav om karakterisering og kartlegging, fastsetting av miljømål og
arbeidet med å revidere og etablere overvåkingsprogram. Direktoratsgruppen vil også være en
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viktig rådgiver for gjennomføringen av direktivet på regionalt nivå, og vil delta i europeisk
samarbeid om direktivet. Direktoratet for naturforvaltning (DN) overtok i 2007
koordineringsansvaret på direktoratsnivå fra Statens forurensningstilsyn (SFT).

Mer informasjon om arbeidet på nasjonalt og regionalt nivå finner du på www.vann ortalen.no.

Vanntyper som omfattes
Den nye vannforvaltningen omfatter alt vann, fra brevann til kystvann. Overflatevann som
innsjøer og elver, og grunnvann samt kystvann ut til en nautisk mil utenfor grunnlinja inngår. Av
praktiske årsaker settes en nedre størrelsesgrense for beskrivelse og inndeling av de ulike
vannforekomstene.

Alt innlands-, kyst- og grunnvann skal være karakterisert innen utgangen av 2015. Nåværende
tilstand og påvirkningsfaktorer skal beskrives og det skal gis en vurdering av forventet vannstatus
i 2015. Karakteriseringen rapporteres inn til ESA, EUs kontrollorgan.

Vannforvaltningen følger vannets vei
Den nye vannforvaltningen tar utgangspunkt i vannets syklus, og følger derfor vannets vei fra bre
og fjell til kyst (figur 1). Vannforvaltningen har fokus på avrenningsområder, dvs. nedbørsfelt
med tilhørende f:jorder og kystlinje. Alle arealer med avrenning til vassdraget skal sees på i
sammenheng, uavhengig av nasjonale-, fylkes- og kommunegrenser.

Vannlagring i
is og snm

(

Åedbør

• eltth

de
rskvann

Vann i atmostteren

Sublimering

Figur 1. Illustrerer vannets kretsløp (syklus).

•

Evapotranspirasjon

Kondens

Fordampning

Vann i havene
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Den  norske vannforvaltningen er basert på elleve vannregioner med en fylkeskommune som
vannregionmyndighet i hver vannregion (Figur  2). Troms fylkeskommune er vannregion-
myndighet for Troms (vannregion 8) som omfatter Troms fylke. Troms er en internasjonal
vannregion. Mindre deler av vannregionen ligger i Sverige og Finland, og er underlagt svensk og
fmsk myndighet.

Vannregioner

I Norge
ATIer

Elottenhavet

Sotteneken

FInnmark

gyaGlomma

.. J  Hordaland

Kemijoki

Mare og Romsdal

.1M  Nordland

Rogaland

[ffil Sogn og Fjordane

Tomionjoki

Troms

eil Trendelag

VeN-Yeen

1111 våsterhavet

1-1

Seiog Fjeftlens

Ropelaid•

Internasjonalt
 Finnmark fra Finland

GOrtsna fra Sverige

EE2Nordland fra

Troms fra Sverige

EEDTrendelag fra Sverige

 Våstedstvet fra Sverige

-  Riagrense

Gloarne

Nordand

Bosewhast

Toreiøeksid.

130110.14:1 0

Norge er delt inn i elleve
vannregioner. Vannregionene er
delt inn etter hele nedbørsfelt,
med tilhørende kystområder.

Figur 2: Kartet viser inndelingen i de elleve vannregionene i Norge, med de internasjonale
dislutningsområdene. (kilde: www.vannportalen.no).
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Kapittel 1. Planprogrammet

1.1 Formålet med planarbeidet

Arbeidet med den nye vannforskriften i Norge skal være åpen og vannregionmyndigheten
skal legge til rette for medvirkning fra alle berørte parter. Hensikten med planprogrammet er å
sikre tidlig dialog og gode prosesser knyttet til gjennomføring og samordning av helhetlig
vannforvaltning, etter den norske vannforskriften og kravene i plan- og bygningsloven.
Planprogrammet skal på en kort og presis måte synfiggjøre hva som skal skje på de ulike
tidspunkter i planprosessen, slik at det blir lettere å finne ut om en blir berørt og hva en
eventuelt ønsker å bidra med på de ulike stadier i prosessen. Konkret skal planprogrammet si
noe om hva som skal planlegges og hvordan planleggingen skal organiseres.

Planprogrammet skal også redegjøre for eventuelle problemstillinger og beskrive arbeidet og
prosessen med gjennomføring av ny norsk vannforvaltning frem til år 2015 og de ulike
myndighetenes ansvar på en oversiktlig måte. Videre skal det beskrive hvordan myndigheter,
organisasjoner og andre berørte skal samarbeide for å få på plass en sektorovergripende
forvaltningsplan (med tilhørende tiltaksprogram) for de 5 vannområdene i Troms som ennå
ikke er omfattet av en slik plan.

Det blir viktig å synliggjøre sektormyndigheters og tiltakseieres ansvar for å utrede tiltak, og
når og hvordan medvirkning i prosessen skjer. Hensikten med dette planprogrammet er å vise
de ulike arbeidsoppgavene og tidsplan for oppgaver og vedtak som må gjøres.

Vedtak om eventuelle tiltak må bygge på best mulig informasjon om tilstand og bruk av
vannområdene. Det er derfor viktig å arbeide bredt, med medvirkning fra og dialog med
berørte og interesserte parter. Planprogrammet vil være spesielt relevant for alle som har
interesser i nedbørsfeltene til de vassdragene som blir berørt(figur 3). Målgruppen vil således
omfatte både deltakerne i vannregionutvalget, den regionale referansegruppen og
underliggende arbeidsgrupper samt øvrige berørte myndigheter, interesseorganisasjoner,
rettighetshavere, enkeltvirksomheter og den enkelte innbygger. En videre beskrivelse av
vannområdene og kart over vassdragene for hvert vannområde presenteres i kapittel 3.

Formålet med planarbeidet og den nye vannforvaltningen er å:

Sikre beskyttelse, nødvendig forbedring og bærekraftig bruk av vannet, både vassdrag,
kystvann og grunnvann.

Planprosessen skal bidra til en mer målrettet og samordnet innsats på tvers av sektorene på
vannregionnivå innenfor eksisterende juridiske og økonomiske handlingsrom. Samarbeidet
skal identifisere kostnadseffektive, samfunnsøkonomisk lønnsomme og treffsikre tiltak som
skal resultere i bedret miljøtilstand i vannforekomstene.

Planarbeidet bygger på fem prinsipper:

Prinsipp 1 og 2. Helhetlig og systematisk:
Vannforskriften har økosystemtilnærming som det helt sentrale utgangspunktet. Fra å se på
forskjellige punktutslipp og andre inngrep hver for seg, tar man nå utgangspunktet i den
enkelte vannforekomst, og tilstanden i den. Dette innebærer en samlet vurdering av kjemiske,
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fysiske eller biotiske påvirkninger. Vannforekomsten og dens tilstand er utgangspunktet,
påvirkninger vurderes samlet, og tiltak blir samftmnsøkonomisk vurdert.

Prinsipp  3.  Kunnskapsbasert:
Gjennom arbeidet med vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet, skal det skaffes et godt
kunnskapsgrunnlag om vannforekomstene. I forvaltningsplanen skal vannforekomster,
påvirkninger, utviklingstrender og risikovurderinger beskrives og utredes. Vannforskriften
krever også overvåking. Mye av kunnskapen i vannforvaltningsplanene vil være av
vitenskapelig karakter, men også erfaringer vil  være  en svært viktig del av
kunnskapsgrunnlaget.

Prinsipp 4. Samordnet og tverrsektorielt:
Vannforskriften legger opp til en fordeling av kostnader etter miljøpåvirkeren betaler
prinsippet, på samme måte som naturmangfoldlovens prinsipp om at kostnadene ved
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Tiltaksprogrammet som skal utarbeides, skal være
sektorovergripende, og bygge på analyser og vurderinger av blant annet kostnadseffektivitet
og samfunnsnytte. Man skal altså "velge sitt verktøy med omhu". Innfallsvinkelen er helt i
tråd med naturmangfoldloven § 12 om at man skal ta utgangspunkt i "slike dryismetoder og
slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og
fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige
resultater". Vannforskriften understreker at hvis det i andre lover og regelverk er fast satt
strengere krav, utslippsgrenser, utfasingsmål, mål for beskyttelse eller lignende, enn det som
følger av vannforskriften skal den strengeste bestemmelsen legges til grunn for forvaltningen.

Prinsipp 5. Medvirkning
Vannregionmyndigheten (VRM) skal i samarbeid med vannregionutvalget (VRU) legge til
rette for at alle interesserte gis anledning til å delta aktivt i gjennomføringen av
vannforskriften og særlig ved utarbeidelse, revisjon og oppdatering av forvaltningsplaner og
tiltaksplaner.

Resultatet av planarbeidet skal være en sektorovergripende regional forvaltningsplan med et
tiltaksprogram. Sammendraget av tiltaksprogrammet og forvaltningsplan skal være
retningsgivende, og som til sammen skal gi et fullstendig bilde av:

• Miljøtilstanden i alt vann (vassdrag, kystvann, grunnvann) i vannregion Troms.
• Vesentlige belastninger på vannmiljøet i regionen, og risikoen for vannmiljøet

fremover.
• Overvåkingen av miljøtilstanden i alt vann i regionen.
• Miljømålene som er satt for alt vann i regionen (både miljømål etter vannforskriften

og eventuelle brukermål), i tillegg til eventuelle unntak fra miljømålene.
• Miljøtiltak (både pågående og vedtatte miljøtiltak, og forslag til nye miljøtiltak) for å

nå miljømålene i alt vann i regionen.
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Landbruket som bruker og påvirker av
vann kan bli berørt på ulike måter av
vedtak i vannforvaltningen. Dette kan
gjelde uttak og tilgang på vann, vann-
reguleringer, utslipp, overgjødsling og
bruk av plantevemmiddel.

Bedrifter og næringsutavere
kan påvirke vannmiljøet gjennom
fysiske inngrep, vannuttak eller
utslipp av forurensende stoffer.
Aktørene er viktige samtalepartnere
I prosessen med eventuelle unntak fra
miljømål/kvalitetskrav etter direktivet.

Samferdsel utgjører en stor del av
Norsk infrastruktur. Transport og
Infrastruktur påvirker vannforekomster
Både fysisk og kjemisk, og kan gi
påvirke økologien i vassdrag og
fjorder.

Friluftsinteresserte, som for eksempel
holder på med sportsfiske, seiling og
padling kan bli berørt.

11

6

Drikkevann og grunnvannav en viss
betydning skal avgrenses og beskyttes.
Eiere av vannverk generelt, både
offentlige og private, bli berørt
sammen med brukere og interessenter
ved større grunnvannsforekomster

Figur  3.  Skisse viser eksempler på områder og parter som berøres av vannforvaltningen.

1.2 Vannforskriften og tilhørende hjemmelsgrunnlag

Innbyggeres og boligeieres nænniljø
kan påvirkes av vedtak fattet i vann-
forvaltningen. Det kan innebære
restriksjoner i bruk av areal- og vann-
områder og kan stille krav til endringer i
vannuttak og utslipp.

Gjennom  Forskrift om rammer for vannforvaltningen  innføres EUs vanndirektiv i norsk
vannforvaltning. Siste oppdaterte versjon kan lastes ned fra Lovdata på
h ://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20061215-1446.html.

Kommunen har mange roller,
blant annet skal kommunen sørge
for god drikkevannskvalitet og
rekreasjonsmiljøer. Samtidig er
kommunen ansvarlig for vann-
tjenester med vannuttak og utslipp
av forurensende stoffer fra kommunale
renseanlegg,overvannsutslipp mm.
Kommunen har et planleggings-
og tilsynsansvar for vannressursene
og er derfor en viktig part i vann-
forvaltningen.

Forskriften fmner man også på internettsiden h ://www.vann ortalen.no, Her fmnes i tillegg
mye informasjon om arbeidet med vannforvaltningsforskiften (vannforskriften) og regionale
hjemmesider som oppdateres jevnlig.

Vannforskriften er en implementering av EUs vanndirektiv, som Norge forplikter seg til å
følge opp gjennom EØS avtalen. Forskriften innebærer ingen endringer av
myndighetsforhold, slik at arbeidet skal skje innenfor eksisterende rammer.

Vannforskriften har ikke selvstendig hjemmelsgrunnlag for å gjennomføre tiltak. Det vil si at
nye tiltak ikke er vedtatt selv om tiltaksprogrammet er vedtatt, men skal utredes nøyere i
forbindelse med sektorvedtak. Berørte myndigheters ansvar for lovverk og virkemidler ligger
med andre ord fast. Vannforskrifter er hjemlet i tre lover; plan- og bygningsloven,
vannressursloven og forurensningsloven.
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Plan- og bygningsloven:
•  § 3-6 bestemmelsen om felles planleggingsoppgaver for statlig og regional

myndighet (blant annet samordnet vannplanlegging).
• § 8-1 krav om godkjenning av Kongen av regional plan.
• §9-7 plansamarbeid mellom regioner og kommuner.

Vannressursloven:
• § 9 hjemmel for fastsetting av kvalitetsmål for vassdrag (de alminnelige i forskriften,

og de mer konkrete i planene).
• § 65 forskrifter til utfylling og gjennomføring av loven, herunder om samarbeid

mellom vassdragsmyndigheten og andre offentlige myndigheter

Forurensningsloven:
• § 9 forskrifter om forurensning, herunder grenseverdier for forurensning.

Noen bestemmelser er klart hjemlet i en av lovene (for eksempel grenseverdier for
forurensning, som finnes i ldassifiseringsveileder), men mange av bestemmelsene må nok
anses å være hjemlet i flere eller alle disse tre lovene samtidig.

Naturmangfoldsloven:
Naturmangfoldsloven er en tverrsektoriell lov som skal anvendes samtidig med andre lover.
Mål og prinsipper i naturmangfoldloven er viktig for planarbeidet og skal trekkes inn fra
starten av planleggingen.

2. Planens innhold
Dette kapittelet beskriver hvilke tema som foreslås belyst og utredet i planarbeidet. Kapittelet
skisserer også hvilke aktiviteter og metoder som skal brukes for å undersøke eller utrede
disse. I tillegg redegjør det for hvilke utredninger som skal gjennomføres. Kapittel 6
omhandler framdriftsplanen for arbeidet.

Arbeidet kan deles inn i tre prosesser:

1. Kinmskapsinnhenting og analyser.
2. Tiltaksanalyse.
3. Forvaltningsplan med sektorovergripende tiltaksprogram.

2.1 Karakterisering og analyser

Viktige faser i dette arbeidet er beskrivelse av vannforekomstene og gjennomføring av
risikovurdering. I denne fasen skal det gjennomføres et karakteriseringsarbeid og
vannforekomstene skal klassifiseres. Dette arbeidet skal utføres av fylkesmannen, og her er
det behov for et tverrsektorielt samarbeid.

Vannforskriftens hovedmål er god miljøtilstand i alt vann i Norge, det vil si at den ikke skal
avvike  særlig  fra naturtilstanden til den aktuelle vanntypen. Hvor stort avvik som tillates vil
variere og må sees i sammenheng med samfunnsmessige interesser og andre brukerhensyn.

Hovedmålet med karakteriseringen er å identifisere de vannforekomstene som er i risiko for å
ikke oppfylle vannforvaltningskravene om god miljøtilstand. Beliggenhet og grensene til
forekomster av overflatevann og grunnvann skal identifiseres og det skal foretas en
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karakterisering av de samme vannforekomstene. Med karakteriseringen av vannforekomstene
skal det dannes et faglig grunnlag for alt det videre arbeidet med å følge opp vannforskriften.

Kort oppsummert innebærer karakteriseringen følgende oppgaver:
• Avgrensning i håndterbare vannforekomster (elv, innsjø, kyst- og grunnvann).
• Inndeling av vannforekomster med ensartet naturtilstand (overflatevann).
• Identifisering av belastninger (eksisterende og forventede).
• Forenldet vurdering av miljø og påvirkninger.

2.2 Klassifisering av vannforekomstene

I tillegg til å karakterisere vannforekomstene, skal man gjennomføre en klassifisering av
vannforekomstene. I Idassifiseringen plasserer man vannforekomsten i svært god, god,
moderat, dårlig eller svært dårlig tilstand basert på kunnskap om forholdet i vannforekomsten
(Tabell 1). Klassifiseringen skal hjelpe oss til å si noe om hvor langt unna man er målet om
god miljøstand.

Tabell 1. Klassifiseringstabell

Vi har to typer miljømål, avhengig om vannforekomsten er naturlig eller sterkt
modifisert. Grensen mellom moderat og god tilstand er avgjørende i
vanndirektivsammenheng, fordi denne grensen er det viktigste grunnlaget for å sette
miljømål for naturlige vannforekomster.

Klasse Tilstand miljomal

Miljømaltilfredsstilt

Moderat Tiltak nadviindige  for a na miljamal

2.2.1 Standard miljømål
Det generelle målet er at overflatevann skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, mens
grunnvann skal ha minst god kjemisk og kvantitativ tilstand innen 2021. Vannforekomster
som har svært god eller god tilstand må beskyttes mot forringelse av tilstanden.

2.2.2 Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF)
For SMVF gjelder andre miljømål enn i naturlige vannforekomster. En slik vannforekomst er

I så påvirket av et fysisk inngrep at miljømålet "-god økologisk" tilstand ikke med rimelighet
kan oppnås. Som oftest gjelder dette vassdrag med store vannkraftanlegg, eller kystvann med
havner eller f.jorder med forandret ferskvannspåvirkning. Generelt skal årsaken til inngrepet
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være et samfunnsnyttig formål, samt at dette ikke kan erstattes av alternativer som er teknisk
gjennomførbare og uten forholdsmessige store kostnader.

I Norge er det valgt å fastsette miljømål for SMVF ved å vurdere hvilke avbøtende tiltak som
er realistiske å gjennomføre i hver enkelt vannforekomst. Det som er realistisk fremkommer
som en avveining mellom naturtilstanden for gjeldende vanntype og det som er mulig å gjøre
av forbedrende tiltak innenfor dagens utnyttelse av vannforekomsten. Den økologiske
effekten av de miljøforbedrende tiltakene utgjør miljømålet "Godt økologisk potensial".

Det finnes også noen retningslinjer i arbeidet med vannforskriften i forhold til miljømål.

2.2.3 Mindre strenge miljømål
Når en vannforekomst er så påvirket av menneskelig virksomhet at det er umulig eller
uforholdsmessig kostnadskrevende å nå målene, kan det fastsettes mindre strenge miljømål
dersom følgende vilkår er oppfylt:

• De miljømessige og samfunnsøkonomiske behov som den menneskelige virksomheten
tjener, ikke uten uforholdsmessige kostnader kan oppfylles på andre måter som er
miljømessig vesentlig gunstigere.

• Det sikres en høyest mulig tilstand for overfiatevann og grunnvann gitt de store
påvirkningene som er til stede.

• Det forekommer ikke ytterligere forringelse av tilstanden i den berørte
vannforekomsten.

2.2.4 Miljeambisjon
I tillegg til miljømål vil man i noen sammenhenger arbeide mot det man kaller en
miljøambisjon. Miljøambisjon vil først og fremst brukes der man har en ambisjon om endring
av vannføring i et regulert vassdrag. Grunnen til at dette er en (miljø)ambisjon og ikke et
(miljø)mål, er at aktuelle vassdragskonsesjoner må være ferdig revidert før man kan sette
endret vannføring som miljømål. Fram til aktuell konsesjon er revidert og det eventuelt er
fastsatt endringer i manøvreringsreglementet, må en endret vannføring settes som en
miljøambisjon og ikke som et miljømål. En vannforekomst kan således ha "godt økologisk
potensial" i dag, men i tillegg en miljøambisjon om endring av vannføring.

2.3 Brukerinteresser og brukermål

Brukerinteresser sier noe om hvordan vannet brukes i vannområdet og hvilke
påvirkningsfaktorer som kan redusere bruksverdien. Det er viktig å få fram brukerinteressene
for å se hvilken praktisk betydning oppnåelsen av miljømålene vil ha for innbyggerne og
andre brukere i området. Dette kan være viktige motivasjonsfaktorer, for å sikre
gjennomføringskraft og som grunnlag for kost- nyttevurderinger.
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2.4 Tiltaksanalyse

Vannregionmyndigheten skal i samarbeid med vannregionutvalget utarbeide et tiltaksprogram
for den enkelte vannregion. Tiltaksprogrammet skal være sektorovergripende og skal bygge
på gjennomførte analyser og vurderinger. Tiltaksprogrammet skal foreligge senest innen
utgangen av 2015. Grunnlaget for tiltaksprogrammet er tiltaksanalyser. I en tiltaksanalyse tar
man utgangspunkt i de resultatene man har fra karakteriseringen.

Tiltakene skal så langt det er mulig prioriteres ut fra kostnadseffektivitet, det vil si at de
tiltakene som gir "mest miljøforbedring per krone" skal prioriteres først. Ved at alle tiltak
innenfor hele nedbørsfeltet til vannforekomstene vurderes samtidig og etter samme kriterier,
ligger det til rette for å velge de mest effektive tiltakene slik at målene kan nås til en lavest
mulig kostnad for samfunnet.

Sektormyndigheter og andre som har virkemidler for å utløse miljøfiltak skal delta på alle
trinn i prosessen, også på det lokale nivå. Den enkelte sektor har ansvar for å foreslå å utrede
tiltak innenfor sitt ansvarsområde.

For hvert av vannområdene skal det utarbeides lokale tiltaksan I Eierskapet til disse bør
ligge hos kommunene og gjennomføres som interkommunale samarbeid. Den lokale
tiltaksanalysen vil med utgangspunkt i karakteriseringen gi en vurdering av:

• Miljøutfordringer i området.
• Behov og ønsker for bruk og beskyttelse av vannområdet.
• Hvilke tiltak som er gjennomført, igangsatt eller planlagt.
• Oversikt over eksisterende rettigheter og tillatelser.
• Hvilke tiltak innenfor de enkelte sektorene som er nødvendig for å oppnå

miljømålene.
• Hvilke kostnader som er knyttet til de enkelte tiltak.
• Den samfunnsøkonomiske nytten av de foreslåtte tiltakene i forhold til kostnadene.

2.5 Forvaltningsplan med tiltaksprogram

Forvaltningsplanen er en sammenstilling og analyse av kunnskapen om vannforekomstene i
vannregionen og det enkelte vannområdet. Den sier også noe om hva som må gjøres for å nå
direktivets mål om god vannstatus. Prosessen med å utarbeide forvaltningsplanen, og likeså
planen i seg selv, er det viktigste informasjons- og kommunikasjonsverktøyet mellom
myndighetene og alle som berøres av de ulike vannspørsmålene i vannområdet.

Forvaltningsplanen skal rulleres hvert sjette år og skal fungere som en
virksomhetsredegjørelse og et vedtaksgrunnlag for myndighetene. Planen skal også fungere
som informasjons- og planleggingskilde i tillegg til rapporteringsverktøy for vannstatusen i
vannområdet og vannregionen. I planen skal man kunne danne seg et bilde av hvordan
vanntilstanden er i vannregionen. Forvaltningsplanen skal gjenspeile helheten i tilstand, bruk,
belastninger, miljømål og kvalitetskrav, samt tiltak og overvåking av vårt vann.

2.5.1 Regionalt tiltaksprogram
Det skal utarbeides et regionalt tiltaksprogram av vannregionmyndigheten i samarbeid med
vannregionutvalget. Det skal tas utgangspunkt i de lokale tiltaksanalysene. Det skal også
gjøres temamessige og geografiske prioriteringer innenfor regionen, samt vurderinger av
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unntak fra miljømålene dersom kostnadene ved gjennomføring av tiltak er uforholdsmessig
store sammenlignet med miljøeffekten og samfunnsnytten av dem.

Tiltaksprogrammet vil inneholde alle eksisterende tiltak som sektorene har iverksatt for å
beskytte, forbedre eller restaurere vannmiljøet, basert på den respektive sektormyndighetens
ansvarsområder, hjemler og virkemidler. I tillegg vil tiltaksprogrammet foreslå nye tiltak for å
nå miljømålene som følger arbeidet.

Forvaltningsplanen med tilhørende tiltaksprogram vil være grunnlaget for etterfølgende
sektorbeslutninger. Eksempelvis vil forvaltningsplanen være retningsgivende for eventuelle
revisjoner av konsesjonsvilkår, saneringsplan for avløp (kommunedelplan), miljøplaner innen
landbruket, opprydding i forurensede grunnlokaliteter eller sedimenter, driftsendringer på
opprettsanlegg osv.

Tiltaksprogrammet vil kort sagt oppsummere.

• Alle eksisterende tiltak sektorene har iverksatt for å beskytte, forbedre eller restaurere
vannmiljøet, basert på den respektive sektormyndighetens ansvarsområder, hjemler og
virkemidler.

• Nye tiltak som foreslås for å nå miljømålene som følger av dette arbeidet.
• Tiltaksprogrammet anses også som viktig for å sikre et godt eierskap i kommunene, og

sørge for at sektormyndighetene tidlig kommer med sin kunnskap og deltar i de lokale
prosessene.

Karakterisering

11.-Vannstatus

Rulleres

Overvåkning hvert Forvaltnings-
6. år planer

Tiltaks
program

Figur  4.  Planprosessen oppsummert.
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3. Vannområdene
Vannforskriften stiller krav til at det velges ut minst et vannområde per vannregion som
pilotområde. På denne bakgrunn ble det gjennomført en høringsprosess i Troms, hvor
kommunene kunne gi innspill til hvilket område som burde velges ut. Etter
oppstartkonferansen for arbeid med vannforskriften i Troms vannregion ble det laget et
oppsummeringsnotat. Dette ble sendt på høring til berørte parter. På bakgrunn av synspunkter
fremmet på oppstartkonferansen og tilbakemeldinger på oppsummeringsnotatet ble Troms
fylke inndelt i 7 vannområder. Denne inndelingen skulle brukes i det videre arbeid med
vannforskriften i Troms. Inndelingen ble senere endret til 6 vannområder, da Harstad og
Salangen ble slått sammen til ett område.

Vannregion Troms strekker seg i all hovedsak fra fylkesgrensa i sør (Nordland) til
fylkesgrensa i nord (Finnmark) og fra fylkesgrensa mot Sverige og Finland i øst og til 1
nautisk mil utenfor grunnlinjen Inndelingen ble sluttbehandlet på oppstartsmøtet i
Vannregionutvalget den 12. mai, 2010. Et kart over Vannregion Troms illustrerer endelig
inndeling av vannområder (figur 5). Inndelingen følger vannets vei og avgrensinger er gjort
med utgangspunkt i nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann. Formålet med denne
inndelingen er å etablere hensiktsmessige forvaltningsenheter på lokalt nivå.

Troms fylke har et areal på 25 870km2, som utgjør ca 9 % av Norges landareal. Fylkets mest
folkerike kommune er Tromsø, med sine nesten 66 000 innbyggere. Fylket består av 25
kommuner og sine om lag 156 000 innbyggere.

NAVN
TroltS4  Re,gwend

Fidt-Troms

•  Sor-Trerns

tkro-Trcrns

nnonwTroms
NAME

Pås-lord-Kadroy

Bara-Målsetv

Barriu-Malseiv Svenge

Hafstsd - Sol.ngen

Harstad Sål.g6n 54111)*

lYnS«,-59«,.1

5a1.1

Fictdrnsa-Kvxrianyen

Wfdrats,~enIF"ndr

Figur 5. Inndeling av vannområder i Vannregion Troms.
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3.1 Pilotarbeid i vannområde Bardu-/Målselvvassdraget-Malangen

Etter oppstartkonferansen og høring av oppsummeringsnotat fra konferansen ble Bardu-
/Målselvvassdraget - Malangen valgt som det første vannområdet til første planperiode. I
første planperiode (2007-2009) var Fylkesmannen vannregionmyndighet (VRM) og hadde
ansvar for planprosessen. Forvaltningsplan for Bardu-/Målselvvassdraget-Malangen ble
godkjent av Kongen i statsråd i juni 2010.

Vannområde Bardu-/Målselvvassdraget-Malangen omfatter et areal på 7106 km2 som utgjør
ca 20 % av Vannregion 8, Troms. Området grenser mot Sverige i sør og mot Malangen i nord
og omfatter i hovedsak Bardu-/Målselvvassdraget, Rossfjordvassdraget, som drenerer til
Malangen, Rossfjorden samt Malangen ut til midtfjords Malangen-Kvaløya Vannområdet
består av kommunene Målselv, Bardu, Lenvik, Sørreisa og deler av Balsfjord kommune.
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Bardu ålselv

MALESTOKK
1:400 000

Figur 6. Viser vannstatus i vannområde Harstad  -  Salangen. Rødt = sterkt modifisert
vannforekomst (SMVF) eller status påvirket. Oransje = mulig påvirket vannforekomst. Blått
= ikke påvirket vannforekomst. Vannområde Harstad-Salangen grenser mot Nordland fylke
i sør og er det sørligste vannområdet i Troms vannregion, og omfatter et areal på 4532,56
km2 og består av Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen
kommuner. Vannområdet består av 171 vannforekomster hvorav 144 er
ferskvannforekomster.
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Senja
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Figur 7. Viser vannstatus i vannområde Senja. Rødt = sterkt modifisert vannforekomst
(SMVF) eller status påvirket. Oransje = mulig påvirket vannforekomst. Blått = ikke påvirket
vannforekomst. Vannområde Senja omfatter et areal på 4 253.56 km2, og består av øya Senja,
som er Norges nest største øy, samt Bjarkøy, Dyrøy, Rolla, Sørreisa, Tranøy, Torsken, Berg
og Lenvik kommuner. Vannområde Senja består av 103 enkelte ferskvannforekomster.
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Figur 8. Viser vannstatus i vannområde Balsfjord-Karlsøy. Rødt = sterkt modifisert
vannforekomst (SMVF) eller status påvirket. Oransje = mulig påvirket vannforekomst. Blått
= ikke påvirket vannforekomst. Vannområde Balsfjord-Karlsøy omfatter et areal på 8536.63
km2, og består av kommunene Karlsøy, Tromsø og deler av Balsfjord kommune.
Vannområdet er det største og mest befolkede vannområdet i Troms vannregion og består
av 157 ferskvannsforekomster.
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Figur 9. Viser vannstatus I vannområde Lyngen - Skjervoy. Rodt = sterkt modifisert
vannforekomst (SMVF) eller status påvirket. Oransje = mulig påvirket vannforekomst.
Blått = ikke påvirket vannforekomst. Vannområde Lyngen-Skjervøy grenser mot
Finnmark I nord og er det nordligste vannområdet i Troms vannregion og omfatter et
areal på 4927.68 km2 og består av er dominert av elvevannsforekomster. Vannområdet
består av 146 ferskvannforekomster, hvorav 106 av dem er elver.
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Figur 10. Viser vannstatus i vannområde Nordreisa — Kvænangen. Rødt = sterkt
modifisert vannforekomst (SMVF) eller status påvirket. Oransje = mulig påvirket
vannforekomst. Blått = ikke påvirket vannforekomst. Vannområde Nordreisa-
Kvænangen grenser mot Finnmark fylke i øst, og Finland i sør og omfatter et areal på
6016.47 km2  og består av Nordreisa og Kvænangen kommuner. Vannområdet består av
164 ferskvannforekomster, hvorav 106 er elver.
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4. Organisering av arbeidet

4.1 Organisasjonsstruktur

Ansvaret for oppfølging av den nye vannforvaltningen er beskrevet i Vannforskriften.
Planprosessen følger gangen i Plan- og Bygningsloven, med et unntak. Forskriften har pekt ut
en egen myndighet, Vannregionmyndigheten, til i samråd med et utvalg, Vannregionutvalget,
å utarbeide et utkast til forvaltningsplan med tiltaksprogam. En referansegruppe er knyttet til
vannregionutvalget og vil kunne gi innspill til planen underveis. Vannregionmyndigheten
sender ut planen på 6 måneders offentlig høring. Normalt ville denne del av prosessen bli
utført av planmyndigheten (fylkeskommunen). Fylkeskommunen tar utkastet til
forvaltningsplan til politisk behandling og vedtak i Fylkestinget. Planen blir deretter sendt til
Miljøverndepartementet for endelig godkjenning av Kongen i statsråd.
Miljøverndepartementet rapporterer inn forvaltningsplanen til EUs kontrollorgan, ESA.

ELJ-kommi:4 onen mv (E-ck.
EEA Mcdmer)

Nasjonal myndighet

V annregi onmyndighet

Miljov emdepartementet
DN

Figur 11. Organiseringen av arbeidet etter vannforskriften i Troms.

4.2 Vannregionmyndigheten (VRM)

EU Departementsgmppa
MD  +  OED. FKD, LMD,

Direktoratsgruppa
DN + NVE,  SLF. Fidmidir

fylkeskommunen  Vannregionutvalg

Fra og med 01.01.2010 ble Troms fylkeskommune utnevnt som vannregionmyndighet (VRM)
og har ansvaret for å koordinere arbeidet med vannforskrifteal-eg legge tilrette for en god og
oversiktelig planprosess i fylket.

Konkret vil dette si å ha ansvaret for at det utarbeides en forvaltningsplan med tiltaksprogram
i vannregionen. Dette skal skje i nært samarbeid med et vannregionutvalg (VRU) som er
sammensatt av statlige og regionale myndigheter, i tillegg til kommunene. VRM skal også
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legge til rette for arbeidet i de enkelte vannområdene, følge opp statlige og regionale
sektormyndigheter, kommuner og konsulenter som har oppgaver i forhold til vannforskriften.

VRM har med andre ord et stort ansvar i å kjøre planprosessen, gjennom det regionale
apparatet både politisk og administrativt. Samtidig skal VRM sørge for at sektorer, kommuner
og andre interesserte får et godt eierforhold til vannforvaltningen og forvaltningsplanen.

De viktigste oppgavene for VRM er å:

• Sørge for at det blir laget en sektorovergripende vannforvaltningsplan med tilhørende
tiltaksprogram.

• Lede prosessen og gjennomføre høringer.
• Lede VRU og være sekretariat for referansegruppen.
• Gi rammer og veiledning for arbeidet i vannområdene.
• Sammenstille bidragene fra sektorene og vannområdene til helhetlige, regional

vannforvaltningsplaner og filtaksprogrammer.
• Legge opp til en prosess som sikrer samordning mellom sektorene og medvirkning for

interessenter og allmennhet.
• Samordne gjennomføring av vedtatt forvaltningsplan og tiltaksprogram for første

planperiode (2010 - 2015) som ble utarbeidet i perioden 2007 — 2009.

4.3 Vannregionutvalget (VRU)

Vannforskriften etablerer vannregionutvalget (VRU) som den viktigste arenaen for å få til et
samarbeid om å utarbeide og gjennomføre en helhetlig forvaltningsplan. VRU i Troms ledes
av Troms fylkeskommune.

VRU består av representanter for VRM, Fylkesmannen i Troms, berørte sektormyndigheter
og kommuner. Alle relevante myndigheter har rett til å delta, men den enkelte myndighet må
selve bestemme hvordan de vil prioritere å organisere deltagelse i henholdsvis VRU og/eller
vannområdeutvalg.

Vannforskriften stiller krav om at kommunene skal være representert i VRU. VRU kan på
mange måter sees på som en stor "generalforsamling. På grunn av praktiske hensyn har VRM
besluttet at de fire regionrådene skal representere kommunene i VRU.

Det er viktig at VRU forstår sin rolle som arena for samordning. En av VRMs viktigste
oppgaver er derfor å legge til rette for en prosess som sikrer at VRU både føler eierskap til og
kan stille seg bak den (sektorovergripende) forvaltningsplanen som utarbeides, med
tiltaksprogram. Det er et mål om konsensus i VRU, og eventuelle uenigheter skal synliggjøres
i høringsdokumenter.

4.4 Refflonal referansegruppe — arena for regional medvirkning

På regionalt nivå er referansegruppen til VRU en arena for regional medvirkning.
Representanter for alle berørte rettighetshavere, private og allmenne brukerinteresser har rett
til å delta i denne gruppen. VRM foreslår at bransjer og organisasjoner er representert i
regional referansegruppe gjennom regionale representanter, mens mindre aktører og lokallag
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deltar i arbeidet på vannområdenivå. Det er imidlertid interessegruppene selv som avgjør hva
som er rett fordeling mht til deltagelse på disse to nivåene.

VRM har i samarbeid med VRU ansvar for å sikre og tilrettelegge for medvirkning fra
brukere og interessenter, samt å informere allmennheten.

VRM vil legge til rette for at referansegruppen deltar i utformingen av opplegget for
medvirkning. I praksis betyr dette at organisasjoner, interessenter og brukere selv får være
med på å lage opplegget for hvordan de selv og allmennheten skal bli informert, involvert og
hørt underveis i prosessen.

4.5 Ulike sektormyndigheters ansvar

Det er sektormyndighetene, fylkeskommunen og kommunene som innenfor sine
ansvarsområder, både har ansvar for å utrede forslag til typer tiltak og gjennomføringen av
dem innenfor sine ansvarsfelt.

Sektormyndighetenes viktigste oppgaver er:

• Levere informasjon, kunnskap og data innefor sine ansvarsområder som skal benyttes
i karakteriseringsarbeidet.

• Gjøre rede for forslag til miljøforbedrende tiltak innen sine ansvarsområder/ levere
materiale til tiltaksanalysen.

• Gjøre rede for premissene for fastsetting av miljømål.
• Gjennomføre tiltaksprogram.
• Delta i vannregionutvalget.
• Delta i  vannområdeutvalg.
• Gjennomføre og fmansiere tiltak innen sitt ansvarsfelt.
• Rapportere til VRM.

4.6 Fylkesmannen 1 Troms

Fylkesmannen har som regional miljøvernmyndighet hovedansvaret for arbeidet med å
utforme det faglige beslutningsgrunnlaget. Det er viktig å påpeke at dette skal skje i nært
samarbeid med VRM og VRU.

De viktigste oppgavene for fylkesmannen i oppfølgingen av vannforskriften blir å koordinere
arbeidet med:

• Overvåking og datahåndtering knyttet til vannmiljø.
• Karakterisering av vannforekomstene.
• Vurderinger av påvirkninger og risiko for at målet om god miljøtilstand ikke nås innen

2012.
• Klassifisering av miljøtilstand.
• Foreslå konkrete miljømål og tiltak for den enkelte vannforekomst.
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4.7  Organisering på lokalt nivå — vannområdeutvalgene (VOU)

Mye av forarbeidet til planarbeidet i Troms vil i praksis foregå lokalt i de ulike
vannområdene. Her har kommunen og andre aktører lokal kunnskap om tilstand og
påvirkninger, samt mulighet til å utvikle lokale løsninger. Kommunene er også en viktig
myndighet for vann og avløp, landbruk, arealbruk, m.m. Det som gjøres på vannområdenivå,
både mht bidragene til vurdering av påvirkninger, risiko og tilstand, samt lokale
tiltaksanalyser, er å regne som grunnlagsmateriale for den regionale planen som utarbeides av
VRM i samarbeid med VRU. Vannregionmyndigheten skal i nødvendig utstrekning gi
rammer og veiledning for organisering og gjennomføring av arbeidet på vannområdenivå,
samt å legge til rette for at dette skjer på en faglig forsvarlig måte og innenfor fastsatte frister.

VRM anbefaler at kommunene får ansvaret for å lede arbeidet i vannområdene. I
vannområdeutvalgene kan både myndigheter, brukergrupper, interesseorganisasjoner og andre
interesserte delta.

Fylkesmannen i Troms har som tidligere vannregionmyndighet sett på mulighetene for en
nasjonal finansiering av prosjektledere i flest mulig vannområder. Dette er en mulig strategi
for å få tilstrekkelig oversikt på tvers av kommunegrensene og de ulike fagområdene. Således
vil dette kunne styrke forutsetningene for god framdrift i prosessen.

De viktigste oppgavene til vannområdeutvalgene (VOU) blir å;

• Utarbeide lokale tiltaksanalyser. Gode tiltaksanalyser er helt avgjørende som grunnlag
for kvaliteten på forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet.

•  Være  en arena for lokal kunnskap og engasjement.
• VOU skal utpeke kandidater til SMVF (sterkt modifiserte vannforekomster).

4.8 Samordning med Sverige og Finland

Vannregion Troms grenser til Sverige og Finland. I grense områdene vil VRM jobbe for at
vårt arbeide harmoniserer med arbeidet i den ansvarlige vannregionmyndighet i Sverige og
Finland med sikte på at ønsket miljøtilstand kan oppnås i hele nedbørsfeltet. Det vil også være
behov for samkjøring med Nordland og Finnmark. Planprogrammet skal legges ut på høring
til Sverige og Finland.

5. Medvirkning og informasjon
Vannregionmyndigheten (VRM) skal i samarbeid med vannregionutvalget (VRU) legge til
rette for at alle interesserte gis anledning til å delta aktivt i gjennomføringen av
vannforskriften og særlig ved utarbeidelse, revisjon og oppdatering av forvaltningsplaner og
tiltaksplaner. Dette kapittelet omhandler informasjon om arenaer for medvirkning, høringer,
plan for medvirkning, hvordan man kan medvirke, samt annen informasjon som angår
rettighetshavere og allmennheten.

5.1 Arenaene for medvirkning

De viktigste arenaene for løpende medvirkning er:
• Lokalt: vannområdeutvalget.
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• Regionalt: vannregionutvalg og regional referansegruppe.

Se kapittel 4 for mer informasjon om disse arenaene.

5.2 Beskrivelse av når og hvordan medvirkning skjer

5.2.1 Medvirkning gjennom hele prosessen med tre-trinns høring
Høringen i tre trinn blir viktige milepæler - både med hensyn til å legge til rette for
medvirkning, og i forhold til å informere allmennheten om det pågående arbeidet.

Man kan påvirke ved å gi skriftlig innspill til de ulike deler av planprosessen. Ved
utarbeidelse av planprogram og forvaltningsplan med tiltaksprogram (høringsrunder), kan
man for eksempel delta på informasjonsmøter om vannforvaltningen i sin vannregion, og/eller
man kan ta direkte kontakt med kontaktpersonene i vannregionmyndigheten og/eIler
medlemmer i utvalget, arbeidsgruppene og referansegruppen.

En kartbasert innsynsløsning vil gi en oversikt over vannets tilstand i vannregionen og hva
slags type belastninger som påvirker de ulike vannforekomstene. Innsamlede data i en
database i forbindelse med kartlegginger og analyser, overvåking, utarbeidelse av miljømål og
tiltaksprogram, danner grunnlagsmateriale for de vurderinger som er gjort av vannets tilstand.
Det legges opp til tre offentlige høringsrunder med minst 6 måneders høringsfrist:

Trinn I:
Planprogram (fremdriftsplan og arbeidsprogram) sendes på offentlig høring innen utgangen
av 2010.

Planprogrammet vil være på høring i 6 måneder, i perioden 01.01.2011 — 30.06.2011. Viktige
tilbakemeldinger i denne høringsperioden er

• Er det tydelig nok hvordan arbeidet med forvaltningsplanen er lagt opp, er roller og
ansvar, samt formålet med planarbeidet tilstrekkelig beskrevet?

• Dekker planprogrammet de tema som bør behandles i forvaltningsplanen?
• Er det tilstrekkelig beskrevet når og hvordan medvirkning skal skje?
• Er det lagt opp til en god nok prosess der alle parter har reell mulighet til å påvirke de

ulike plandokumentene og da særlig forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet?

Trinn 2:
Oversikt over vesentlige utfordringer vedrørende vannmiljøet i Troms sendes på høring innen
utgangen av 2011.

Dokumentet vil være på høring i 6 måneder, i perioden 01.01.2012 — 30.06.2012. I denne
høringsperioden kan man kommentere hvorvidt de utfordringer som er foreslått som
vesentlige, er de utfordringer som bør prioriteres. Viktig tilbakemelding i denne
høringsperioden er:

• Er man enig i prioriteringen?
• Innspill til bedre beskrivelser av prioriteringene og dokumentet for øvrig er også

relevant.
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• Forslag til forbedring av beskrivelser og begrunnelser.
• Understøtte begrunnelsene for eller si seg enig i prioriteringene som er gitt.

Trinn  3:
Utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram sendes på offentlig høring innen 1. juli 2014.
Dokumentene skal på høring i 6 måneder, i siste halvdel av 2014. Ved høringen av
forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet kan man kommentere på de tiltak som er foreslått
prioritert. Viktige innspill i denne høringsperioden er.

• Er man enig i prioriteringen?
• Er tiltakene tilstrekkelige?
• Er fordeling av ansvar for tiltak korrekt?
• Er mulighetene for finansiering av tiltakene tilstrekkelig?
• Gi forslag til forbedring av beskrivelser og begrunnelser.
• Markere dersom man er uenig eller understøtte begrunnelse for prioriteringene og

forslagene som er gitt.

I vannregionen finnes det ulike referansegrupper til vannregionmyndigheten.
Referansegruppens medlemmer representerer ulike bransje- og eller samfunnsinteresser i
vannregionen. En kontakt med slike referansegrupper kan være en god måte til medvirkning
underveis i planprosessen. Medvirkning skal ikke bare skje ved de tre høringene av
planprogram, vesentlig utfordringer og utkast til forvaltningsplan og filtaksprogram, selv om
dette er viktige milepæler. VRM har i samarbeid med VRU et viktig ansvar for å tilrettelegge
for at alle interesserte har mulighet til å delta aktivt i hele prosessen. VRM anser det som
viktig med lokalt engasjement og forankring. Dette er viktig for at all kunnskap skal bli gjort
tilgjengelig og at folk skal kunne få delta i sitt eget lokalmiljø. Det er viktig at dette skjer
tidlig i prosessen.

Nedenfor er det forsøkt redegjort for andre viktig områder hvor medvirkning kan skje i
praksis:

5.2.2 Kunnskapsinnhenting, analyser
Aktiv involvering av alle aktører (primært sektormyndigheter og kommuner) i
karakteriserings- og klassifiseringsarbeidet vil  være  nyttig for

• For å få samlet all relevant informasjon.
• Å øke bevisstheten om prosessene.
• Å avklare eventuelle utfordringer og om mulig løse konflikter på et tidlig tidspunkt.

5.2.3 Økonomiske analyser
Disse vil hovedsakelig være en vurdering av samfunnsutviklingen og påvirkningstrender i
årene frem til fristen for måloppnåelsen, mer enn en ren økonomisk øvelse. Innspill og
medvirkning fra sentrale aktører og berørte interessenter vil her være viktig for å gi et riktig
bilde.

5.2.4 Risikovurdering
Om hvorvidt standard miljømål nås innen 2021, vil omfatte en samlet analyse av påvirkninger
og effekter på vannmiljøet som er avgjørende for miljøtilstanden både i dag og ved fristen for

28

Side 38



måloppnåelse i 2021.  1nnpill  fra aktører og interessenter på om all relevant informasjon og
data er tatt hensyn til, vil her være viktig.

5.2.5 Vesentlige utfordringer
Alle aktører og interessenter kan være med på å fastsette hvilke påvirkninger som er
vesentlige og gi innspill til hvilke vannforekomster som er mest utsatt for ikke å nå målet om
god miljøtilstand innen 2021.

Dokumentet "vesentlige utfordringer" danner, sammen med planprogrammet, utgangspunktet
for utarbeidelsen av forvaltningsplanen der VRU kommer frem til en felles forståelse av hva
som er de viktigste utfordringene i vannregionen. Denne prosessen tar utgangspunkt i
utfordringer man ser lokalt sammen med regionale utfordringer. Deltakelse fra alle aktører er
viktig i prosessen som leder frem til en prioritering av utfordringene.

Dette blir en viktig periode for offentlig debatt (lokale og regionale mediesaker, åpne møter i
vannområdene med dette som tema og lignende) om utfordringer og interesser lokalt og
regionalt.

5.2.6 Andre informasjonskanaler
I. Vannportalen

I hele perioden vil Vannportalens regionale sider for Troms, være viktige for alle som ønsker
å følge med på arbeidet som foregår. Kartlegging av miljøtilstand for vannregion Troms
finnes på vann — nett innsynsløsningen.

På vannportalen vil man blant annet finne:

• Informasjon om møter i vannregionutvalg, arbeidsutvalg, referansegruppe og
vannområdeutvalg.

• Plandokumenter (utkast, høringer, høringsuttalelser, vedtak og vedtatte planer)
• Inndeling og informasjon om vannområdene med mer.
• Innsynsløsning til databasen Vann-nett som inneholder informasjon om den enkelte

vannforekomst, (det vil si, karakterisering, påvirkninger, tilstand, risikovurdering med
mer).

E-post, telefon og postadresse til vannregionmyndigheten vil ligge filgjengelig på
Vannportalens regionale side.

2.  Ileringsmeter

Det vil i alle høringsperiodene arrangeres åpne møter hvor alle kan delta.

3. Nettverkssamlinger

VRM ønsker å avholde nettverkssamlinger, primært for kommunene i fylket. Dette vil være
en arena for faglig påfyll samt erfaringsutveksling. Dette vil  være  basert på aktiv
medvirkning.
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6. Fremdriftsplan

6.1 Oversikt over framdriftsplanen for 2010 — 2015

2010 — 2011 Organisering og kunnskapsbygging

• Beskrive vannforekomster, påvirkinger, utviklingstrender, og utføre risikovurdering
(karakterisering).

• Fastsette miljøtilstanden (klassifisering).
• Overvåkning, problemkartlegging.
• Register over beskyttede områder.
• Konstituering av Vannregionutvalg (VRU), Regional referansegruppe (RRG),

Vannområdeutvalg (VOU) (skape engasjement og lokal forankring av arbeidet).
• Høring av planprogrammet første halvdel av 2011.
• Fylkestinget vedtar planprogrammet høsten 2011.
• Oversikt over vesentlige spørsmål vedrørende vannmiljøet sendes på høring innen

utgangen av 2011.
• Utarbeide økonomisk analyse. Analysene og vurderingene skal revurderes og om

nødvendig oppdateres senest innen to år før nytt tiltaksprogram og ny forvaltningsplan
skal tre i kraft.

2012-2014: Utvikling av mål og tiltak

• Utføre tiltaksanalyser.
• Etablere et sektorovergripende tiltaksprogram med oversikt over alle miljøtiltak som

skal til for å nå god miljøtilstand i alle vannforekomstene.
• Viktig milepæl i denne fasen blir høringen av "vesentlige utfordringer" våren 2012.

2014-2015: Hering, vedtak og godkjenning

• Forslag til sektorovergripende forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregionen.
• Offentlig høring av forvaltningsplan.
• Fylkestinget skal vedta planen.
• Til slutt godkjenning av forvaltningsplanen igjennom Kongelig resolusjon med

Kongen i statsråd.

2016 —2021: Implementering og oppfolging

• Planen skal settes i verk i 2016.
• Nye tiltak som inngår i planprogrammet skal være starta innen 2018.
• Sektorene må starte tiltakene innenfor de områdene de har myndighet, og sikre at ny

arealbruk og utbygging ikke strider mot miljømålene.
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6.2 Fremdriftsplan

Tabell 2. Fremdriftsplan med delmål for 2010 — 2015.

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kvartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Karakterisering
Klassifisering
Overvåking
Problemkartle nin
Beskyttede
områder ister
Oppstartsmøter VRU
VOU, AUV RRG
Planprogram
Vesentlige spørsmål
Tiltaksanalyser
Tiltaksprogram
økonomisk analyse
Forvaltningsplan

Utrednin
Hørin
Vedtak
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2009/9053-19

Arkiv:                L12

Saksbehandler:  Rune Benonisen

Dato:                 24.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
12/11 Nordreisa formannskap 07.04.2011

Vedtaksbehandling Detaljregulering Fv357 Havnnes fergeleie

Henvisning til lovverk:

Plan- og bygningslovens § 12-12
Kommuneloven § 13
Vedlegg
1 Bestemmelser 28012011 Detaljregulering Fv357 Havnnes fergeleie
2 Plankart 18022011 Detaljregulering Fv357 Havnnes fergeleie
3 Planbeskrivelse28012011  Detaljregulering Fv357 Havnnes fergeleie
4 Merknader fra høring Detaljregulering Fv357 Havnnes fergeleie

Rådmannens innstilling
I medhold av PBL § 12-12 og Kommunelovens § 13 vedtar Formannskapet i Nordreisa 
Detaljregulering Fv357 Havnnes fergeleie slik den foreligger. 

Vedtaket skal forelegges Kommunestyret ved første anledning jmf kommunelovens § 13.

Nordreisa kommune forplikter seg ikke økonomisk til investeringer eller drift av tiltak gjennom 
dette vedtaket.

Saksopplysninger

Statens Vegvesen har med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 3-7 utarbeidet forslag til
reguleringsplan for fylkesveg 357 Havnnes ferjeleie i Nordreisa kommune. Planarbeidet er
utført av Statens vegvesen, etter avtale med og i samråd med Nordreisa kommune, frem til og 
med merknadsbehandling. Endelig planforslag fremmes med dette for vedtaksbehandling. 

Normalt skal en reguleringsplan behandles og vedtas av Kommunestyret selv (jmf PBL §12-12). 
Kommunestyret kan etter denne loven delegere vedtaksmyndighet for mindre reguleringsplaner. 
Dette er ikke å anse som en mindre reguleringsplan, slik at behandling faller utenfor denne §. 
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Ordfører har etter anmodning fra Statens vegvesen valgt å fremme saken for vedtaksbehandling 
i Formannskapet i medhold av Kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) og kommunens 
delegasjonsreglement. Dette fordi det haster med å få vedtak i saken hvis prosjektet skal kunne 
gjennomføres etter oppsatte planer, dvs med ferdigstillelse i 2012. Det foreligger ingen 
vesentlige merknader til planen og alle berørte parter synes å være godt opplyst om saken. 

Havnnes ferjeleie er del av trekantsambandet Rotsund – Havnnes – Klauvnes. Alle ferjekaiene
i sambandet er i dårlig stand og må skiftes ut. Det er i tillegg behov for å tilrettelegge for
større ferjer. Dagens ferjeleie på Havnnes ligger i et fredet bygningsmiljø på Havnnes
handelssted. Plasseringen er ikke forenelig med grunneiers ønske om utvikling av stedet.
Dagens ferjedrift har forårsaket erosjonsskader på installasjoner og fundament for
næringsbygg i kaiområdet. I denne forbindelse er ny plassering vurdert og foreslått.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nytt ferjeleie på Havnnes.
Dagens ferjeleie legges ned, kaien fjernes og nytt ferjeleie etableres ca 900 m lenger øst, ved
Kjempebakken. I tillegg til bygging av ny kai etableres ferjeleiets landområde slik at det kan
legges til rette for biloppstilling, parkering, gang- og oppholdsareal, snumulighet og eventuelt
servicetilbud. Antall oppstillingsplasser på ferjeleiet vil tilsvare ferjekapasiteten på 16
personbiler. I tillegg kan siste del av vegen inn mot ferjeleiet benyttes til oppstilling. Ca 300
m ny veg etableres fra dagens kommunale veg til ferjeleiet. Kommunal veg mellom Havnnes
og nytt ferjeleie ved Kjempebakken foreslås omklassifisert til fylkesveg. Seilingsdistansen fra
Rotsund til Havnnes reduseres fra ca 1900 m til ca 1150 m.

Reguleringsplanen og dens tiltak er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Planlagt byggestart er i 2011 med ferdigstillelse i 2012.

(se kartskisser i vedlegg – planbeskrivelse)

Forut for planprosessen har det vært gjennomført innledende møte med kommunen, avholdt
13.10.2009.

Reguleringsplanen og de planlagte tiltak er vurdert til ikke å utløse krav om
konsekvensutredning, jfr. Forskrift om konsekvensutredning §§ 3 og 4.

Formell planstart er varslet i brev av 27.10.2009, til berørte sektormyndigheter og offentlige
instanser, grunneiere og øvrige interessenter, i henhold til plan– og bygningslovens § 12-8.
Dette inkluderer alle beboere/festere på strekningen Havnnes – Kjempebakken (området ved
nytt ferjeleie). Planstart er annonsert 29.10.09 i avisene Nordlys og Framtid i Nord. Det er
mottatt 7 skriftlige innspill etter varsel om planstart.

Utlegging til offentlig ettersyn kunngjøres i avisene Nordlys og Framtid i Nord. Grunneiere
og rettighetshavere vil bli tilskrevet. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til
offentlige instanser.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 31.01.2011 – 13.03.2011

Formål med planen
Formålet med reguleringsarbeidet er å skaffe hjemmel/grunnlag for etablering av nytt ferjeleie
på Havnnes og regulere nødvendig areal til etableringen. Dagens ferjekai fjernes og nytt
ferjeleie foreslås etablert ca 900 m lenger øst. Ca. 300 m ny veg fra dagens kommunale veg til
nytt ferjeleie samt kryss mellom vegene, vil inngå i reguleringsplanen. Reguleringen vil også
omfatte seilingsleden i tilknytning til ferjeleiet. Reguleringsplanen skal i tillegg gi grunnlag
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for etablering av ferjeleiets landområde slik at det kan legges til rette for biloppstilling,
parkering, snumulighet og eventuelt servicetilbud.

(Se illustrasjon av dagens situasjon i vedlegg – planbeskrivelse)

Vurderte alternativer
I forkant av reguleringsarbeidet og på bakgrunn av grunneiers ønske om å flytte dagens
ferjeleie ut av handelsstedet på Havnnes, ble tre alternative plasseringer for nye ferjeleier
vurdert. Alternativene ble vurdert slik:

Alt. 1 - Dagens plassering
Positivt:
Minst kostnadskrevende
Negativt:
Vurdert som en dårlig estetisk løsning. Nye konstruksjoner vil ikke harmonere med
handelsstedets estetikk.
Alternativet gir lengste seilingsdistanse fra Klauvnes og Rotsund.
Dagens plassering er ikke ønsket av grunneier.
Det er dårlige erfaringer med ferjekaier plassert opp til private kaier, knyttet særlig
opp mot propellerosjon.

Alt. 2 – Ca 200 m østover fra Havnnes:
Positivt:
Gunstig plassering for tilknytning til eksisterende veg,
Negativt:
Mer kostnadskrevende enn alt. 1.
Plasseringen er ikke ønsket av grunneier.
Området er regulert til industriområde, og det planlegges bygging av sjøhus her som
en del av handelsstedets turistsatsing.

Alt. 3 – Ca 900 m østover fra Havnnes:
Positivt:
Flytting av dagens ferjeleie ca 900 m lenger øst. Plasseringen er ønsket av grunneier
og ligger godt til rette for etablering av nytt ferjeleie.
Alternativet korter ned seilingsdistansen til Havnnes.
Negativt:
Dagens kommunale veg må utbedres, samt at det må bygges ca 300 meter ny veg fra
kommunal veg ned til nytt ferjeleie.
Dette er det mest kostnadskrevende alternativet.

Alternativ 1 og 2 ble forkastet. Alternativ 3 er utgangspunktet for forslag til reguleringsplan.

Vurdering

Statens vegvesen har vurdert planforslagets konsekvenser  som følger;

Berørte eiendommer / grunnerverv
Eiendommer som blir direkte berørt av tiltaket er gnr 80 bnr 1, gnr 80 bnr 1 fnr 11 og et
mindre inngrep på gnr 80 bnr 1 fnr 12. På eiendommen gnr 80 bnr 1 fnr 11 står et fraflyttet
bolighus. Huset foreslås revet i forbindelse med vegbyggingen, etter avtale med eier.
Rivingen bekostes i tilfelle av Statens vegvesen. Avkjørsel til eiendom gnr 80 bnr 1 fnr 34 på
oversiden av kommunal veg, vil bli lagt om/forlenget i forbindelse med etablering av nytt
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kryss mellom Fv357 og kommunal veg. Den vedtatte reguleringsplanen vil danne grunnlag for 
grunnerverv. Dersom frivillige avtale med grunneiere og rettighetshavere ikke oppnås, vil 
vedtatt plan være grunnlag for ekspropriasjon av grunn og rettigheter etter Veglovens § 50. 
Normalt vil grunnervervet følger formålsgrensen slik at offentlige trafikkområder blir offentlig 
eiendom. Fremtidig eier vil være Troms fylkeskommune.

Geotekniske forhold
På grunn av behov for utfylling i sjø og mudring utenfor ferjekaien er det gjennomført
grunnundersøkelser av sjøbunn. Det vil også bli utført grunnundersøkelser på landdelen. Det
vil bli utarbeidet geoteknisk rapport på bakgrunn av undersøkelsene. Detaljerte resultater fra
undersøkelsene er på dette stadiet i planleggingen ikke kjent. Foreløpige resultater viser
løsmassetykkelse på 5 – 10 m i borepunkter i sjø. Foreløpig vurdering tilsier at ferjeleiet kan
bygges som angitt i reguleringsforslaget.

Miljø
Det er foretatt miljøundersøkelser i sjøen. Resultater fra undersøkelsen er ikke kjent på dette
stadiet i planleggingen. Eventuelle tiltak vil bli innarbeidet i videre planlegging dersom det
viser seg å være forurenset grunn på stedet.

Støy
På grunn av det lave trafikkgrunnlaget vurderes støyforholdene å være uproblematiske og
ning.

Landskap
Fergeleiet og ny veg er trukket så langt inn i terrenget som mulig, men den uberørte fjæresonen 
nedenfor oppstillingsplass vil uansett bli berørt. Imidlertid vil ikke tiltaket sprenge dagens 
landskapsskala, og fjernvirkningen fra fastlandssiden vil være minimal.

Universell utforming
Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved utbygging og utbedring av
veger og gater, herunder også mht utforming av ferjeleier og atkomst for gående. Universell
utforming innebærer utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene
slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Det gjelder for hele
transportsystemet. Momenter som vurderes i denne sammenhengen kan eksempelvis være
nivåfri adkomst, ledelinjer, oppholdsplass / sittemulighet, skilting, beplantning og belys
Detaljer omkring universell utforming vil bli vurdert nærmere i byggeplanfasen.

Natur
I reguleringsplanprosessen er det ikke registrert noen spesielt verdifulle naturtyper, eller
forekomster i området (Naturbasen, Direktoratet for Naturforvaltning, Artsdatabanken).

Nærmiljø og friluftsliv
Det er ikke registrert spesielle friluftslivsaktiviteter i området (Nord-Troms Turkart,
Friluftslivkart for Nordreisa kommune).

Kulturminner
Det er ikke registrert verneverdige kulturminner i området.

Massedeponi, massetak
Det vil være behov for deponering av overskuddsmasser

Reindrift
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Det er ikke registrert konflikt mellom reindrift og planlagte tiltak.

Akvakultur
Anlegg for akvakultur vil ikke bli berørt av nytt fergeleie eller omlegging av seilingsleden.

Rasfare
I forhold til aktsomhetskart for steinsprang/fjellskred ligger planområdet i kanten av sone hvor 
det kan være skredfare. Statens vegvesen, Ressursavdelingen v/Geo- og laboratorieseksjonen 
gjort vurdering av snøskredfaren i området. Dette er gjengitt i notat datert 21.04.2009. Av 
vurderingen fremkommer at nytt ferjeleie ikke vil være skredutsatt så lenge det blir lagt sørvest 
for vegenden på Kjempebakken. Plassering av ferjeleiet er gjort i henhold til denne 
anbefalingen.

Teknisk infrastruktur
Vann og avløp Private anlegg som blir berørt av tiltaket vil bli lagt om på vegeiers kostnad.

For vann til eventuelt servicebygg vil det bli etablert privat vannforsyningslanlegg.  Avløp fra 
evnt servicebygg vil bli ført til slamavskiller med utløp til foreskrevet dybde i sjøen.

Renovasjon
Renovasjon i forbindelse med ferjeleiet vil bli utført av Statens vegvesen sin innleide
driftsentreprenør.

El-forsyning
Det er opprettet dialog med det lokale kraftselskapet Ymber AS vedrørende strømforsyning til
et nye ferjeleiet. Etablering av nytt anlegg og behov for flytting/endring av dagens anlegg
å ferjeleiet. Forsyning til transformatorkiosken krever 22kV kabel fra dagens 
høyspentlinje/sjøkabel. 

Vegstatus
Dagens vei mellom nytt fergeleie og Havnnes er kommunal. Det foreslås at den omklassefiseres 
til Fylkesvei (Fv357)

Dagens ferjekai
Dagens ferjekai på Havnnes vil bli fjernet, med unntak av landkar og eventuelt deler av
tårnene.

Seilingsdistanse
Seilingsdistansen fra Rotsund blir etter flyttinga redusert fra 1880 meter til 1150 meter.

Riggområde
Riggområde kan anordnes innenfor planområdet i området.

Økonomi/gjennomføring
Byggestart i 2011. Ferdigstilling i 2012.

Tiltaket er budsjettert med 30 mill kroner finansiert via Fylkesveimidler.

ROS og HMS
Reguleringsplan for Fv357 Havnnes ferjeleie anses som enkel og oversiktlig. Det er derfor
valgt å vurdere reguleringsplanen opp mot ei sjekkliste knyttet til risiko og sårbarhet (se
vedlegg 1). Aktuelle problemstillinger herfra vil bli fulgt opp i det videre HMS-arbeidet og
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utarbeidelse av sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan) i byggeplan-fasen/anbud, i
henhold til byggherreforskriften. Her skal det gjøres en omfattende risiko-vurdering av
byggefasen (byggherrens overordnede risikovurdering) hvor det skal påpekes spesielt farlig
og miljøbelastende arbeidsoperasjoner og bruk/håndtering av miljøbelastende materialet.

Kommunens vurdering
Planforslaget mht konsekvenser og tiltak er meget godt utredet og beskrevet. Alle vesentlige 
merknader som er meldt inn i planarbeidet er enten vurdert og besvart eller tatt hensyn til.
Enkelte forslag berører ikke planforslaget som sådan og vil bli tatt opp som egne saker i 
tilknytning til gjennomføring av planen. Kommunen tar ikke stilling til disse i behandling av 
planforslaget. Sakene må behandles særskilt. Her nevnes bla;

Behov for servicebygg
Forslag om småbåthavn i tilknytning til fergeleiet
Private adkomstveger fra fergeleiet
Deponering av overskuddsmasser
Uttak av steinmasser til forebygninger/muring
Mudring av eksisterende fergeleie på Havnnes
Grunnerverv
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REGULERINGSBESTEMMELSER      Vedlegg 3

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN  

Fv357 Havnnes ferjeleie, dato: 28.01.2011 

PLANBESTEMMELSER 

§1 GENERELT 

1.0 Formål
Reguleringsplanen er en detaljplan i henhold til Pbl § 12-3 og skal sikre areal for bygging 

av nytt ferjeleie med tilførselsveg på Havnnes. I tillegg sikres seilingsleden for ferja. 

1.1 Planavgrensning 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet. 

1.2 Planområdets arealformål 
Området reguleres til følgende formål, jfr Plbl § 12-5: 

 Bebyggelse og anlegg 

 Samferdsel og teknisk infrastruktur  

 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

1.3 Hensynssone 
Innenfor formålene Bebyggelse og anlegg samt Samferdsel og teknisk infrastruktur er det 

regulert følgende hensynssone i henhold til Pbl § 12-6: 

Faresone:

 Høyspenningsanlegg

1.4 Terrenginngrep 

 Ethvert tiltak som omfatter utfylling av løsmasser i sjø, må før oppstart avklares med 

Fylkesmannen i forhold til forurensningsloven. 

 Terrenginngrep innenfor planområdet skal generelt begrenses, og skje mest mulig 

skånsomt. Skråning i tilknytning til sideterreng i fjæresonen skal spesielt tillegges 

vekt.

 Alle bekker og elver som berøres skal sikres fortsatt løp på en tilfredsstillende måte. 

1.5 Stedlig vegetasjon 
Det skal utarbeides en detaljert rigg- og marksikringsplan som ivaretar landskapsverdier 

knyttet til tiltaket, herunder hvilke vekstmasser fra områdene som skal avdekkes, 

mellomlagres, og hvilke områder som eventuelt skal tilsås.  

1.6 Byggeskikk 
Utforming, materialbruk og farger på servicebygg og hydraulikkbygg skal tilpasses 

byggeskikk på stedet. 

1.7 Universell utforming 
Tiltak etter planen skal utformes på en slik måte at de sikrer tilgjengelighet for alle.  
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1.8 Eventuelle avvik fra formålsgrensene 
Mindre avvik kan forekomme i skråningsutslag innenfor område "Samferdsel og teknisk 

infrastruktur". Dette som følge av uforutsette forhold, som for eksempel grunnforhold 

eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponeres til 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur vil fravike noe fra det som framgår av 

formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til formålet, forutsettes benyttet som 

tilstøtende formål. 

Ved større avvik fra formålsgrensene som framgår av planene vil det være behov for å 

søke om tillatelse etter Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m og evt. dispensasjon 

eller gjennomføre mindre endring av reguleringsplanen etter Plan- og bygningslovens § 

12-14, andre ledd. Om fraviket fra reguleringsplanen er så betydelig at det krever tillatelse 

etter § 20-1, bokstav m eller mindre endring av reguleringsplanen, avgjøres av 

kommunen. 

1.9 Vern av kulturminne og kulturmiljø 
Skulle det i forbindelse med tiltak eller andre former for aktivitet i planområdet, komme 

fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må aktiviteten stanses omgående og 

melding sendes kulturvernmyndighetene jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(kulturminneloven), § 8 annet ledd. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal 

utføre arbeidet i marken.

§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

2.1 Energianlegg 
Formålet omfatter areal for transformatorstasjon for fordeling av strøm til installasjoner 

og belysning på ferjeleiet. 

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Areal som er regulert innenfor dette formålet er offentlig veg. 

Formålet omfatter: kjøreveg, oppstillingsplasser, parkering, rabatter, fortau, 

oppholdsareal, areal til servicebygg, vegskulder, grøfter, vegfylling- og skjæringer, mur 

samt evt. beplantning.  

§ 4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

4.1 Havneområde i sjø 
Formålet omfatter seilingsled for ferje og tekniske installasjoner for bygging og drift av 

ferjekai. Innenfor dette formålet tillates ikke etablert installasjoner som flytebrygge/ 

ankringsplasser og lignende uten at Statens vegvesen har gitt tillatelse.  
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REGULERINGSPLAN
Fv357 Havnnes ferjeleieProsjekt:

Parsell:

Fra profil:

Dimensjoneringsklasse:

Fartsgrense:

Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Nordreisa kommune

0-600

Sa3

50 km/t

50 kjt
Planforslag til offentlig ettersyn

Region Nord
Troms fylkesavdeling

Dato: 28.01.2011

TEKNISKE DATA

Side 51



 

Side 2 

 

Side 52



Planbeskrivelse - forslag til reguleringsplan Fv357 Havnnes ferjeleie, januar 2011 
 

FORORD 
Hva er en reguleringsplan 
Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor 
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller 
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell 
ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en 
konsekvensutredning. 
 
Reguleringsplanens innhold 
En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan 
inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg 
eller i kombinasjon. Kart og bestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen 
ofte en tekstlig planbeskrivelse. 
 
I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny 
behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget. 
 
Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages gjerne et 
illustrasjonshefte med supplerende tegninger. 
 
Behandling av reguleringsplan 
Normalt planlegger Statens vegvesen etter pbl § 3-7 jf § 12-8. Dette gir Statens vegvesen 
mulighet til å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til sluttbehandling i kommunestyret.  
 
Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at 
grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et 
planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute 
gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter 
sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har myndighet til 
å vedta en reguleringsplan. 
 
Dersom planen omfatter konsekvensutredning, skal det utarbeides er planprogram som sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. 
Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten (normalt kommunen). Det utarbeides 
så et planforslag med konsekvensutredning. Planforslaget med konsekvensutredning legges ut 
til offentlig ettersyn. Merknadsbehandling og eventuelt endring av planen foretas før 
planforslaget oversendes kommunen for sluttbehandling. Planmyndigheten (kommunen) skal 
ved behandlingen ta hensyn til konsekvensutredningen og uttalelsene til denne. 

Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser 
ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke 
fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. 
Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de 
endringer i planen som kreves. 

Kommunen kunngjør planvedtaket. 
 
Klage på vedtatt reguleringsplan 
Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl § 1-9. 
Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert fra departementet til fylkesmannen. 
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3. Reguleringsbestemmelser 
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5. Illustrasjonsplaner, C001 og C002 
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7. Referat fra forhåndskonferanse med Nordreisa kommune 
8. Brev med varsel om planstart og innspill til planarbeidet 

Side 5 

 

Side 55



Planbeskrivelse - forslag til reguleringsplan Fv357 Havnnes ferjeleie, januar 2011 
 

SAMMENDRAG 
Statens Vegvesen har med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 3-7 utarbeidet forslag til 
reguleringsplan for fylkesveg 357 Havnnes ferjeleie i Nordreisa kommune. Planarbeidet er 
gjort etter avtale med og i samråd med Nordreisa kommune. 
 
Havnnes ferjeleie er del av trekantsambandet Rotsund – Havnnes – Klauvnes. Alle ferjekaiene 
i sambandet er i dårlig stand og må skiftes ut. Det er i tillegg behov for å tilrettelegge for 
større ferjer. Dagens ferjeleie på Havnnes ligger i et fredet bygningsmiljø på Havnnes 
handelssted. Plasseringen er ikke forenelig med grunneiers ønske om utvikling av stedet. 
Dagens ferjedrift har forårsaket erosjonsskader på installasjoner og fundament for 
næringsbygg i kaiområdet. I denne forbindelse er ny plassering vurdert og foreslått. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nytt ferjeleie på Havnnes. 
Dagens ferjeleie legges ned, kaien fjernes og nytt ferjeleie etableres ca 900 m lenger øst, ved 
Kjempebakken. I tillegg til bygging av ny kai etableres ferjeleiets landområde slik at det kan 
legges til rette for biloppstilling, parkering, gang- og oppholdsareal, snumulighet og eventuelt 
servicetilbud. Antall oppstillingsplasser på ferjeleiet vil tilsvare ferjekapasiteten på 16 
personbiler. I tillegg kan siste del av vegen inn mot ferjeleiet benyttes til oppstilling. Ca 300 
m ny veg etableres fra dagens kommunale veg til ferjeleiet. Kommunal veg mellom Havnnes 
og nytt ferjeleie ved Kjempebakken foreslås omklassifisert til fylkesveg. Seilingsdistansen fra 
Rotsund til Havnnes reduseres fra ca 1900 m til ca 1150 m. 
 
Reguleringsplanen og dens tiltak er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 
 
Planlagt byggestart er i 2011 med ferdigstillelse i 2012. 
 

 
 
Fig. 1 Oversiktskart  
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Planbeskrivelse - forslag til reguleringsplan Fv357 Havnnes ferjeleie, januar 2011 
 

1.0 INNLEDNING 

1.1 Reguleringsplanprosessen  
Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 3-7, i samarbeid med Nordreisa kommune. Statens vegvesen er ansvarlig 
for saksbehandling av planforslaget frem til oversendelse til kommunen for 
behandling/vedtak. 
 
Forut for planprosessen har det vært gjennomført innledende møte med kommunen, avholdt 
13.10.2009.  
Reguleringsplanen og de planlagte tiltak er vurdert til ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning, jfr. Forskrift om konsekvensutredning §§ 3 og 4. 
 
Formell planstart er varslet i brev av 27.10.2009, til berørte sektormyndigheter og offentlige 
instanser, grunneiere og øvrige interessenter, i henhold til plan– og bygningslovens § 12-8. 
Dette inkluderer alle beboere/festere på strekningen Havnnes – Kjempebakken (området ved 
nytt ferjeleie). Planstart er annonsert 29.10.09 i avisene Nordlys og Framtid i Nord. Det er 
mottatt 7 skriftlige innspill etter varsel om planstart.  
 
Utlegging til offentlig ettersyn kunngjøres i avisene Nordlys og Framtid i Nord. Grunneiere 
og rettighetshavere vil bli tilskrevet. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til 
offentlige instanser. 
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 31.01.2011 – 13.03.2011 på følgende 
steder: 

 Nordreisa kommune, Rådhuset  
 Statens vegvesen, Storslett trafikkstasjon 
 På ferja på sambandet Rotsund-Havnnes-Klauvnes 
 Giævers Landhandel, Havnnes 
 Internett: www.vegvesen.no og www.nordreisa.kommune.no 

 
Eventuelle uttalelser/merknader sendes til Statens vegvesen, som vil foreta formell 
planbehandling av innkomne merknader. Planforslaget sendes deretter til kommunen for 
politisk behandling og endelig vedtak. Kommunens vedtak kan påklages. 

 
 
Eventuelle merknader til planforslaget skal være skriftlige og sendes til: 
 
firmapost-nord@vegvesen.no eller   
 
Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 
 
Frist for å komme med merknader er satt til 13.03.2011. 
 
Spørsmål om planforslaget kan rettes til Statens vegvesen Region nord ved:  
 
Øyvind Monsen tlf  77 61 70 94 / 975 32 320 
Kjetil Løding   tlf  77 61 73 66 / 910 02 858 
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Om forslagsstiller 
 

 

Vegeier: 
Fv357 Havnnes ferjeleie er et 
fylkesveganlegg med Troms 
fylkeskommune som vegeier. 
 
Tiltakshaver:  
Tiltakshaver er Statens vegvesen, Region 
Nord, fylkesavdeling Troms.  
 
Utarbeidelse av planen: 
Planarbeidet er utført av Statens vegvesen, 
Region Nord, Ressursavdelingen i 
samarbeid med fylkesavdeling Troms og 
Nordreisa kommune. Det er innleid 
konsulent for fagområdene geoteknikk og 
miljø. 
 
Ressursavdelingen: 
Prosjektleder:  Kjetil Løding 
Planleggingsleder: Øyvind Monsen 
Planlegger:   Trond Dreiem 
Landskapsarkitekt: Hege Kristin Berg 
Grunnerverv/eiend: Jan-Hugo Hanssen 
Geologi:  Ole-André Helgaas 
 
Fylkesavd. Troms: Mariann Larsen 
Fylkesavd. Troms: Stein Jaatun 
 
Konsulent:   Multiconsult AS 
 
Nordreisa kommune: 
Kontaktperson: Rune Benonisen 

 
Fig. 2 Skjematisk framstilling av planprosessen
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1.2 Planområde 
Dagens ferjesamband Rotsund – Havnnes – Klauvnes ligger både i Nordreisa og Skjervøy 
kommune i Nord-Troms. Trekantsambandet trafikkerer Rotsundet mellom Uløya og 
fastlandet, og binder sammen bygdene på øst- og vestsiden av Uløya med fastlandet. Rotsund 
ferjeleie ligger ved E6 på fastlandssida i Nordreisa kommune, ca 20 km vest for 
kommunesenteret Storslett. Havnnes ferjeleie ligger ved fylkesveg 357 (Fv357) på sørspissen 
av Uløya, i Nordreisa kommune. Fv357 har forbindelse til vestre del av Uløya. 
Klauvnes ferjeleie ligger ved fylkesveg 342 på østsiden av Uløya, i Skjervøy kommune.  
 

 
 
Fig. 3 Oversiktskart ferjesambandet Rotsund – Havnnes – Klauvnes 

1.3 Bakgrunn for planarbeidet 
Ferjekaiene på Rotsund, Havnnes og Klauvnes er i dårlig stand og må skiftes ut. Det er også 
behov for å tilrettelegge for større ferjer, på grunn av inngåelse av nye ferjedriftskontrakter.    
I den forbindelse har det vært naturlig å vurdere ferjeleienes plassering. På Rotsund beholdes 
kaiplasseringen som i dag. På Havnnes legges dagens ferjeleie ned og nytt etableres ca 900 m 
lenger nordøst i Rotsundet, ved Kjempebakken. På Klauvnes legges også ferjeleiet ned og 
nytt etableres i Uløybukt, ca 5 km lenger sør. 
 
Vurderingen av å flytte dagens ferjeleie på Havnnes har i tillegg til nevnte grunner også 
bakgrunn i henvendelse fra grunneier på stedet. Grunneier ønsker å flytte ferjeleiet ut av 
handelsstedet, da dagens plassering ikke er forenelig med ønsket om utvikling av stedet. 
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Dagens ferjedrift har videre forårsaket erosjonsskader på installasjoner og fundament for 
næringsbygg i kaiområdet.  
I forhold til fremtidig drift og vedlikehold av ferjeleiet og ansvarsforhold knyttet til dette, 
anser Statens vegvesen det som gunstig å etablere ferjeleiet på annet område. 
 
Flytting av ferjeleiet er behandlet i fylkesrådet 03.02.2009 hvor Statens vegvesen bes starte 
planlegging for opprusting og eventuelt flytting av ferjekaier i sambandet Rotsund-Havnnes-
Klauvnes. I etterkant av dette er det gjort en vurdering av alternative plasseringer av ferjeleiet 
på Havnnes. Se kap 3.1 for nærmere beskrivelse. 
 
Dagens ferjeleie ligger nær fredede bygninger. En utvidelse av ferjeleiet ved dagens 
plassering vil av den grunn være konfliktfylt i forhold til kulturminnevern. Dette er bekreftet i 
brev fra Troms fylkeskommune, Kulturetaten, datert 01.07.2009. Det sies i brevet at et evt. 
forslag til utvidelse av ferjekaien der den i dag er lokalisert med stor sannsynlighet fra deres 
side vil bli lagt fram for fylkesrådet med innstilling om innsigelse til planen. 
 
Ovennevnte forhold medfører behov for utarbeidelse av reguleringsplan for nytt ferjeleie på 
Havnnes. 
 
Også for Uløybukt i Skjervøy kommune vil det være nødvendig med reguleringsplan. For 
Rotsund ferjeleie vil dette ikke være påkrevd. På Rotsund planlegges utskifting av kai på 
samme sted som i dag. 
For Havnnes og Uløybukt utarbeides reguleringsplan for ny plassering av ferjeleie og 
tilførselsveg. I tillegg til utskifting av selve ferjekaien skal ferjeleienes landområder 
oppgraderes på de to sistnevnte. 
Det pågår planleggingsarbeid for alle tre ferjeleiene parallelt. 

1.4 Formål med planen 
Formålet med reguleringsarbeidet er å skaffe hjemmel/grunnlag for etablering av nytt ferjeleie 
på Havnnes og regulere nødvendig areal til etableringen. Dagens ferjekai fjernes og nytt 
ferjeleie foreslås etablert ca 900 m lenger øst. Ca. 300 m ny veg fra dagens kommunale veg til 
nytt ferjeleie samt kryss mellom vegene, vil inngå i reguleringsplanen. Reguleringen vil også 
omfatte seilingsleden i tilknytning til ferjeleiet. Reguleringsplanen skal i tillegg gi grunnlag 
for etablering av ferjeleiets landområde slik at det kan legges til rette for biloppstilling, 
parkering, snumulighet og eventuelt servicetilbud.  

1.5 Planavgrensing 
Planområdet i reguleringsplan for Havnnes ferjeleie omfatter sjø- og landområde for nytt 
ferjeleie. Dette inkluderer ny veg, nytt vegkryss, oppstillingsareal, parkeringsareal, gang- og 
oppholdsareal, snuplass og areal til eventuelt servicebygg samt seilingsleden tilknyttet 
ferjeleiet.  
 
Planavgrensingen i forslaget til reguleringsplan avviker noe fra planavgrensingen som ble 
varslet ved oppstart av planarbeidet. I planforslaget er det tatt høyde for at masser som tas ut i 
forbindelse med bygging av ny veg og ferjeleie skal legges ut i skråningen på nedsiden av 
vegen, med relativt slak helning ned mot sjøen. Området som blir igjen mellom den planlagte 
fyllingen og sjøen vil bli smalt og vanskelig å utnytte. Plangrensen er derfor trukket ut i sjøen 
med tanke på at området erverves av utbygger (vegeier). 
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Fig. 4 Planavgrensing ved varsel om oppstart av planarbeidet for Havnnes ferjeleie. 
 
 

 
 
Fig. 5 Planavgrensing i forslag til reguleringsplan ved offentlig ettersyn 

 

1.6 Forhold til andre planer 
Fylkesvegplan for Troms 2010-2019 med 4-årig Handlingsprogram 2010-13 (-19) 
Fra Fylkesvegplanen refereres følgende: 
 
Kaier 
På ferjekaisiden er det knyttet en del behov for å legge til rette for større ferjer, samt andre 
nødvendige utbedringer. Flere av ferjekaiene i Troms har en tilstand som tilsier at kaiene må 
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bygges om i relativt nær framtid. I den forbindelse er det naturlig også å vurdere 
plasseringen av kaiene i forhold til blant annet værforhold og seilingsdistanse. 
 
Mill 2010-kroner 
 
Veg Samband  Kostnad  Merknad 
Fv 357 Rotsund fk  20  Behov for ombygging 
Fv 357 Havnnes fk  30  Behov for ombygging 
Fv 342 Klauvnes fk  25  Dårlig forfatning – dyrt vedlikehold 
 
Fylkesvegplanen sier videre:  
Ved alle kaiene som ikke er relativt nye og gjenstår for ombygging eller oppgradering er 
forfatningen slik at vedlikeholdet blir stadig mer krevende og kostnadskrevende. Det må også 
holdes en viss beredskap i forhold til å kunne ta plutselige hendelser. Ut fra dette er det ingen 
kaier der ombygging eller oppgradering kan utsettes særlig lenge. 
 
 
Kommuneplanens arealdel 
I henhold til kommuneplanens arealdel ligger planområdet på Havnnes i LNF-område.  
 

 
 
Fig. 6 Utsnitt av kommuneplanens arealdel  
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Kommunedelplan – Kystsonen i Nordreisa. 
Området er i kystsoneplanen avsatt til område for akvakultur. 
     

   
 
Fig. 7 Utsnitt av kommunedelplan – kystsoneplan, med tegnforklaring 
 
Reguleringsplaner 
Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i planområdet eller i tilliggende områder. 

1.7 Krav til konsekvensutredning 
Planforslaget og dets tiltak faller inn under bestemmelsene i Forskrift om 
konsekvensutredning § 3, pkt b) (bygging av veg) og pkt d) (regulering som innebærer endring 
av kommuneplan). Planforslaget er derfor vurdert i henhold til kriteriene i Forskrift om 
konsekvensutredning § 4. 
Ut fra kjent kunnskap ble følgende punkt vurdert å kunne ha vesentlig virkning for miljø og 
samfunn:  

 Forskriftens § 4 pkt h): NGU sine oversiktskart angir planområdet som potensielt 
skredutsatt.  

 
Statens vegvesen har gjort geotekniske vurderinger av skredfaren i området og konkludert 
med at planområdet ikke vil være skredutsatt dersom det legges sørvest for Kjempebakken. 
Planområdet er lagt i henhold til denne anbefaling. Statens vegvesen mener derfor 
planforslaget ikke har vesentlig virkning for miljø og samfunn og dermed ikke krever 
konsekvensutredning. Forholdet er forelagt Nordreisa kommune i forhåndskonferanse. 
Nordreisa kommune har i referatet fra forh  planforslaget ikke åndskonferansen nedfelt at
utløser krav til konsekvensutredning. 
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1.8 Innspill til planarbeidet  
Alle innspill i forbindelse med oppstart av p
en individuell kommentar. Innspillen

lanarbeidet er i det etterfølgende referert og gitt 
e kan være noe forkortet, men inneholder de viktigste 

rivelsen, se vedl. 8. problemstillingene. Skriftlige innspill er lagt ved som vedlegg til planbesk
 
Statlige og fylkeskommunale myndigheter 

 

eskommune, Fylkesrådsleders kontor etterlyser referat fra innledende møte med 

og kriteriene i § 4 må derfor vurderes. 
Vurderingen skulle fremgått i planvarsel for å lette arbeidet for de involverte. 

 dette i 
ning er 

rig 

Kystverket Troms og Finnmark 
leier på sjø og innretninger knyttet opp til disse. 

ystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen 
ortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg til 

behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven. Ny havne- 
ører blant annet endringer i forhold til 

nja, 

ystverket ser det som viktig at alle tidligere vedtatte planer/plandokumenter blir samordnet 
ammenfallende. Kystverket anbefaler at det i 

Troms Fylkeskommune, Fylkesrådsleders kontor 
Troms Fylk
kommunen. Dette gjør det vanskelig å vurdere planen opp mot KU-bestemmelsene. 
Planen faller inn under § 3 i KU-bestemmelsen 

 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Det forelå referat fra møtet med kommunen, det manglet imidlertid informasjon om
planvarselet. Vurdering av planen og tiltaket i forhold til Forskrift om konsekvensutred
gjennomført. Den konkrete vurderingen var gjengitt i nevnte referat.  
Referatet legges ved planforslaget ved utlegging til offentlig ettersyn. Innspillet tas for øv
til orientering. 
 

Kystverket har ansvaret for far
Alle tiltak og planer på arealer hvor staten har foretatt investeringer i havneanlegg skal 
godkjennes av Kystverket. Dersom arealplaner berører disse ber de om å bli kontaktet. 
 
K
(bygninger, kaier, molo, kabler, ledninger, f

og farvannslov trådde i kraft 01.01.2010. Loven medf
kommunens myndighet og ansvarsområder for sjøområder i kommunene jfr § 9 i ny havne- 
og farvannslov. Kommunen har fra 01.01.2010 ansvar og myndighet etter havne- og 
farvannsloven i kommunens sjøområde som strekker seg en nautisk mil utenfor grunnli
med visse begrensninger angitt i forskrifter. 
K
slik at arealbruken blir entydig og s
planleggingsfasen benyttes Kystverkets karttjenester på www.kystverket.no ”Kystinfo”. He
finner man sjøkart og andre sjørelaterte opplysninger. 
 

r 

n tar innspillet til orientering.  

ak i sjø er 
 
or 

aritim akivitet av eldre dato i området.  Sannsynligheten for konflikt med eventuelle 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Statens vegvese
 
Tromsø Museum 
Tromsø Museum har ingen merknader til reguleringsforslaget på grunn av at tilt
såpass begrenset i omfang og på grunn av tiltakets beliggenhet. Sjøområdet ved planlagt
ferjeleie ligger i betydelig avstand fra Havnnes handelssted / havn, som har vært fokus f
m
kulturminner under vann vurderes som minimal. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Statens vegvesen tar innspillet til orientering.  
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Troms fylkeskommune, kulturetaten 
Brev datert 08.12.2009: 
Det er funnet mange gjenstander etter steinalderbosetting på østsiden av Uløya, spesielt i 
området ved Havnnes. For øvrig på øya finnes også andre synlige kulturminner som hustufter, 

 
8, jf §§ 3 

ørste trinn i undersøkelsene vil være en forundersøkelse med synfaring og prøvestikking 
turminner under flat mark. Befaringa vil danne grunnlag 

 dette viser seg å være aktuelt, for eksempel 
raving av sjakter med gravemaskin eller flateavdekking i deler av området. 

idet blir oversendt etter avsluttet befaring. 

lig 

rev datert 15.07.2010

nausttufter og hellegroper. En samlet vurdering tilsier at det planlagte tiltaket kan komme til å
berøre hittil ukjente kulturminner som er fredet etter Lov om kulturminner av 197
første ledd og 4. For å kunne avgjøre dette er det nødvendig å befare og gjøre 
markundersøkelser i planområdet. 
F
(med spade) for å kunne påvise kul
for valg av senere registreringsmetoder dersom
g
Innspill til planarbe
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Statens vegvesen tar innspillet til etterretning. Forslag til reguleringsplan legges ut til offent
ettersyn etter at nødvendig befaring og eventuelle undersøkelser er gjennomført. 
 
B : 

 påvist automatisk freda kulturminner som tilhører 

nelovens § 8, 2. ledd pålegger tiltakshaver å melde fra 
ne dersom det likevel oppdages spor etter tidligere menneskelig 

terretning. Tiltakshavers meldeplikt og vektlegging av 

rminner i 

ersom det under arbeid i marken skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som 
rbeidet stanses og melding sendes til kulturminnevernet 

rmidles 
idere til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda 

lasser, ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift 

r rundt kulturminnet, jf 

ommentar fra Statens vegvesen: 
rientering.  

 

Planområdet er befart. Det ble ikke
kulturetatens ansvarsområde. 
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturmin
til kulturvernmyndighete
aktivitet. Vi ber om at dette framgår i reguleringsplanen.  
Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling, herunder landskapshensyn. 
Vi ber om at dette blir ivaretatt gjennom bestemmelser i planen. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Statens vegvesen tar innspillet til et
estetiske hensyn er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. 
 
Sametinget 
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kultu
planområdet og har ingen merknader til planvarselet.  
D
viser eldre aktivitet i området, må a
ved Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov av 9. juni 1978 nr 50 om 
kulturminner (kulturminneloven) § 8 annet ledd. Det forutsettes at dette pålegg fo
v
Sametinget minner om at
ifølge kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være 
hustufter, gammetufter, teltbop
eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er 
fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller 
skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 mete
kulturminneloven §§ 3 og 6. 
 
K
Statens vegvesen tar innspillet til o
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Andre 
 
Nord-Troms Kraftlag AS (Nå Ymber AS) 

entnett har for dårlig kapasitet til å forsyne ferjeleiet med strøm. Det må settes 
Ymber 

g at dette tas med i reguleringsplanen. 

å 

ra transformatorkiosken legges 

 
l er 

yggeforbud for boliger på 6 m fra hver av ytterfasene på linjen. 
et minnes også om de regler som gjelder for bruk av anleggsmaskiner i nærheten av 

r om å rette seg etter disse. 
må i sin helhet bekostes av utbygger.  

er om avklaring så tidlig som mulig i planfasen om anlegget skal omfatte ny vegbelysning 
klaring vedrørende ansvarsforhold knyttet til senere drift og vedlikehold. 

mber AS ønsker å bli kontaktet i god tid før utbygging slik at de kan planlegge det nye 
kabeltraséer. De ønsker å avklare fremdriftsplan 

 
legg samt etablering og plassering av nytt anlegg. 

Dagens lavsp
opp transformatorkiosk inne på området, dersom ferjeleiet skal knyttes til lavspentnett. 
AS ønsker at det avsettes tomt for transformatorkiosk o
Transformatorkiosk bør plasseres så sentralt som mulig i området for å oppnå maksimal 
utnyttelse av det nye forsyningsanlegget.  
Strømforsyning til transformatorkiosk krever 22 kV kabel fra dagens høyspentlinje. Det m
klargjøres trase for denne kabelen. Avtaler med berørte grunneiere og avklaring mot 
gjeldende planer må foreligge før kabler legges. F
lavspentkabler til inntaksskap for ferjeleiet. Trasé for lavspentkabler og plassering av 
fordelingsskap / inntaksskap må være avklart før utbyggingen starter. 
 
Dagens 22kV høyspentlinje går langsmed planområdet. Det er også enn 22 kV sjøkabel som
går fra kabelmast og under planlagt vegfylling og videre over sundet til Rotsund. Kabe
nedgravd ca 50 cm under topp marknivå på land. 
Det minnes om det generelle b
D
høyspent luftlinjer, og ber utbygge
Eventuelle behov for å flytte på dagens anlegg 
B
samt av
Y
anlegget og angi plassering av nettstasjon og 
med utbygger. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Statens vegvesen tar innspillet til etterretning.  Det er opprettet dialog med kraftselskapet
vedrørende behov for flytting av dagens an
Nytt anlegg er innarbeidet i forslag til reguleringsplanen. 
 
Private innspill  
 
Privat innspill 1. 
Det gjøres oppmerksom på blåskjellanlegg beliggende 250 meter øst for planlagt ferjeleie på 

 

noen 

t er 
 

de båter og 
kan 

ld knyttet til dette. Etablering av småbåthavn anses ikke å være vegeiers 
nsvar. Statens vegvesen vil av disse grunner ikke gå inn for å anlegge småbåthavn på 

Havnnes. Det bes om at det tas hensyn til anlegget ved planlegging av seilingsleden for ferja. 
Videre ønskes at man tar høyde for liten småbåthavn på innsiden av det planlagte ferjeleiet.
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Det tas hensyn til blåskjellanlegget ved planlegging av ferjeleiet slik at det ikke vil bli 
konflikt med ferjetrafikken.  
Ny ferjekai fundamenteres på stålrørspeler med innbyrdes avstand 8 m, det vil si at de
åpent under kaien. Kaien vil derfor ikke gi ønsket beskyttelse for en småbåthavn på innsiden.
Videre vil propellen på ferja lage strømninger i vannet. Dette vil kunne slite på bå
fortøyninger beliggende nær ferjekaien. En eventuell gjenkledning mellom stålrørspelene 
bedre på forholdene, men det antas å kunne bli et fremtidig problem i forhold til vedlikehold 
og ansvarsforho
a
innsiden av ny ferjekai. 
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2.0 DAGENS SITUASJON 

.1 Trafikkforhold 2
Fv357 på Uløya har trafikkmengde (ÅDT – årsdøgntrafikk) på 50 kjt/døgn. Det er asfaltdekke 

a ferjeleiet og de første 160 m. Øvrig del av vegen har grusdekke. Fartsgrensen er 50 km/t.  
unal veg mellom Havnnes ferjeleie og Kjempebakken (område hvor nytt 

. 

erjeleiet er i dag plassert på handelsstedet Havnnes på sørenden av Uløya. Ferjekaien er i 
rt vedlikehold. Dagens ferjedrift har forårsaket 

 
ende standard. Ferjeleiet har ikke tilfredsstillende løsning for 

m 

fr
Det er i dag komm
ferjeleie er planlagt). Vegen har tidligere vært fylkesveg og har samme standard som Fv357
Vegen har grusdekke og fartsgrensen er 50 km/t. 
 
F
dårlig forfatning med tilhørende dy
erosjonsskader på installasjoner og fundament for næringsbygg på stedet. Dagens ferjeleie er
ikke utformet i henhold til gjeld
oppstillingsplasser, parkeringsplasser, snuplass, serviceområde m.v. Oppstilling av biler so
venter på ferja skjer i dag på ferjeleiet og langs vegen inn mot ferjeleiet. 
 

       
 
Fig. 8 Dagens ferjeleie på Havnnes 

2.2 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp: 
Det er ingen offentlige ledningsanlegg i planområdet eller i nærliggende områder. 
Beliggenhet av eventuelle private vann- og avløpsanlegg er ikke kjent på dette stadiet i 
planleggingsprosessen.  
 
El-forsyning: 
Ymber AS (tidligere Nord-Troms Kraftlag AS) har 22kV høyspentlinje som går langsmed 
planområdet. Det er også en 22 kV sjøkabel som går fra kabelmast og under planlagt 
vegfylling og videre over sundet til Rotsund. Kabel er nedgravd ca 50 cm under topp 
marknivå på land. 
Dagens lavspentanlegg innenfor planområdet har ikke kapasitet til å forsyne det nye ferjeleiet 
med strøm.  

2.3 Universell utforming 
Det er i dag ingen spesielle tilrettelegginger i forhold til universell utforming ved dagens 
ferjeleie eller i planområdet. 
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2.4 Dagens situasjon i planområdet  

 
 

Fig. 9 Dagens situasjon ved nye Havnnes ferjeleie 
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3.0 PLANBESKRIVELSE 

3.1 Vurderte alternativ  
I forkant av reguleringsarbeidet og på bakgrunn av grunneiers ønske om å flytte dagens 
ferjeleie ut av handelsstedet på Havnnes, ble tre alternative plasseringer for nye ferjeleier 
vurdert. Alternativene ble vurdert slik:  
 
Alt. 1 - Dagens plassering  
Positivt: 

 Minst kostnadskrevende 
Negativt: 

 Vurdert som en dårlig estetisk løsning. Nye konstruksjoner vil ikke harmonere med 
handelsstedets estetikk.  

 Alternativet gir lengste seilingsdistanse fra Klauvnes og Rotsund. 
 Dagens plassering er ikke ønsket av grunneier. 
 Det er dårlige erfaringer med ferjekaier plassert opp til private kaier, knyttet særlig 

opp mot propellerosjon. 
 

Alt. 2 – Ca 200 m østover fra Havnnes: 
Positivt: 

 Gunstig plassering for tilknytning til eksisterende veg, 
Negativt: 

 Mer kostnadskrevende enn alt. 1.  
 Plasseringen er ikke ønsket av grunneier.  
 Området er regulert til industriområde, og det planlegges bygging av sjøhus her som 

en del av handelsstedets turistsatsing. 
 
Alt. 3 – Ca 900 m østover fra Havnnes:  
Positivt: 

 Flytting av dagens ferjeleie ca 900 m lenger øst. Plasseringen er ønsket av grunneier 
og ligger godt til rette for etablering av nytt ferjeleie. 

 Alternativet korter ned seilingsdistansen til Havnnes.  
Negativt: 

 Dagens kommunale veg må utbedres, samt at det må bygges ca 300 meter ny veg fra 
kommunal veg ned til nytt ferjeleie.  

 Dette er det mest kostnadskrevende alternativet.  
 
Alternativ 1 og 2 ble forkastet. Alternativ 3 er utgangspunktet for forslag til reguleringsplan.  

3.2 Standardvalg  
Ferjeleiet og ny veg fram til ferjeleiet dimensjoneres i henhold til Statens vegvesens 
håndbøker. Standard velges i henhold til tilsvarende ferjeleier bygget de siste årene og i 
forhold til opptredende og antatt fremtidig trafikkmengde. Universell utforming er lovfestet 
og tas hensyn til der det er aktuelt. 
Fremtidig trafikkmengde er ikke beregnet eller tallfestet, men det tas høyde for viss utvikling 
på Uløya med tanke på turisme og fritidsaktiviteter/hyttebygging. Dette gjelder sannsynligvis 
i størst grad på vestre del av Uløya. Det er her regulert felt for ytterligere hyttebygging 

ell berget) og grunneier på Havnnes (reguleringsplan Hytteområde 1942/81/5- M om
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handelssted ser for seg mer turisme tilknyttet sitt område. I tillegg arrangeres 

nlegges i utgangspunktet i henhold til Håndbok 004 Ferjeleiers 

be. 
ne er ferjeleiet planlagt med antall oppstillingsplasser 

k antall pbe på ny ferje, dvs. 16. stk. I tillegg skal det legges til rette for at siste del av vegen 
 benyttes til oppstilling. Antall oppstillingsplasser vil da totalt 

kring det anbefalte. Det er i forslaget lagt opp til at ca 50 m av vegen etableres med 
ulig uten å hindre eventuelle passerende og 

iler. Det etableres snuplass på ferjeleiet, slik at de som kjører reisende til ferja, men 

kke er helt i tråd med anbefalingen. 

ld til Håndbok 017 Veg- og 
, 

imidlertid fravik fra dette kravet for bygging 
redden reduseres imidlertid i forhold til angitt 

 den lave trafikkmengden og for tilpasning til 
 til siktsone i henhold til 

et. Dette gjelder i nytt 
. Siktsone i forhold til kravet i Sa3 ville medføre 

ssig stor lengde. 

r og fortau planlegges med dekke av 

det vil si 50 km/t, etter eventuell omklassifisering av 

 
fo jonering av veg og ferjeleie:

Havnnesfestivalen årlig.  
 
Ferjeleiets landområde pla
landområder. Kravet til kapasitet på ny ferje som skal settes i drift på sambandet er 16 
personbilenheter (pbe). Håndbok 004 anbefaler oppstillingsareal 1,5 x ferjekapasitet = 24 p
Etter anvisning fra Troms fylkeskommu
li
inn mot ferjeleiet skal kunne
øke til om
noe utvidet bredde.  Oppstilling vil da være m
møtende b
ikke selv skal med, kan kjøre forbi ferjekø og snu for å kjøre tilbake. Det søkes likevel om 
fravik fra håndboken, da denne løsning i
 
Bygging av ny veg inn mot ferjeleiet planlegges i henho
gateutforming.  Utgangspunktet for dimensjonering av vegen er vegklasse Sa3 (Samleveger
fartsgrense 80 km/t), med enkelte fravik fra håndboka. I forhold til den lave trafikkmengden 
på stedet angir håndboka 1-felts veg. Det søkes 
av to-felts veg i stedet for 1–felts veg.  B

 for to-felts veg. Dette på bakgrunn avvegbredde
vegbredde på dagens Fv357. Det søkes også om fravik fra krav

Sa3, på grunn av lav trafikkmengde og lav fartsgrense på stedvegklasse 
kry mss ellom ny Fv357 og kommunal veg
behov for senking av dagens veg over uforholdsme
 
Ferjeleiet og ny veg anlegges med asfaltdekke. Det legges også opp til asfaltering av dagens 

eg mellom Havnnes og nytt ferjeleie. Rabattev
belegningsstein. 

sen foreslås beholdt som i dag, Fartsgren
kommunal veg til fylkesveg.  

rslaget er følgende parametre lagt til grunn for dimensI plan  

Op il
Skulde 0,5 m 

 

nblokker, på sjøsiden 1,6 m 
    2,5 m x 5,0 m 

  2 % 

Kjø e
Kjørefelt p

ref lt ny veg     2,25 m 
å ferjeleiet og ca 50 m av ny veg  2,75 m 

pst lingsfelt     3,0 m 
r      

Skulder mot kantstein     0,25 m
Fortau       3,0 m 
Rabatt/midtdeler     2,0 m 
Skulder med rekkverk av stei
Parkeringsplasser 
Dimensjonerende kjøretøy Fv357 og ferjeleiet: Vogntog  
Dimensjonerende kjøretøy kryss kommunal veg: Lastebil (kjøremåte C) 
Tverrfall veg, oppstillingsplass og parkeringsareal 3 % 
Tverrfall fortau   
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Fig. 10 Normalprofil ferjeleie 
 

3.3 Beskrivelse av planforslaget  
 

 
 
Fig. 11 Planlagt situasjon ved nytt ferjeleie 

 

3.3.1 Veg 
Det etableres ca 300 m ny veg fra dagens kommun le veg til nytt ferjeleie. V

t sjøen. Vegen vil få stigning på ca 7 
a egen legges 

 

Siste del av dagens kommunale veg mot Kjempebakken tilknyttes ny veg i et T-kryss. Krysset 
er planlagt dimensjonert for lastebil. Dette krever en mindre omlegging av den kommunale 
vegen inn mot nytt kryss. Del av dagens veg som blir liggende ubrukt vil bli fjernet. 

delvis på fylling og delvis i skjæring i skråningen ned mo
% fra oppstillingsplassen opp mot dagens kommunale veg.  

et etableres tørrmur av naturstein med høyde 3 m fra snuplass ved ferjeleiet og ca 170 mD
oppover langs oppstillingsplass og veg.  
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3.3.2 Ferjekai 
Ferjekaiens plassering og retning er valgt med tanke på å gi best mulig forhold for 
manøvrering av ferja. Ferjekaien er dimensjonert for ferjemateriell som er planlagt benyttet i 
fremtiden. Det skal tilrettelegges for anløp av legeskyssbåt ved ferjeleiet. 
Det må etableres fylling av steinmasser ut i sjøen for fundamentering av ferjekaien. Fyllingen 
sikres med plastringsstein mot erosjon. Det vil være nødvendig med noe mudring av masser 
for å oppnå tilstrekkelig dybde i ferjebåsen utenfor kaien. 

3.3.3 Oppstillingsareal 
Oppstillingsarealet planlegges med ett felt med til sammen plass til 16 biler (pbe).  Det 
tableres 2 m brede rabatter mellom oppstillingsfelt og frispor og mellom oppstillingsfelt og 

.3.4 Parkering / av- og påstigning / snuplass 
ilknytning til snuplassen. Parkeringen og området ved 

snuplassen vil fungere som areal for av- og påstigning. Snuplass er dimensjonert for vogntog. 

3.3.5 Informasjonsskilt 
Rutetider og informasjon om fergestrekninger blir plassert i området ved hydraulikkbygg / 
servicebygg. 

3.3.6 Belysning, skilting, oppmerking 
Det etableres belysning langs ny veg og på ferjeleiet. Det vil bli utarbeidet belysningsplan og 
skilt- og oppmerkingsplan i forbindelse med byggeplan. 

3.3.7 Oppholdsareal og servicebygg 
Oppholdsareal er lokalisert på sør-østsiden av ferjeleiet. Dette vil gi trygge forhold for myke 
trafikanter med minst mulig kryssing over trafikkarealer. Det er planlagt fortau langs 
oppstillingsplassens ytterside med forbindelse til servicebygg og ferjekai. Nærmere 
detaljering presenteres i byggeplanen.  
Det er i reguleringsplanen avsatt areal til servicebygg. I byggeplanen skal det vurderes om 
servicebygget skal bygges. Eventuelt servicebygg etableres med enkelt venterom og toalett. 

  

e
avkjøringsspor.  

3
Det anlegges 5 parkeringsplasser i t
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3.4 Konsekvenser av planforslaget 

3.4.1 Berørte eiendommer / grunnerverv 
Eiendommer som blir direkte berørt av tiltaket er gnr 80 bnr 1, gnr 80 bnr 1 fnr 11 og et 
mindre inngrep på gnr 80 bnr 1 fnr 12. På eiendommen gnr 80 bnr 1 fnr 11 står et fraflyttet 
bolighus. Huset foreslås revet i forbindelse med vegbyggingen, etter avtale med eier. 
Rivingen bekostes i tilfelle av Statens vegvesen. Avkjørsel til eiendom gnr 80 bnr 1 fnr 34 på 

eg, vil bli lagt om/forlenget i forbindelse med etablering av nytt oversiden av kommunal v
kryss mellom Fv357 og kommunal veg.  
De berørte eiendommene er listet opp i tabellen under. Det vises for øvrig til liste over 
varslede parter i kap. 5.1 og til illustrasjonsplaner C001 og C002 i vedlegg 5. 
Illustrasjonsplanene angir eiendommenes beliggenhet.. 
 
Gnr/bnr/fnr Eier/ 

fester 
Grunneier/fester Adresse Postnr/ -sted 

80 / 1  Eier 1/1 Einar Hallen Giæver Fagerborggata 6B 0360 Oslo 
80 / 1 / 11 Fester Guri Magdalene Skum Agerledet 38 St. 9850 Hirtshals 

Danmark 
80 / 1 / 12 Fester Ragna B. Berg Havnnes 9159 Havnnes 
80 / 1 / 34 Fester Stian Dahl Kirkevegen 114 B 0361 Oslo 
80 / 1 / 34 Fester Thomas Marinius Dahl Ovenstadlia 4 3420 Lierskogen 
80 / 1 / 34 Fester Julia Fieler Hellvikstrand 52 1450 Nesoddtangen 
80 / 1 / 34 Fester Thomas Norager Haugan Huldervegen 1C 9016 Tromsø 
80 / 1 / 34 Fester Cecilie Pedersen Tangenvegen 22 1914 Ytre Enebakk 
80 / 1 / 34 Fester Camilla M. Vrist Bakkevønget 7  DK 9850 Hirtshals 

Danmark 
80 / 1 / 34 Fester Katrine J. Aamot Tingvej 6 Horne DK 9

Hirt
850 

shals Danmark 
 
Den vedtatte reguleringsplanen vil danne grunnlag for grunnerverv. Dersom frivillige avtale
med grunneiere og rettighetshavere ikke oppnås, vil vedtatt plan være grunnlag for 
ekspropriasjon av grunn og rettigheter etter Veglovens § 50.  Normalt vil grunnervervet følge 

r 

formålsgrensen slik at offentlige trafikkområder blir offentlig eiendom. Fremtidig eier vil 
være Troms fylkeskommune. 

3.4.2 Geotekniske forhold 
På grunn av behov for utfylling i sjø og mudring utenfor ferjekaien er det gjennomført 
grunnundersøkelser av sjøbunn. Det vil også bli utført grunnundersøkelser på landdelen. Det 
vil bli utarbeidet geoteknisk rapport på bakgrunn av undersøkelsene. Detaljerte resultater fra 
undersøkelsene er på dette stadiet i planleggingen ikke kjent. Foreløpige resultater viser 
løsmassetykkelse på 5 – 10 m i borepunkter i sjø. Foreløpig vurdering tilsier at ferjeleiet kan 
bygges som angitt i reguleringsforslaget.  

3.4.3 Miljø 
Det er foretatt miljøundersøkelser i sjøen. Resultater fra undersøkelsen er ikke kjent på dette 
stadiet i planleggingen. Eventuelle tiltak vil bli innarbeidet i videre planlegging dersom det 
viser seg å være forurenset grunn på stedet. 
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3.4.4 Støy 
t vurderes støyforholdene å være uproblematiske og 

 

ning. 
n. 

.4.6 Landskap 
L ep ttet ark, s p i uberørt f
uberørt natur. Ferjeleiet og ny  mulig, m
den uberørte fjæresonen nedenfor oppstillingsplass il uans ert
t ge da nds ngen il væ
 
F ndom  ny lvis i skjæring og delvis p . F
i nst m  ove gen etableres tørr ed  
M ekke  snu  170 s oppst
og veg. På oversiden av muren etableres jordskråning. Fyll t for
f leres inm sid leie l
n vegen elni en. Fylling ngsp
e d pla tein lning 1:2. F li lig
fjæresonen på ca kote +0,5. 
 
I forbindelse med byggeplan skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan, for

ndskapsverdier både i anleggsfasen og på lang sikt.   

3.4.8 Nærmiljø og friluftsliv 
etasjonsbeltet i området mellom fylling og sjøen nedenfor ny veg. 

inner i planområdet, verken på land eller i sjø 
, Riksantikvaren).   

uddsmasser fra bygging av ny veg og ferjeleie. 
Overskuddsmassene antas i all hovedsak å bestå av løsmasser. Massene legges utenpå 

På grunn av det lave trafikkgrunnlage
krever ingen ekstra tiltak. 

3.4.5 Universell utforming 
Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved utbygging og utbedring av 
veger og gater, herunder også mht utforming av ferjeleier og atkomst for gående. Universell 
utforming innebærer utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene 
slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Det gjelder for hele
transportsystemet. Momenter som vurderes i denne sammenhengen kan eksempelvis være 
nivåfri adkomst, ledelinjer, oppholdsplass / sittemulighet, skilting, beplantning og belys
Detaljer omkring universell utforming vil bli vurdert nærmere i byggeplanfase

3
andskapsinngr  er kny til ny veg gjennom innm amt inngre jæresone, og 

veg er forsøkt trukket så langt inn i terrenget som
ett bli berørt. Imidl

en 
id vil ikke v

kapsskala, og fjernvirkniiltaket spren gens la fra fastlandsiden v re minimal. 

erjeleiets la råde og  veg vil ligge de å fylling
mur av naturstein m

or å gjøre 
nngrepet mi ulig på rsiden av ve  høyde 3 m.

uren vil str  seg fra plass ved ferjeleiet og ca m oppover lang illingsplass 
ing som fundamen  veg og 

erjeleie etab  med ste asser. Jordmasser fra over en av veg og ferje egges på 
edsiden av  med h ng 1:3 ned mot sjø nedenfor oppstilli lass 
tableres me stringss  mot sjøen, med he yllingsfoten vil b gende i 

 å sikre 
la

3.4.7 Natur 
I reguleringsplanprosessen er det ikke registrert noen spesielt verdifulle naturtyper, eller 
forekomster i området (Naturbasen, Direktoratet for Naturforvaltning, Artsdatabanken).  

Det tas sikte på å bevare veg
Forholdet vil bli beskrevet nærmere i marksikringsplan i byggeplanfasen. 
 
Det er ikke registrert spesielle friluftslivsaktiviteter i området (Nord-Troms Turkart, 
Friluftslivkart for Nordreisa kommune).  

3.4.9 Kulturminner  
Det er ikke registrert verneverdige kulturm
(Askeladden

3.4.10 Massedeponi, massetak 
Det vil være behov for deponering av oversk
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vegfyllingen på nedsiden av ny veg for å slake ut skråningen mot sjøen. Skråningen er i 
 i 

 
til bygging av veg og ferjeleie. Det tas sikte på å ta ut masser i 

leiet er i kystsoneplanen angitt som område for akvakultur. Ca 250 nordøst 

forhold til aktsomhetskartene for steinsprang/fjellskred på www.skrednett.no, ligger 

n.  

planforslaget planlagt med helning 1:3. Det vil bli utarbeidet mer detaljerte planer for dette
byggeplanfasen. 

Det er behov for steinmasser 
forbindelse med utbedring av siktforhold langs dagens veglinje på Fv357 på vestsiden av 
Uløya. Masseuttaket inngår ikke i dette planforslaget. Formell behandling av masseuttaket 
gjøres som egen sak.   

3.4.11 Reindrift 
Det er ikke registrert konflikt mellom reindrift og planlagte tiltak. 

3.4.12 Akvakultur 
Området ved ferje
for nytt ferjeleie ligger i dag et anlegg for skjelloppdrett. Anlegget vil ikke bli berørt av nytt 
ferjeleie eller omlegging av seilingsleden. 

3.4.13 Rasfare 
I 
planområdet i kanten av sone hvor det kan være skredfare. 
Statens vegvesen, Ressursavdelingen v/Geo- og laboratorieseksjonen gjort vurdering av 
snøskredfaren i området. Dette er gjengitt i notat datert 21.04.2009. Av vurderingen 
fremkommer at nytt ferjeleie ikke vil være skredutsatt så lenge det blir lagt sørvest for 
vegenden på Kjempebakken. Plassering av ferjeleiet er gjort i henhold til denne anbefalinge

3.4.14 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp 
Private anlegg som blir berørt av tiltaket vil bli lagt om på vegeiers kostnad. 

vat vannforsyningsanlegg. Avløp fra 
servicebygg vil bli ført til slamavskiller med utløp til foreskrevet dybde i sjøen.  

 
For vann til eventuelt servicebygg vil det bli etablert pri

 
Renovasjon 
Renovasjon i forbindelse med ferjeleiet vil bli utført av Statens vegvesen sin innleide 
driftsentreprenør. 
 
El-forsyning 
Det er opprettet dialog med det lokale kraftselskapet Ymber AS vedrørende strømforsyning til 
et nye ferjeleiet. Etablering av nytt anlegg og behov for flytting/endring av dagens anlegg 

å ferjeleiet. Forsyning til transformatorkiosken 
krever 22kV kabel fra dagens høyspentlinje/sjøkabel. Fra transformatorkiosk legges 

ksskap ved ferjekai, gatelys og eventuelt servicebygg. Kabeltrasé 
s i 

ng av vegstatus  
l 

d
gjøres i samråd med kraftselskapet. 
Det må settes opp ny transformatorkiosk p

lavspentkabler til innta
planlegges lagt i veggrøft. Kabler legges på foreskrevet dybde. Detaljerte planer utarbeide
byggeplanfasen. 

3.4.15 Omklassifisering – endri
Vegen mellom Havnnes og nytt ferjeleie er i dag kommunal. Denne foreslås omklassifisert ti
fylkesveg (Fv357) i forbindelse med byggingen av nytt ferjeleie. 
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3.4.16 Dagens ferjekai  
Dagens ferjekai på Havnnes vil bli fjernet, med unntak av landkar og eventuelt deler av 
tårnene.  

3.4.17 Seilingsdistanse  
Seilingsdistansen fra Rotsund blir etter flyttinga redusert fra 1880 meter til 1150 meter. 

3.4.18 Riggområde  
Riggområde kan anordnes innenfor planområdet i området.  

e langs fylkesveg er 50 m i henhold til veglovens § 29, andre ledd. 

lkesveger som før 01.01.2010 var klassifisert som 

er vegloven gjelder dersom det ikke er regulert annen byggegrense i 
sen 

isering fra kommunal veg. 

planens 

3.4.20 Økonomi/gjennomføring  
ekrav

3.4.19 Byggegrense 
Generell byggegrens
(gjelder fra 01.01.2010). Hvert enkelt fylke kan i henhold til veglovens § 29, fjerde ledd, 
velge å sette mindre byggegrense på fylkesveger, men ikke mindre enn 15 m. Dette er gjort i 
Troms fylke hvor byggegrensen er satt til 15 m for fylkesveger som før 01.01.2010 var 
klassifisert som fylkesveger, og 50 m for fy
riksveger. 
Byggegrense ett
reguleringsplan. Det reguleres ikke byggegrense i denne reguleringsplanen. Byggegren
langs Fv357 vil dermed være 15 m etter eventuell omklassif
 
Områdene som grenser inntil reguleringsplanen er avsatt til LNF-område i kommune
arealdel, med byggetillatelse etter nærmere vurdering.  

Viktige bestemmelser/rekkefølg  
tet spesielle bestemmelser (rekkefølgekrav) til gjennomføringen av tiltakene 

idsplan for gjennomføring

Det er ikke knyt
 
T  

ting å få 
guleringsplanen vedtatt i april 2011. Ferjeleiet skal være ferdig bygd i 2012, med byggestart 

ring 

Planarbeidet startet opp med varsel om planstart 27.10.2009. Planen legges ut til offentlig 
ettersyn i tidsrommet 31.01.2011 – 13.03.2011. Statens vegvesen har som målset
re
i 2011.  
 
Kostnader/finansie  

henhold til Fylkesvegplan for Troms 2010-2019 med 4-årig Handlingsprogram 2010-13 (-
 budsjettert med 30 mill kroner. Tiltaket finansieres via fylkesvegmidler.  

I 
19), er tiltaket
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4.0 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG YTRE MILJØ 

4.1 Risiko og sårbarhet 
urderes tidlig i planprosessen. Som utgangspunkt for risiko og 

an det ofte være tilstrekkelig å 
iste for å avklare hvilke forhold som må ha spesiell fokus, mens for 

rbar-

e 
r. 

erhetsmessige utfordringene bli 
eskrives i SHA-planer.  

 mennesker, bygninger, båter, infrastruktur og annet før 

ø i denne sammenhengen er den forurensningsbelastningen en vil ha på 
g til anleggsdrift og fremtidig drift og vedlikehold og bruk av vegen. 

å 
olds-

fasen. Sjekkliste med hensyn til ytre miljø (se vedlegg 2) er gjennomgått og aktuelle 
problemstillinger herfra vil bli fulgt opp i det videre arbeidet med byggeplan/SHA-plan. 
 
Det er et generelt krav at vår virksomhet skal skje uten utslipp av forurensende stoffer. Det 
må gjøres tiltak for å sikre at drivstoffpåfylling på anlegget/til ferja skjer på en forsvarlig måte 
og at spillolje og andre avfallstoffer samles opp og leveres til godkjent sluttbehandling. 
 
Anleggsarbeid i forbindelse med vegbygging kan medføre relativt store inngrep i natur- og 
nærmiljø og delvis utenfor arealene som er regulert til trafikkformål. Skader på 
omkringliggende terreng og vegetasjon kan ta år å utbedre. Det er derfor viktig å iverksette 
tiltak for å sikre at verdifull vegetasjon og andre viktige landskapselementer utenfor veglinja 
ikke unødvendig skades i anleggsperioden. Dette kan gjøres ved hjelp av en rigg- og 
marksikringsplan som blant annet setter klare grenser for hvor inngrep i terrenget kan gjøres. 

Risiko og sårbarhet skal v
sårbarhetsanalyse skal DSB’s ”Veileder for kommunale risiko og sårbarhetsanalyser” fra 
1994 benyttes. Analysen tar utgangspunkt i ting som en forventer kan oppstå i fredstid, både i 
bygge- og driftsfase.  
 
For oversiktlige og enkle regulerings- og bebyggelsesplaner k
gå gjennom en sjekkl
større og mer kompliserte arealplaner vil det være nødvendig å utarbeide en risiko- og så
hetsanalyse (ROS-analyse) for å skaffe seg en dekkende oversikt over aktuelle faremomenter. 
 
Reguleringsplan for Fv357 Havnnes ferjeleie anses som enkel og oversiktlig. Det er derfor 
valgt å vurdere reguleringsplanen opp mot ei sjekkliste knyttet til risiko og sårbarhet (se 
vedlegg 1). Aktuelle problemstillinger herfra vil bli fulgt opp i det videre HMS-arbeidet og 
utarbeidelse av sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan) i byggeplan-fasen/anbud, i 
henhold til byggherreforskriften. Her skal det gjøres en omfattende risiko-vurdering av 
byggefasen (byggherrens overordnede risikovurdering) hvor det skal påpekes spesielt farlig
g miljøbelastende arbeidsoperasjoner og bruk/håndtering av miljøbelastende materialeo

 
Anleggsarbeid vil foregå på/ved dagens veg. Dette gir risiko for ulykker for anleggsarbeidere 
og trafikanter. Før anleggsarbeidet kan starte, vil de sikk
gjennomgått og nødvendige tiltak b
 
Det er et alltid en viss risiko for arbeidsulykker i forbindelse med veg- og ferjekaibygging. 
Ved eventuell fjellsprenging er det risiko for uhell og det må planlegges tiltak for å fjerne/ 
redusere risiko for skader på
sprengingsarbeidet utføres.  

 

4.2 HMS og ytre miljø 
Ytre milj
omgivelsene i tilknytnin

 
Som en del HMS-arbeidet i Statens vegvesen skal det vurderes tiltak for å motvirke skader p
ytre miljø, dvs vegens tilstøtende natur/nærmiljø, både i anleggsfasen og drifts-/ vedlikeh
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Planbeskrivelse - forslag til reguleringsplan Fv357 Havnnes ferjeleie, januar 2011 
 

 
enneskene som skal 

r drifts- og vedlikeholdsansvaret og publikum/ 
erdigfasen.  

l 

 bruk eller avhending medfører minst mulig miljøbelastning, og unngå 
ruk av miljøskadelige stoffer. Alt planarbeid skal gjennomføres innenfor krav i interne 

HMS i denne sammenhengen er knyttet til belastningen som påføres m
bygge prosjektet i anleggsfasen, de som ha
brukere i byggefasen og f
 
Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten ska
gjennomføres uten at mennesker og miljø påføres skade. Statens vegvesen skal benytte 
produkter som gjennom
b
bestemmelser og krav i gjeldende lovverk/forskrifter, blant annet: 
http://www.dbe.no 
http://www.sft.no 
http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk 
  
Statens vegvesen vil sørge for at det i byggeplanfasen utarbeides en sikkerhet-, helse- og 
arbeidsmiljøplan (SHA-plan), jfr. Byggherreforskriften: 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090803-1028.html 
 
SHA-planen skal inneholde risikovurdering, og spesielt påpeke farlige og miljøbelastend
arbeidsoperasjoner og materialer i forbindelse med byggeprosjektet. SHA-planen skal danne 
grunnlag for krav og forutsetninger som stilles til den utførende i avtale / kontrakt.  

e 

r optimal byggetid og minimering 
av ulemper for trafikkavvikling på veg og ferje.  

ing 
ds-

d til dette. 
 

sjø, skjæring/fylling, grøfter og bratte 
dyrer og rutiner må utarbeides. 

 
SHA-plan i byggeplanfasen må særlig fokusere på: 
  

- Tidsplanlegging for de forskjellige byggetrinnene, fo

 
- Forhold til publikum/brukere/lokalbefolkning. Hindre uønsket ferdsel ved avgrensn

av anleggsområder. Planlegge trafikkavvikling og lage informasjons- og arbei
varslingsplan i forhol

- Anleggsarbeid generelt - arbeid i/ved 
skråninger. Prose

 
- Byggearbeid generelt – bygging av ferjekai, bygninger, eventuelle forstøtningsmurer, 

kaier med mer. Prosedyrer og rutiner m
 

- Riving av dagens ferjekai, kaianlegg m/bygg og annet. Formell prosess i forkant av 
riving og håndtering av avfall må innarbeides i prosedyrer og rutiner. 

 

å utarbeides.  

- Sprengningsarbeid/masseuttak/transport til deponi/til utlegging i veglinja/annet? 
Prosedyrer, rutiner og sikker jobb analyse må utarbeides.  

 
- Gravearbeid må planlegges med bakgrunn i grunnundersøkelser, jfr. geoteknisk 

rapport utarbeidet i reguleringsfasen. Kabler/ledninger i grunnen/sjøen må påvises. 
Prosedyrer og rutiner må utarbeides. 

 
- Riggområder. Prosedyrer og rutiner for etablering, drift og opprydding av 

riggområdene må utarbeides (hindre utslipp osv). 
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5.0 PARTER SOM ER VARSLET  

.1 Grunneiere, hjemmelshavere, fes5 tere 
ted Gnr/bnr/fnr Eier/ 

fester 
Grunneier/fester Adresse Postnr/ -s

80 / 1  Eier 1/1 Einar Hallen Giæver Fagerborggata 6B 0360 Oslo 
80 / 1 / 7 Fester Ole Alexander Olsen Åsta Øst 2450 Rena 
80 / 1 / 9 Fester Lars Petter Samuelsen Otto Olsens gate13 4021 Stavanger 
80 / 1 / 9 Fester Stein Hugo Samuelsen  9159 Havnnes 
80 / 1 / 10 Fester Mildrid Bergitte Hansen Sonjatunvegen 9 9151 Storslett 
80 / 1 / 11 Fester Guri Magdalene Skum Agerledet 38 St. 9850 Hirtshals 

Danmark 
80 / 1 / 12 Fester Ragna B. Berg Havnnes 9159 Havnnes 
80 / 1 / 15 Fester Ragnar Olav Olsen  9159 Havnnes 
80 / 1 / 16 Fester Holger Hansen Bakkeby 9153 Rotsund 
80 / 1 / 16 Fester Beate Hansen Martinsen Njordsveg 48 9019 Tromsø 
80 / 1 / 18 Fester Odd M. Olsen Havnnes 9159 Havnnes 
80 / 1 / 19 Fester Arne Olav Samuelsen  9159 Havnnes 
80 / 1 / 20 Fester Sigmund Bjarne Jensen  9153 Rotsund 
80 / 1 / 21 Fester Helga Elisabeth Johansen Havnnes 9159 Havnnes 
80 / 1 / 22 Fester Tor Jørgen Hansen Høgegga 29B 9151 Storslett 
80 / 1 / 24 Fester Roy-Eirik Larsen Nansenvegen 78 9007 Tromsø 
80 1 /  / 25 Fester Jens Hansen  9159 Havnnes 
80 / 1 / 26  9159 Havnnes Fester Per Inge Johansen 
80   / 1 / 27, 31 Fester Johs. H. Giæver AS  9159 Havnnes
80 1 s  /  / 32 Fester Per Arne Johansen  9159 Havnne
80 / 1 annes Johansen  9159 Havnnes  / 33 Fester Gunnar Joh
80 / 1 / 34 Fester Stian Dahl Kirkevegen 114 B 0361 Oslo 
80 20 Lierskogen  / 1 / 34 Fester Thomas Marinius Dahl Ovenstadlia 4 34
80 / 1 Hellvikstrand 52 1450 Nesoddtangen  / 34 Fester Julia Fieler 
80 / 1 / 34 Fester Thomas Norager Haugan Huldervegen 1C 9016 Tromsø 
80 nebakk  / 1 / 34 Fester Cecilie Pedersen Tangenvegen 22 1914 Ytre E
80 / 1 kkevønget 7  DK 9850 Hirtshals 

Danmark 
 / 34 Fester Camilla M. Vrist Ba

80  9850 
Hirtshals Danmark 

 / 1 / 34 Fester Katrine J. Aamot Tingvej 6 Horne DK

80 / 1 / 35 Fester Egil Johansen Havnnes 9159 Havnnes 
80 / 2 romsø Eier 1/2 Marianne Giæver Knausen 162 9018 T
80 / 2 n 186 9018 Tromsø Eier 1/2 Inger Giæver Knause
80 / 6 Eier 1/1 Guri Magdalene Skum Agerledet 38 St.   9850 Hirtshals 

Danmark 
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.1 Offentlige instanser, interesseorganisasjoner 

Adresse Postnr/-poststed 

5
 
Navn 
Nordreisa kommune  Postboks 174 9156 Storslett 
Troms Fylkeskommune,  
Regional Utvikli t 

Pb 6600 9296 Tromsø 
ngseta

Troms Fylkeskommune,  
taten 

Pb 6600 9296 Tromsø 
Kulture
Fylkesmannen i Mil oks 610 9291 TroTroms, jøavdelingen Postb 5 msø 
Fylkesmannen i 

sikkerh reds
ks 610 roTroms, 

Samfunns ets-/be kapsstaben 
Postbo 5 9291 T msø 

Tromsø Museum
r ark

tetet  Tro,  
Fagenhet fo eologi 

Universi  i Tromsø 9037 msø 

Sametinget Kautokeinovegen 50 9730 Karasjok 
Reindriftsforvalt  

ark 
Bredbuktnesvegen 50B 9520 Kauningen 

Vest Finnm
tokeino 

Kystverket Trom nnm Serviceboks 6025 Åles og Fi ark 2 sund 
Norges Vassdrag nerg

 
 394 05 Nars- og E idirektorat, Postboks

Region nord
 85 vik 

Forsvarsbygg ks 309 9483 HarPostbo  stad 
Ymber AS (tidl. Nord-Trom ving n 3/7 9152 Sørs Kraftlag) Bjørklys e kjosen 
Telenor, Service or n 5020 Bersenter f ettutbygging Pb 7150 gen 
Fiskeridirektorat tboks 185 04 Beret Pos  Sentrum 58 gen 
Havnnes og Ves yg  Havt-Uløy B delag  9159 nnes 
Funksjonshemm leso

d 
Postboks 271 9253 Troedes fel rganisasjon 

Region Nor
 msø 

Lyngsskjellan v/ mu 9153 RotArne Sa elsen  sund 
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        Vedlegg  1 
 

Sjekkliste risikovurdering reguleringsplanfase  
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Sjekkliste – risikovurdering reguleringsplanfase     Vedlegg 1 
Reguleringsplan Fv357 Havnnes ferjeleie, Nordreisa kommune 

 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

 Nei Merknad 
Er området utsatt for snø-eller steinskred? X  
 
Er det fare for utglidning, er området geoteknisk 
stabilt? 

 Det er utført grunnboringer i 
sjøen.  Boringer på land vil bli 
foretatt. Geotekniske rapporter 
er under utarbeidelse.  
Se kap. 3.4.2 i planbeskrivelsen
 

 
Er området utsatt for springflo/flom? 

 Ei ferjekai vil være utsatt for 
springflo med jevne mellom-
rom og ferjeleienes høyde/nivå 
er tilpasset dette.  

Er området utsatt for flom i elv/bekk,  
herunder lukket bekk? 

X  

Er det radon i grunnen? X  

Naturgitte 
forhold 

 
Er området spesielt vindutsatt? 

 Fergeselskapet har uttalt seg 
positivt til den foreslåtte 
plasseringen, som er tilpasset i  
forhold til fremherskende vind-
retning fra nordøst. 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for området? 
 
hendelser på veg 

 Anleggsarbeidet pågår på/ved 
eksist. veg. Det er risiko for 
ulykke der trafikant-
er/arbeidere knyttet til anlegget 
er involvert. 

hendelser på jernbane X  
  
hendelser på sjø/vann 

 Arbeid i/ved sjøen med 
maskiner og arbeid fra båt. 
Mannskap/maskinarbeid ved 
bygging av ferjekai. 

hendelser i luften(flyaktivitet) X  
Vil drenering av området føre til oversvømmelse i 
nedenforliggende områder? 

X  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter/ 
industriforetak etc. utgjøre risiko for området? 
 utslipp av giftige gasser/væsker X  
utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker X  

 
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for 
området? 
elektrisitet (kraftlinjer)  Omlegging av sjøkabel og 

flytting av kabelmast 
(høyspent) ved utfylling  

teletjenester X  
vannforsyning X  
renovasjon/spillvann X  

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området? 

Infrastruktur 

påvirkes området av magnetisk felt fra linjer  Høyspentlinje går parallelt med 
dagens veg og linje avsluttes i 
dag i mast innenfor 
planområdet. 
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er det spesiell klatrefare i forbindelse med linjer  Demontering av anlegg i 
kabelmast og oppsetting av ny 
mast utenfor planområdet. 

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, 
syklende og kjørende innenfor området?  
til skole/barnehage X  
til nærmiljøanlegg (idrett etc.) X  
til forretning etc. X  
til busstopp X  

Brannberedskap: 
omfatter området spesielt farlige anlegg X  
har området utilstrekkelig brannvannsforsyning 

(mengde og trykk) 
 Det er ikke 

brannvannsforsyning på stedet 

 

har området bare en mulig atkomstrute for brannbil  Ja 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet? 
gruver: åpne sjakter, steintipper etc. X  
militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringeretc. X  
industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering X  

Tidligere bruk 

annet(angi)  Miljøundersøkelser i sjø er 
foretatt. Resultater ikke kjent 
på dette stadiet i planleggingen 

Er det regulert vannmagasiner i nærheten, med 
spesiell fare for usikker is? 

X  

Er bebyggelse i nærheten utsatt for støy fra trafikken? X  
Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup)? 

X  

Omgivelser 

Annet: 
Oppdrettskonsesjon 
 
 

 250 m nordøst for ferjeleiet er 
det en oppdrettlokalitet for 
skjell. Anlegget blir ikke berørt 

Ulovlig 
virksomhet 

 
Sabotasje og terrorhandlinger: 

 er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål X Ei ferjekai kan være et 
sabotasjemål for å lamme 
transporten. Det forventes ikke 
at dette ferjesambandet er 
spesielt utsatt med tanke på 
beliggenheten.  

 finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten X  

 annet(angi) X  

 

Utført av: Prosjektgruppe i prosjektet ”Reguleringsplan Fv357 Havnnes ferjeleie” 

Dato: 28.01.2011            
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        Vedlegg  2 
 

Sjekkliste ytre miljø 
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SJEKKLISTE – YTRE MILJØ                   Vedlegg 2 
 
Reguleringsplan Fv 357 Havnnes ferjeleie 
 
SHA-plan = Sikkerhet, helse og arbeidsmiljøplan i hht byggherreforskriften 

Problemstilling 
 

Hva skal det tas hensyn til: - Tema ikke aktuelt 
+ Tema må avklares nærmere 

Biologisk mangfold 
 

Vernede områder 
Viktige beiteområder 
Viktige trekkruter for vilt 
Grønnkorridorer/grønnstruktur  
Barriereeffekter 
Faunapassasjer  
Rødlistede arter 
Spesielle landskapselementer 
Amfibieforekomster / ”amfibietrekk”  
Gytebekker  
Strandsoner (salt- og ferskvann)  
 
Nærføring til elver 
Myrområder  

-  
- 
- 
+ Tiltakene vil berøre uberørt natur 
-  
- 
- 
- 
- 
- 
+ Tiltakene vil berøre strandsone (som i dag 
er uberørt) 
- 
- 

Friluftsliv 
 

Tursti- og løypenett opprettholdes 
Barriereeffekt vurderes 
Støy / luftforurensning til 
friluftsområde 

- 
- 
-  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Arkeologiske undersøkelser  
 
 
 
 
 
 
Helheten i landskapet    

+ Landområdet er befart av 
kulturvernmyndighetene. De har ikke 
registrert kulturminner i planområdet. 
Sannsynligheten for konflikt med eventuelle 
kulturminner under vann er vurdert som 
minimal. Det er ikke behov for 
undersøkelser i sjø. 
+ Ivaretas i regplan/byggeplan 

Estetikk 
 

Naturlig eller parkmessig revegetering  
Tilplanting eller bruke stedlig 
”frøbank” 
Gjensetting av store trær / tregupper  
Utnyttelse av naturlige formasjoner i 
terrenget. 

+Marksikringsplan vil avdekke metode. 
+ Området opparbeides og beplantes i tråd 
med marksikringsplan i byggeplanfasen. 
+ Bør ivaretas i den grad det er mulig. 
+ Fjernvirkning må dempes/terrengtilpasning 
viktig. 

Landbruk 
 

Adkomst jordbruksarealer 
Adkomst skogbruksarealer 
Muligheter for tømmerlunder/atkomst 
Nærliggende produksjonsarealer (mht 
forurensning fra veg) 
Teigdeling/jordskifte 
Avrenning til produksjonsareal 
Sprutskader på skog 
Beiteområder for husdyr 

-  
-  
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

Forurensning til 
vann  

Resipient (kvalitet, tilstand, 
egenskaper) 

+ Avløp fra evt servicebygg vil skje via 
slamavskiller og overløp til sjøen   
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Drikkevannskilder (kvalitet, 
egenskaper)   
Drikkevannsforskriften 
Drikkevannsbrønner, privat 
Grunnvannsmagasin  
Vernede områder / verneplan vassdrag 
Naturbaserte renseløsninger / 
arealutnyttelse 
Gytebekker 
Bekkelukking 

- 
 
- 
- 
-  
-  
- 
 
- 
- 

Forurensning 
luft/støy/vibrasjoner 

Boligområder 
 
 
Institusjoner 
Skoler / barnehager 
Hyttebebyggelse 
Friluftsområder 
Vernede områder 
Sjø/vann som ”frakter” støy/oppdrett 
Stedlige forhold som øker forur.faren?  
SFTs anbefalte luftkvalitetskriterier 
Forskrift om begrensning mot støy 
Rundskriv T8/79 gjelder for støy 
Støyreduserende tiltak  

-  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Avfall 
 

Vurdere gjenbruk  
Materialvalg til gjenbruk  
Egen avfallsplan for anlegget 

+ Ivaretas i SHA-plan. 
+ Ivaretas i SHA-plan. 
+ Ivaretas i SHA-plan. 

Tunnel 
 

Lekkasje 
Geologiske forhold 
Nedslagsfelt for tunnelvann 
Verneområder /-bestemmelser  
Effekt av uttørring på overflaten 
Grunnvannstand 
Overvåkingsprogram 
Utslippstillatelse for tunnelvann 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Deponi/massetak 
 

Begrenset arealbruk 
Plan for avslutning av deponi 
Plan for masseuttak/masseflytting 
 
 
 
 
 
 
 
Plan for istandsetting etter uttak 

- 
+ Ivaretas i byggeplan. 
+ Masser fra jordskjæringer i planområdet 
vil legges/deponeres utenpå vegfylling på 
nedsiden av ny veg. 
Steinmasser fra massetak/siktutbedring av 
Fv357 (utenfor planområdet) vil bli brukt til 
utfylling, mur og plastring på ferjeleiet, samt 
til bygging av veg ned til ferjeleiet.  
Ivaretas i byggeplan. 
+ Ivaretas i byggeplan 

 
Utført av: Prosjektgruppe i prosjektet ”Reguleringsplan Fv357 Havnnes ferjeleie” 
Dato: 28.01.2011         
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        Vedlegg  3 
 

          Reguleringsbestemmelser  
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REGULERINGSBESTEMMELSER      Vedlegg 3 
 
 
FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN  
 
Fv357 Havnnes ferjeleie, dato: 28.01.2011 

   
 

PLANBESTEMMELSER 
 
§1 GENERELT 
 
1.0 Formål 

Reguleringsplanen er en detaljplan i henhold til Pbl § 12-3 og skal sikre areal for bygging 
av nytt ferjeleie med tilførselsveg på Havnnes. I tillegg sikres seilingsleden for ferja. 

 
1.1 Planavgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet. 
 

1.2 Planområdets arealformål 
Området reguleres til følgende formål, jfr Plbl § 12-5: 
 Bebyggelse og anlegg 
 Samferdsel og teknisk infrastruktur  
 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 
1.3 Hensynssone 

Innenfor formålene Bebyggelse og anlegg samt Samferdsel og teknisk infrastruktur er det 
regulert følgende hensynssone i henhold til Pbl § 12-6: 
Faresone: 
 Høyspenningsanlegg 

 
1.4 Terrenginngrep 

 Ethvert tiltak som omfatter utfylling av løsmasser i sjø, må før oppstart avklares med 
Fylkesmannen i forhold til forurensningsloven. 

 Terrenginngrep innenfor planområdet skal generelt begrenses, og skje mest mulig 
skånsomt. Skråning i tilknytning til sideterreng i fjæresonen skal spesielt tillegges 
vekt.  

 Alle bekker og elver som berøres skal sikres fortsatt løp på en tilfredsstillende måte. 
 
1.5 Stedlig vegetasjon 

Det skal utarbeides en detaljert rigg- og marksikringsplan som ivaretar landskapsverdier 
knyttet til tiltaket, herunder hvilke vekstmasser fra områdene som skal avdekkes, 
mellomlagres, og hvilke områder som eventuelt skal tilsås.  

 
1.6 Byggeskikk 

Utforming, materialbruk og farger på servicebygg og hydraulikkbygg skal tilpasses 
byggeskikk på stedet. 

 
1.7 Universell utforming 

Tiltak etter planen skal utformes på en slik måte at de sikrer tilgjengelighet for alle.  
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1.8 Eventuelle avvik fra formålsgrensene 
Mindre avvik kan forekomme i skråningsutslag innenfor område "Samferdsel og teknisk 
infrastruktur". Dette som følge av uforutsette forhold, som for eksempel grunnforhold 
eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponeres til 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur vil fravike noe fra det som framgår av 
formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til formålet, forutsettes benyttet som 
tilstøtende formål. 

 
Ved større avvik fra formålsgrensene som framgår av planene vil det være behov for å 
søke om tillatelse etter Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m og evt. dispensasjon 
eller gjennomføre mindre endring av reguleringsplanen etter Plan- og bygningslovens § 
12-14, andre ledd. Om fraviket fra reguleringsplanen er så betydelig at det krever tillatelse 
etter § 20-1, bokstav m eller mindre endring av reguleringsplanen, avgjøres av 
kommunen. 

 
1.9 Vern av kulturminne og kulturmiljø 

Skulle det i forbindelse med tiltak eller andre former for aktivitet i planområdet, komme 
fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må aktiviteten stanses omgående og 
melding sendes kulturvernmyndighetene jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kulturminneloven), § 8 annet ledd. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal 
utføre arbeidet i marken. 

 
 
§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
2.1 Energianlegg 

Formålet omfatter areal for transformatorstasjon for fordeling av strøm til installasjoner 
og belysning på ferjeleiet. 

 
 
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Areal som er regulert innenfor dette formålet er offentlig veg. 
Formålet omfatter: kjøreveg, oppstillingsplasser, parkering, rabatter, fortau, 
oppholdsareal, areal til servicebygg, vegskulder, grøfter, vegfylling- og skjæringer, mur 
samt evt. beplantning.  

 
 
§ 4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
 
4.1 Havneområde i sjø 

Formålet omfatter seilingsled for ferje og tekniske installasjoner for bygging og drift av 
ferjekai. Innenfor dette formålet tillates ikke etablert installasjoner som flytebrygge/ 
ankringsplasser og lignende uten at Statens vegvesen har gitt tillatelse.  
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        Vedlegg 4, 5 og 6  
 

Reguleringsplankart R1 
Illustrasjonsplaner C001 og C002 

Normalprofiler F001 og F002 
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        Vedlegg 7  
  

Referat: Forhåndskonferanse med Nordreisa kommune 
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REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE I 
PLANSAKER        
 
Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne 
realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen 
skal fylles ut. Referatet godkjennes av partene ved underskrift i forbindelse med avslutning av 
møtet.  
 
Sak:  
Møtested:  Møtedato: 
Deltakere: Fra forslagsstiller Fra kommunen: 

 
 Roy Jørgensen 
 Dag Funderud 
 Rune Benonisen 
  
 
 
1. Planforutsetninger  Fylles ut av kommunen 
 
Plantype 
x Detaljregulering  
� Bebyggelsesplan  
� Mindre vesentlig reguleringsendring   
 
Dato gjeldende plan: ....…......................………… 
 
Nåværende planstatus (navn og dato oppgis): LNF område kommuneplanens arealdel 
 
Nasjonale eller regionale retningslinjer/ bestemmelser/ planer: Ikke kjent 
 
Kommuneplanens arealdel (nåværende planformål): LNF område 
 
Kommunedelplan (nåværende planformål): Kystsoneplan – område for akvakultur. 
 
Reguleringsplan: Ikke aktuelt 
 
Bebyggelsesplan: Ikke aktuelt 
 
Andre planer/vedtak: Ikke kjent. 
 
� Planen vil erstatte følgende planer i sin helhet: 
 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
� Planen vil erstatte deler av følgende planer: 
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 .................................................................…………………………………………………. 
 
Planforslaget vil samsvare med overordna plan: 
� Ja 
x Nei (følges opp med merknad om saksbehandlingstid) 
Merknader:.............................................................................….............................................… 
 
……….......................................................................................................................................... 
 
Det pågår annet planarbeid i tilgrensende områder  
 
x Ja (følges opp med merknad) 
 Nei 
 
Merknader: Kommuneplanens arealdel ...........................................................…. 
 
.........................................................................................................................................…… 
 
Kart 
Planfremstilling skal være digital etter SOSI standarden (SOSI versjon 4.0 eller nyere). Det skal 
brukes oppdaterte kartgrunnlag i planarbeidet. 
 
Har kommunen tilfredsstillende kartgrunnlag for området som skal planlegges. 
� ja 
x nei (forslagsstiller må fremskaffe manglende data) 
 
Følgende data må fremskaffes/forbedres: 
 DEK 
 Koter 
 Veier 
 Bygninger. 
 Annet: 
 .................................................................................................................................... 
 
 ..................................................................................................................................... 
 . 
 
Merknad: Forslagsstiller fremskaffer nødvendig data 
 
Tiltaket berører følgende rikspolitiske retningslinjer: 
� Verna vassdrag 
� Samordnet areal- og transportplanlegging 
� Styrking av barn og unges interesser 
 
Merknader:  
Ikke aktuelt 
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Konsekvensutredninger 
 
� Forlaget utløser krav om konsekvensutredning 
  
x Forslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning 
  
� Forslaget vil kunne utløse krav om konsekvensutredning. Kommunen vurderer og vil gi 
 tilbakemelding innen 2 uker. 
 
Kommentar: Forskriftens §4 pkt h) kommer ikke til anvendelse selv om NGU sine oversiktskart 
angir området som potensielt skredutsatt. Forslagstiller har gjort geotekniske vurderinger og har 
konkludert med at området ikke er skredutsatt. Uttalelse / dokumentasjon foreligger. 
 
 
 
Planområdets foreløpig avgrensning 
  
x  Kommunen og forslagstiller har sett over planområdet og foretatt en foreløpig  
   avgrensning av planområdet. 
 
Merknad:
 ………………………………………………………………………………………….. 
    
  
 ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Kartutsnitt 
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1.1 2. Lokale vedtekter og retningslinjer som gjelder for 
planområdet: 

 
□ Kommunale vedtekter 
 
□ Kommunale retningslinjer 
 
□ Bestemmelser i arealdel av kom. Plan 
 

Merknader: 

 
 
 
 
 

 

1.2 3. Krav til varsel om oppstart av planarbeid (Se rutine 3.1) 
 
Forslagstiller skal varsle om oppstart av 
planarbeidet. Varslet skal inneholde: 
 
3.1 Oversiktskart for stedfesting hvor 
planområdet er avmerket 
 
3.2 Kart 1:1000- 1:5000 med avmerket 
plan avgrensning. 
 
3.3 Brev som orienterer om planforslaget, 
dagens og fremtidig planstatus og formål 
 
3.4 Varsel sendes til myndigheter, 
grunneiere og andre berørte parter. Se plan 
og bygningsloven. 
 
 
 

Merknader: 
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4. Viktige utredningsbehov for planarbeidet– Foreløpig vurdering (1.1) 
 
4.1 Planfaglige vurderinger 
 
4.2 Jordvern- og landbruksfaglige 
vurderinger 
 
4.3 Miljøvernfaglige vurderinger 
 
4.4 Kulturlandskap og kulturminner 
 
4.5 Beredskapsmessige vurderinger 
 
4.6 Barn og unges, funksjonshemmedes og 
eldres interesser 
 
4.7 Veg og vegtekniske forhold/ 
trafikksikkerhet 
 
4.8 Reindrift 
 
Annet: 
 
 

Merknader: 

 
5. Krav til planforslaget – innhold og materiale 
 
Forslagstiller er gjort kjent med NT3 Planstandards sjekkliste for planlegging (1.1), og krav til 
planforslagets materiale (2.3) 
 
□ Planbeskrivelse 
 
□ Plankart med planbestemmelser 
 
□ Kopi av merknader, kopi av varsel 
 
□ Sjekkliste for planlegging (1.1), utfylt 
 
□ Illustrasjonsmateriale 
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1.3 6. Kommunaltekniske anlegg 
 
Forslagstiller er gjort kjent med kommunaltekniske anlegg for veg, vann og avløp som har 
betydning for tiltaket. 

 
X Tiltaket forutsetter utbygging/ utbedring 
av kommunaltekniske anlegg 
 
□ Tiltaket vil utløse krav om 
utbyggingsavtale 
 
 

Merknader: 
 
Gjelder vei fra fergeleie til Havnnes 

 

1.4 7. Kommunens foreløpige råd og vurderinger 
Gi også til kjenne særskilte behov for medvirkningsprosesser. 
 
Ingen særskilte kommentarer 
 
Behandling etter § 3.7 ønskes fra forslagsstiller. Administrasjonen har ingen merknader, men 
saken tas opp til politisk behandling ved undertegning av avtale. 
 
Forhold til massebehov avklares før varsling.  
 
 
 

 
 
 

1.5 8. Framdrift 
 
Det er informert om saksgangen etter plan og bygningsloven. 
 
Forslagstillers planlagte dato for varsling: 20. oktober 09 
 
Forslagstillers planlagte dato for oversendelse av forslag til kommunen: juni 2010 
 
Ref vedlagt fremdriftsplan av 13.10.2009 
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1.6 9. Bekreftelser 
Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag 
av tilgjengelige opplysninger under forhåndskonferansen. Felles liste over plankrav (1.1) er 
delt ut under forhåndskonferansen sammen med ev. kommunale vedtekter og retningslinjer.  
 
Verken forhåndskonferansen eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen.  
Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter mv. vil 
kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt. endring av fremdriften av prosjektet. 
 
 
Sted, dato Storslett 13.10.2009 
 
Saksbehandler: Rune Benonisen, arealplanlegger, Mob 90660709, 
rune.benonisen@nordreisa.kommune.no  
 
 
For forslagsstiller: Øyvind Monsen, mob 90134475/ 77617094,  
oyvind.monsen@vegvesen.no  
 
 
 
  
 
 
 
Referatet er godkjent og mottatt.  
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        Vedlegg 8  
  

Brev med varsel om planstart og innspill til planarbeidet 
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Viser til tidligere mail. 
 
Kan tilføre følgende til høringsutkastet: 
 
- Har blåskjellokalitet 
(http://www.fiskeridir.no/register/akvareg/?m=utl_lok&s=1)  250 meter øst om 
planlagt fergeleie på Havnnes. 
 
Ber om at det tas hensyn til seilingsled i forbindelse med anlegget. 
 
Har også et ønske om at man tar høyde for liten småbåthavn på innsiden av det 
planlagte anlegget. 
 
Bare ta kontakt om det er spørsmål. 
 
Mvh 
 
Arne Samuelsen 
www.lyngsskjellan.no 
9153 ROTSUND 
tlf. 95701264 
 
 
> From: Samuelsen Arne [arsam@online.no] 
> Sent: 2009-10-30 13:56:45 CET 
> To: firmapost-nord@vegvesen.no 
> Subject: Ref. høring - flytting fergeleie Havnnes 
>  
> Hei! 
>  
> Viser til dagens "Nordlys" ref. ovennevnte. 
>  
> Styrer med blåskjell i Rotsundet, og lurte på om dere har en utsnitt  
> av sjøkart som viser planlagt fergekai i forhold til min  
> blåskjellokalitet? 
>  
> mvh 
>  
> Arne Samuelsen 
> Lyngsskjellan 
> 95701264 
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REGULERINGSPLAN
Fv357 Havnnes ferjeleieProsjekt:

Parsell:

Fra profil:

Dimensjoneringsklasse:

Fartsgrense:

Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Nordreisa kommune

0-600

Sa3

50 km/t

50 kjt
Merknadsbehandling

Region nord
Troms fylkesavdeling

Dato: 18.03.2011

TEKNISKE DATA

Side 126



 

Side 127



Merknadsbehandling - forslag til reguleringsplan Fv357 Havnnes ferjeleie, mars 2011 
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4. Kopi av merknader 
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Merknadsbehandling - forslag til reguleringsplan Fv357 Havnnes ferjeleie, - mars  2011 
 

SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER 
 

Det foreligger 5 skriftlige merknader i forbindelse med offentlig ettersyn. Alle merknader er 
referert og gitt individuell kommentar i kapittel 2.  
Merknader som er foreslått tatt til følge gjelder behov for servicebygg og ønske om 
tilrettelegging for adkomst fra ferjeleiet til fremtidig småbåthavn / veg til eiendommene 
nordøst for ferjeleiet.  
Merknadene kommer fra Havnnes og Vest-Uløy bygdelag, Johs H. Giæver AS og Lars 
Samuelsen. 
 
Kystverket Troms og Finnmark melder at de ikke har merknader til planforslaget.  
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Merknadsbehandling - forslag til reguleringsplan Fv357 Havnnes ferjeleie, mars 2011 
 

1.0 INNLEDNING 

1.1 Generelt  
Merknader som er tatt til følge er innarbeidet på illustrasjonsplan og reguleringsplankart. 
Planene er lagt ved dette heftet som vedlegg. Brev med varsel om offentlig ettersyn / høring 
samt innkomne merknader er også lagt ved som vedlegg. Det vises for øvrig til komplett 
planforslag som ble sendt på høring lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Merknadsbehandlingen er sendt til alle som har gitt merknader til planforslaget. 

1.2 Reguleringsplanprosessen  
Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 31.01.2011 – 13.03.2011 på 
følgende steder: 

 Nordreisa kommune, Rådhuset  
 Statens vegvesen, Storslett trafikkstasjon 
 På ferja på sambandet Rotsund-Havnnes-Klauvnes 
 Giævers Landhandel, Havnnes 
 Internett: www.vegvesen.no og www.nordreisa.kommune.no 

 
Utlegging til offentlig ettersyn ble kunngjort i avisene Nordlys og Framtid i Nord. 
Planforslaget ble samtidig sendt på høring til offentlige instanser samt til berørte grunneiere, 
naboer og andre interessenter. 
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2.0 MERKNADER MOTTATT VED OFFENTLIG ETTERSYN  
Det foreligger til sammen 5 skriftlige merknader fra offentlige etater, berørte grunneiere og 
andre interessenter i forbindelse med offentlig ettersyn / høring. Alle merknader er i det 
etterfølgende referert og gitt individuell kommentar.  

2.1 Statlige og fylkeskommunale myndigheter 
 
Kystverket Troms og Finnmark 
Området som i følge planen skal reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag strekker seg inn 
i Kystverkets myndighetsområde. Så lenge området kun skal reguleres til seilingsled for ferge 
og tekniske installasjoner knyttet til bygging og drift av fergekai, som beskrevet i planen, har 
Kystverket ingen merknader til dette.  
Det gjøres oppmerksom på at alle tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egen tillatelse etter 
havne- og farvannslovens bestemmelser.  
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.  
Kystverket har ingen øvrige innspill til planarbeidet. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Det foreslås at merknaden tas orientering. 

2.2 Andre 
 
Johs. H. Giæver A/S v/Einar Giæver 
Det påpekes at i tillegg til drift av mindre landhandel har butikken på Handelsstedet Havnnes 
også ”post i butikk”. Post i butikk er en viktig del av driftsgrunnlaget for butikken. Butikken 
er åpen hele året. 
Posten blir levert med ferje direkte til butikken. Det vil være umulig alltid å være tilstede når 
posten ankommer det nye ferjeleiet. Det blir derfor bedt om at det vurderes å etablere et eget 
låsbart rom på 12 – 15 m2, til bruk for Havnnes handelssted og Posten, i servicebygget. 
 
Nedrigging av dagens ferjeleie vil skje i samarbeid mellom Statens vegvesen og grunneier, 
med henvisning til telefonsamtale med prosjektleder Kjetil Løding i Statens vegvesen.  
Det bes om at ”sandrygger” inne i havna blir fjernet i forbindelse med mudringsarbeidet som 
skal skje ved nytt ferjeleie. Sandryggene har oppstått etter at ferja ”Fløytind” ble satt inn i 
sambandet og dannes på grunn av båtens baugpropell.  
 
Det orienteres om konkrete planer for videreutvikling av turistvirksomheten på stedet. Dette 
omfatter utleie av hus og båter. Det legges også opp til ”drop-inn-turister” som kjører E6. Det 
vises til samarbeid med Nord-Troms Museum.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Det foreslås at merknaden tas til følge ved at det legges til rette for etablering av servicebygg 
med venterom og toalett samt mulighet for ekstra rom som antydet. Det settes av tilstrekkelig 
areal til eventuell oppføring av slikt servicebygg i reguleringsplanen. Etableringen inkluderes 
i byggeplan og anbudsdokumenter.  Det forutsettes imidlertid at kostnader forbundet med 
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bygging av ekstra rom dekkes av bruker av dette. Det må inngås en skriftlig avtale mellom 
partene vedrørende fordeling av kostnadene for bygging/etablering samt for regulering av det 
framtidige leieforholdet.  
Vegeier vil avgjøre hvorvidt servicebygg skal etableres. 
 
Som kommentar til ønske om fjerning av sandrygger inne i havna ved dagens ferjeleie, 
gjengis Tromsø Museums uttalelse i forbindelse med Statens vegvesens søknad om 
mudringstillatelse og dumping av masser: 
”Pga eldre maritimt aktivitet ved handelsstedet, er det mulig at gjenstander og andre funn av 
kulturhistorisk verdi kan ble berørt av tiltaket. Derfor vil Tromsø Museum stille krav om 
marinarkeologisk undersøkelse etter Kulturminneloven § 9. I dette tilfelle er det mest 
hensiktsmessig å overvåke selve mudringsarbeidet. Omkostningene for overvåking må dekkes 
av tiltakshaver, jf. Kulturminneloven § 10 og vi ber om tilbakemelding angående tidspunkt og 
varighet av planlagte tiltaket.” 
Havna ved dagens ferjeleie inngår ikke i planområdet og mudring i dette området behandles 
derfor i det videre som egen sak. 
 
Havnnes og Vest-Uløy Bygdelag v/Hermann Henriksen 
Bygdelaget anser det som veldig viktig at det blir bygd et servicebygg med venterom, da 
ferjeleiet blir liggende noe avsides. Dette av hensyn til skoleelever, vanlig reisende og ikke 
minst drop-in turisme som de forstår Havnnes Handelssted har konkrete planer om. 
Bygdelaget kan være med og ”drifte” servicebygg mot en passende godtgjørelse. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Det foreslås at merknaden tas til følge ved at det legges til rette for etablering av servicebygg 
med venterom og toalett samt mulighet for ekstra rom som angitt i kommentar til merknad fra 
Johs. H. Giæver A/S. Vegeier vil avgjøre hvorvidt servicebygg skal etableres og hvordan det 
eventuelt skal driftes.  
 
Havnnes og Vest-Uløy Bygdelag v/Arne Samuelsen 
Styret i bygdelaget har drøftet saken og ønsker å gi uttalelse i tillegg til merknad vedrørende 
oppsetting av servicebygg. I forbindelse med bygging av ny ferjekai ber de om at det tas 
hensyn til mulig etablering av småbåthavn på innersiden av kaianlegget. De ber også om at 
det tas hensyn til mulig etablering av skogsvei fra ferjekai og videre østover, som adkomst til 
to hus på nedsiden av dagens veg. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Ny ferjekai fundamenteres på stålrørspeler med innbyrdes avstand 8 m, det vil si at det er 
åpent under kaien. Det vil derfor ikke gi ønsket beskyttelse for en småbåthavn på 
nordøstsiden av kaien. Videre vil propellen på ferja lage strømninger i vannet. Dette vil kunne 
slite på både båter og fortøyninger beliggende nær ferjekaien. En eventuell gjenkledning 
mellom stålrørspelene kan bedre på forholdene, men det er vurdert å bli et fremtidig problem i 
forhold til vedlikehold og ansvarsforhold knyttet til dette.  
Statens vegvesen vil av disse grunner ikke gå inn for å anlegge småbåthavn på innsiden av ny 
ferjekai. Eventuell småbåthavn må anlegges utenfor området som er foreslått regulert til 
samferdselsanlegg og skipsled. 
Det settes imidlertid av plass på ferjeleiet for avkjørsel til eventuell fremtidig småbåthavn og 
adkomstveg østover. Etablering og finansiering av adkomstveg og småbåthavn vil være 
Bygdelagets og aktuelle grunneiere sitt ansvar.  
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2.3 Private 
 
Lars Samuelsen 
Samuelsen ønsker veg fra ferjeleiet fram til sin eiendom og naboeiendom for å bedre 
tilgjengeligheten. Ekstra kostnader forbundet med vegbyggingen foreslås dekket ved 
spleiselag. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Det settes av plass på ferjeleiet for avkjørsel til eventuell fremtidig adkomstveg østover. 
Etablering og finansiering av adkomstveg vil være aktuelle grunneiere sitt ansvar.  
Det vises for øvrig til ovenstående kommentar til merknad fra Havnnes og Vest-Uløy 
Bygdelag. 
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3.0 ENDRINGER I PLANEN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN  

3.1 Endringer på reguleringsplankart 
Området for servicebygg er utvidet slik at det vil være mulig å etablere servicebygg med 
venterom, toalett og ekstra rom til bruk for Havnnes Handelssted og Posten. 
 
Parkeringsplassene ved snuplass er flyttet på bakgrunn av ønske om adkomst til eventuell 
fremtidig småbathavn og adkomstveg videre østover fra ferjeleiet. 

3.2 Endringer i reguleringsbestemmelser 
Ingen endringer 
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        Vedlegg  1 
 

Reguleringsplankart R1 
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        Vedlegg  2 
 

Illustrasjonsplan C002 
 
 

Side 140



 

Side 141



S
id

e 
1
4
2



 

Side 143



        
 

        Vedlegg  3 
 

Brev om utlegging til offentlig ettersyn / høring 
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REGULERINGSPLAN FV357 HAVNNES FERJELEIE 

ADRESSELISTE 

Grunneiere / festere 
Gnr/bnr/fnr Eier/ 

fester 
Grunneier/fester Adresse Postnr/ -sted 

80 / 1  Eier 1/1 Einar Hallen Giæver Fagerborggata 6B 0360 Oslo 
80 / 1 / 7 Fester Ole Alexander Olsen Åsta Øst 2450 Rena 
80 / 1 / 9 Fester Lars Petter Samuelsen Otto Olsens gate13 4021 Stavanger 
80 / 1 / 9 Fester Stein Hugo Samuelsen  9159 Havnnes 
80 / 1 / 10 Fester Mildrid Bergitte Hansen Sonjatunvegen 9 9151 Storslett 
80 / 1 / 11 Fester Guri Magdalene Skum Agerledet 38 St. 9850 Hirtshals 

Danmark 
80 / 1 / 12 Fester Ragna B. Berg Havnnes 9159 Havnnes 
80 / 1 / 15 Fester Ragnar Olav Olsen  9159 Havnnes 
80 / 1 / 16 Fester Holger Hansen Bakkeby 9153 Rotsund 
80 / 1 / 16 Fester Beate Hansen Martinsen Njordsveg 48 9019 Tromsø 
80 / 1 / 18 Fester Odd M. Olsen Havnnes 9159 Havnnes 
80 / 1 / 19 Fester Arne Olav Samuelsen  9159 Havnnes 
80 / 1 / 20 Fester Sigmund Bjarne Jensen  9153 Rotsund 
80 / 1 / 21 Fester Helga Elisabeth Johansen Havnnes 9159 Havnnes 
80 / 1 / 22 Fester Tor Jørgen Hansen Høgegga 29B 9151 Storslett 
80 / 1 / 24 Fester Roy-Eirik Larsen Nansenvegen 78 9007 Tromsø 
80 / 1 / 25 Fester Jens Hansen  9159 Havnnes 
80 / 1 / 26 Fester Per Inge Johansen  9159 Havnnes 
80 / 1 / 27, 31 Fester Johs. H. Giæver AS  9159 Havnnes 
80 / 1 / 32 Fester Per Arne Johansen  9159 Havnnes 
80 / 1 / 33 Fester Gunnar Johannes Johansen  9159 Havnnes 
80 / 1 / 34 Fester Stian Dahl Kirkevegen 114 B 0361 Oslo 
80 / 1 / 34 Fester Thomas Marinius Dahl Ovenstadlia 4 3420 Lierskogen 
80 / 1 / 34 Fester Julia Fieler Hellvikstrand 52 1450 Nesoddtangen 
80 / 1 / 34 Fester Thomas Norager Haugan Huldervegen 1C 9016 Tromsø 
80 / 1 / 34 Fester Cecilie Pedersen Tangenvegen 22 1914 Ytre Enebakk 
80 / 1 / 34 Fester Camilla M. Vrist Bakkevønget 7  DK 9850 Hirtshals 

Danmark 
80 / 1 / 34 Fester Katrine J. Aamot Tingvej 6 Horne DK 9850 

Hirtshals Danmark 
80 / 1 / 35 Fester Egil Johansen Havnnes 9159 Havnnes 
80 / 2 Eier 1/2 Marianne Giæver Knausen 162 9018 Tromsø 
80 / 2 Eier 1/2 Inger Giæver Knausen 186 9018 Tromsø 
80 / 6 Eier 1/1 Guri Magdalene Skum Agerledet 38 St.   9850 Hirtshals 

Danmark 
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Offentlige instanser, interesseorganisasjoner 
 
Navn Adresse Postnr/-poststed 
Nordreisa kommune  Postboks 174 9156 Storslett 
Troms Fylkeskommune,  
Regional Utviklingsetat 

Pb 6600 9296 Tromsø 

Troms Fylkeskommune,  
Kulturetaten 

Pb 6600 9296 Tromsø 

Fylkesmannen i Troms, Miljøavdelingen Postboks 6105 9291 Tromsø 
Fylkesmannen i Troms, 
Samfunnssikkerhets-/beredskapsstaben 

Postboks 6105 9291 Tromsø 

Tromsø Museum,  
Fagenhet for arkeologi 

Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø 

Sametinget Kautokeinovegen 50 9730 Karasjok 
Reindriftsforvaltningen  
Vest Finnmark 

Bredbuktnesvegen 50B 9520 Kautokeino 

Kystverket Troms og Finnmark Serviceboks 2 6025 Ålesund 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat, 
Region nord 

Postboks 394 8505 Narvik 

Forsvarsbygg Postboks 309 9483 Harstad 
Ymber AS (tidl. Nord-Troms Kraftlag) Bjørklysvingen 3/7 9152 Sørkjosen 
Telenor, Servicesenter for nettutbygging Pb 7150 5020 Bergen 
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen 
Havnnes og Vest-Uløy Bygdelag  9159 Havnnes 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
Region Nord 

Postboks 271 9253 Tromsø 

Lyngsskjellan v/Arne Samuelsen  9153 Rotsund 
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Kopi av merknader 
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KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK    

 

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 
6025 ÅLESUND 
 
Besøksadr.: Fiskeriveien 3, HONNINGSVÅG 

 

Telefon: 
Telefaks: 
 
Telefon: 
Telefaks: 

 

+47 07847 
+47 70 23 10 08 
 
+47 07847 
+47 78 47 74 01 

 

Internett: 
E-post: 
 
Bankgiro: 
Org.Nr.: 

 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 
7694 05 06766 
NO 970 917 772 

 
  
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson      

 

 
TROMS OG FINNMARK 

 

Statens Vegvesen 
Postboks 8142 Dep 
0033 OSLO 

 

 
 
 
 
Deres ref 
2010/000531-023 

Vår ref 
09/04239-4 

Arkiv nr 
413.2 

Saksbehandler 
Rakel Hagen Olsen 

Dato 
11.3.2011 

 
 

Høringsuttalelse fra Kystverket - Fylkesvei - Fv357 Havnnes fergeleie - Nordreisa 
kommune - Troms fylke 
 
Kystverket viser til mottatt høring og offentlig ettersyn for Havnnes fergeleie i Nordreisa 
kommune per 01.02 2011.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nytt fergeleie på Havnnes. 
Dagens fergekai legges nei, kaien fjernes og nytt fergeleie etableres ca 900 m lengre øst 
ved Kjempebakken. Det skal også legges til rette for biloppstilling, parkering, gang- og 
oppholdsareal, snumulighet og eventuelt servicetilbud. Ca 300 m ny veg etableres fra 
dagens kommunale veg til fergeleiet. Reguleringsplanen og dens tiltak er vurdert til ikke å 
utløse krav om konsekvensutredning. Planlagt byggestart er i 2011 med ferdigstillelse i 
2012.  
 
I gjeldende kommuneplan er planområdet på Havnnes regulert til LNF-område.  
 
Kystverkets interesser 
Kystverket har ansvaret for farleier på sjø og innretninger (herunder infrastruktur i form av 
kaier, navigasjonsinstallasjoner, areal, landverts tilknytning osv.) knyttet opp til disse. Alle 
tiltak og planer på arealer hvor staten har foretatt investeringer i havneanlegg (herunder 
bl.a. moloer, fiskerihavner, flytebrygger m.m.) skal godkjennes av Kystverket.  
 
Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i 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.  
 
Kystverket Troms og Finnmark ser det som viktig at alle tidligere vedtatte 
planer/plandokumenter blir samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende.  
 
Kystverket anbefaler at det i planleggingsfasen benyttes Kystverkets karttjeneste Kystinfo 
på www.kystverket.no. Her finner man sjøkart og andre sjørelaterte opplysninger.  
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Ny havne- og farvannslov 
Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1.1 2010. Dette innebærer at kommunen har fått 
endret forvaltningsansvar og myndighet i sitt sjøområde, jamfør §§ 7 og 9 i ny lov. Det som 
tidligere var havnedistrikt er nå opphevet. Plikter som pålegges kommunen i den nye loven 
omfatter særlig plikt til å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i egne sjøområder.  
 
Kystverket vil likevel ha myndighet og ansvar innenfor hoved- og biled, som er fastsatt i 
egen forskrift, farledsforskriften. Dersom tiltak berører Kystverkets eiendom eller 
Kystverkets ansvarsområder er Kystverket myndigheten etter loven.  
 
Farledsforskriften skiller mellom kommunalt sjøområde og hoved- biled. Det betyr blant 
annet at kommunen skal behandle søknader om tiltak i kommunalt sjøområde og 
Kystverket søknader om tiltak i hoved- biled. Et unntak fra denne bestemmelsen er 
tiltaksforskriften. Tiltak som nevnes i denne forskift skal alltid behandles av Kystverket.  
 
Området som i følge planen skal reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag strekker seg 
inn i Kystverkets myndighetsområde. Så lenge området kun skal reguleres til seilingsled for 
ferge og tekniske installasjoner knyttet til bygging og drift av fergekai, som beskrevet i 
planen, har Kystverket ingen merknader til dette.  
 
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.  
 
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.  
 

Kystverket har ingen øvrige innspill til planarbeidet. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Arve Andersen 

 
 
 
 
Rakel Hagen Olsen 

plan- og kystforvaltningssjef rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kopi til: Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 
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1

Monsen Øyvind

Fra: Samuelsen Arne [arsam@online.no]
Sendt: 10. mars 2011 12:31
Til: Monsen Øyvind
Emne: Ref. høring - Havnens fergekai - endret vedlegg...

- Innspil-fergekai 
Havnnes.pdf...

Hei!

Har justert litt på vedlegget - skrivefeil!

Arne S.

> From: Samuelsen Arne [arsam@online.no]
> Sent: 2011-03-10 11:45:32 MET
> To: oyvind.monsen@vegvesen.no
> Subject: Ref. høring - Havnens fergekai
> 
> Hei!
> 
> Viser til telefonsamtaler, - og vil komme med følgende 
> tilbakemeldinger på ovennevnte høring,- dvs. saken er drøftet i styret 
> i Havnnes og Vest-Uløy Bygdelag, - og vi ønsker å gi følgende 
> uttalelse utover oppsett av eget venterom/ servicebygg:
> 
> - I forbindelse med utbygging av fergekai, ber vi om at det tas hensyn 
> til mulig etablering av småbåthavn på innersiden kaianlegget (se vedlagt skisse).
> 
> - Vi ber også om at det tas hensyn til mulig etablering av skogsvei 
> fra fergekai og videre østover (ref tilgang til 2 hus på nedenfor dagens vei).
> 
> Ta kontakt om det er spørsmål.
> 
> mvh
> 
> Arne Samuelsen jr.
> Kasserer
> Havnnes og Vest-Uløy Bygdelag
> 95701264
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Innspill – Havnnes og Vest-Uløy Bygdelag 
 
Kommentarer til kartskisser –  
 

 
 
 

 
 
 
Havnnes, 11. mars 2011 
 
Arne Samuelsen jr. 
Kasserer 
Havnnes og Vest-Uløy Bygdelag 

Mulig 
fremtidig 
skogsvei 

Mulig område for 
småbåthavn og vei.  
 
Viktig at de sikres 
adkomst! 
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Monsen Øyvind 

Fra: Lars Samuelsen [lars.samuelsen@getmail.no]

Sendt: 9. mars 2011 22:22

Til: Firmapost-nord

Emne: Ny fergekai på Havnnes

Side 1 av 1

10.03.2011

Det er to hus som ligger ved siden av fergekaien der den ene er min. Jeg lurer på om det er mulig å få 
forlenget veien slik at den avsluttes ved min eiendom. Det ville gjort det mye bedre tilgjengelig for oss 
naboer   Hvis det blir ekstra kostnader vil jeg selvfølgelig være med på et spleiselag.  
  
Mvh 
  
Lars Samuelsen 
”Myragubben” 
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/1536-1

Arkiv:                A10

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 06.04.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
13/11 Nordreisa formannskap 07.04.2011

Etablering av nye barnehageplasser

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

 Nordreisa kommune inngår intensjonsavtale med Stiftelsen NYBO om bygging av en 
permanent barnehageavdeling og leie av areal til en midlertidig avdeling.

 Ansatte ved Leirbukt barnehage skal være med på ombyggingsprosessen.  
 Kostnadene til etableringene tas inn i revideringen av budsjettet for 2011.

Saksopplysninger
Rett til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året 
det søkes om barnehageplass. Retten skal oppfylles fra august mnd det året det søkes om plass, 
dvs at barn født fra og med september vil ha rett til plass fra august påfølgende år. Rett til 
barnehageplass forutsetter at søknaden har kommet innen fristen for opptak. 

Ved søknadsfristen er det totalt 20 barn på venteliste til barnehageplass samt 2 barn der 
søknaden har kommet etter søknadsfristen. Det er 19 barn under 3 år og 1 barn over 3 år. Av 
disse er det 7 barn som har rett til barnehageplass. Det kreves 40 plasser for og få 
barnehagetilbud til alle. Normalt er det 18 plasser i en avdeling og 36 plasser i to avdelinger. 
Antall plasser reguleres av arealet i barnehagene.

Bemanningen pr avdeling i barnehagene er en pedagogisk leder og to assistenter. 

De siste 5 årene har antallet barn før skolealder variert mellom 249 og 256. Barnetallene har 
ikke økt tilsvarende antall som søker barnehageplass. Til orientering har antall 
barnehageavdelinger økt med en i 2008, to i 2009 og en i 2010. Det kan tyde på at antallet som 
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ønsker barnehageplass øker selv om barnetallene er relativt stabilt. For 2011 ser det ut som om 
at vi må øke med to nye avdelinger for å dekke behovet. 

En normal byggeprosess tar minimum ett år, dersom kommunen skal bygge nytt barnehagebygg. 
I kommunen er det få bygg som enkelt kan omgjøres til barnehage. 

Fra budsjettåret 2011 ble driftstilskudd til barnehagene, skjønnsmidler til barnehagene og 
tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage innlemmet i rammetilskuddene til 
kommunene. 

Tilskudd som fortsatt finnes er investeringstilskudd til nye barnehager og tilskudd til faste 
plasser i midlertidige barnehager.  

Vurdering
Det er viktig å kunne tilby barnehageplass til de som ønsker det, samtidig er vi nødt til skaffe
barnehageplass til de som har rett til det. 

Det ser ut som at antall barn under skolemoden alder holder seg stabilt, mens at antall barn i 
barnehage øker. Det vil være en fordel å få bygget permanente barnehager, da vi har flere 
barnehager som ennå er etablert i midlertidige bygg. Samtidig bør vi ikke bygge flere 
permanente bygg enn det vi har behov for i framtida.  

Etter det kommunen kjenner til er det kun Stiftelsen NYBO som har ledige areal til nye 
barnehageplasser i de tidligere hybelhusene. De har kapasitet til 2 barnehageavdelinger fra 1. 
august 2011, derav en avdeling i permanent barnehagebygg. Erfaringene er at behovet for 
barnehageplasser reduseres etter opptaket, men at behovet igjen øker utover høsten. 

Husleiekostnadene for 2011 til Leirbukt barnehage med to avdelinger er kr 293 000, mot kr 
482 000 i 2010. Husleien er redusert grunnet overføring av investeringstilskuddet til Stiftelsen 
NYBO. Husleien for en permanent avdeling utgjør ca 150 000 dersom kommunen bruker 
investeringstilskuddet til å redusere husleia. Husleia til en avdeling i midlertidige lokaler 
stipuleres til kr 100 000 pr år, totalt utgjør dette 250 000 pr år, totalt kr 105 000 for høsten 2010. 
De endelige tallene vil være klar når husleieavtalene underskrives.

Hver avdeling har en pedagogisk leder og to assistenter, totalt seks ansatte for to nye avdelinger. 
Gjennomsnittlig personalkostnad er ca kr 420 000, 5/12 dels virkning utgjør kr 
1 050 000. 

Oversikt over utgifter og inntekter for 2011:
Utgifter Inntekter

Husleiekostnader (inkl investeringstilskudd en avd)      105 000
Personalkostnader 1 050 000  
Tilskudd faste plasser i midl lokaler (20 000 pr plass x 18) 360 000
Foreldrebetaling (2300 kr x 5 mnd x 18 barn) 210 000

1 155 000 570 000

I tillegg vil kommunen få kostnader til inventar, vedlikehold og renhold.

For å kunne gi barnehageplass til alle som har rett til det og til de som ønsker det, bør Nordreisa 
kommune inngå avtale med Stiftelsen NYBO om bygging av en permanent barnehage til en 

Side 161



avdeling, samt en avdeling i midlertidig bygg. Nybygget bør sees i sammenheng med Leirbukt 
barnehage som er etablert i to av de gamle hybelhusene. 

Leirbukt barnehage er nå etablert i de to husene til venstre i nederste rekke på bildet. Planen er 
at det venstre huset i midterste rekke blir permanent barnehage. Det venstre huset i øverste rekke 
er tenkt som midlertidig lokale, for øvrig det samme huset som ble brukt til en midlertidig 
avdeling forrige gang.    

Siden Leirbukt barnehage har brukt to av hybelhusene har de erfaringer ved bruk av byggene. 
De ansatte ved Leirbukt barnehage vil komme med innspill før ombyggingen starter, slik at 
omgjøringen av bygget og uteområdet blir best mulig.   

Stiftelsen NYBO garanterer at byggene vil være klar 1. august 2010.
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04. april 2011

Nordreisa Kommune

9156 Storslett

LEIE AV 1 STK HYBELHUS TIL DRIFT AV BARNEHAGE 

Stiftelsen Nybo har fått henvendelse fra Nordreisa kommune om å leie av hybelhus på Flomstad 
til drift av barnehage fra 1. august 2011 til 1. august 2021 med mulighet for forlengelse.

Avtale;

Stiftelsen Nybo ominnreder ett hybelhus ( F ) til drift av barnehage for Nordreisa kommune. 
Kostnadene til ombygging gjøres av Nybo, og husleia beregnes etter dette.
Ansatte ved Leirbukt barnehage skal være med på planlegginga.

Stiftelsen Nybo stiller også tilrådighet ett hybelhus til bruk som midlertidig barnehage

Storslett  06.04.2011

Nordreisa kommune Stiftelsen Nybo

Tore Elvestad
________________________                                      _________________________
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