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Rådmannens innstilling 

Forslag til detaljregulering for Storsletta hyttefelt 1942/81/1 med plankart datert 04.06.12 samt 

bestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 20.11.13, vedtas med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 12-12. 

 

Bakgrunn: 

Grunneier Kjell Johansen hadde den 13.10.09 forhåndskonferanse med Nordreisa kommune 

med ønske om å etablere hyttefelt på egen eiendom Gnr/Bnr. 81/1 ved Storsletta på Uløya.  



Den forespeilte reguleringsplanen legger opp til 16 tomter, hvor av to av disse innehar 

eksisterende hytter som skal innlemmes i planen. Planforslaget vil også ombefatte område for 

oppsett av inntil 10 naust, hvorav 4 naust kan bygges i planens nordlige del, og 6 naust i det 

sørlige område. For øvrig skal område kunne brukes til sjøsetting og opptrekk av båter. 

Planforslaget tillater 1. hytte og 1. uthus oppført pr. tomt. Byggene skal ikke overskride maks. 

BRA på 150 kvadratmeter. Hovedhytte kan ikke overstige 125 kvadratmeter – og 

tomtestørrelsen ligger på om lag 1-1,5 daa.  

 

Saksopplysninger: 

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn og legges nå frem for driftsutvalget for teknisk 

sektor til 2.gangsbehandling- innstillingssak til kommunestyret. Det er innkommet 6 uttalelser 

ved offentlig ettersyn. 

 

Bestemmelser og planbeskrivelse er derfor revidert i etterkant av avklaringer knyttet til offentlig 

ettersyn ved 1.gangsbehandling, hvorpå tiltenkte detaljregulering har blitt revidert jamfør 

innsigelser. Disse er imidlertid mindre endringer der de fleste momentene er knyttet til 

bestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet fremstår derfor uten revisjon datert 04.06.12.  

 

 

 

 

I den tiltenkte detaljreguleringen på Storsletta har de siste revisjonene vært knyttet til 

mangelfulle vurderinger etter naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper, bestemmelser 

knyttet til gjerding, egne bestemmelser for naust, reindriftsmessige forhold og vilkår fra 

reindrifta med mer (se merknadsbehandling). Reguleringsplanen har derfor måttet gå gjennom 

en forbedrende prosess, hvorpå dialog med stedlig reinbeitedistrikt 34, NVE og Fylkesmannen i 

Troms har vært både viktig og riktig for saken. 

 

Foruten hensynet til de enkelte merknader har man i denne saken hatt dialog med fylkesmannen 

angående ivaretakelse av universell utforming i hytteplanen. Dette har resultert i noen egne 

bestemmelser og vurderinger jamfør planbeskrivelsens pkt. 4.15, 5.20 og 6.7. 

 

Detaljer for hva som er gjennomført foreligger av sakens merknadsbehandling. Som følge av 

tilpasningene dette innebærer er de respektive punktene i detaljreguleringens planbeskrivelse og 

bestemmelser blitt revidert jamfør merknader. 

 

 

Øvrige planer i området: 

Planområdet er tidligere uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF- område med 

tillatelse til spredt utbygging av fritidsboliger. Det er inneværende kommuneplanperiode etablert 

et hyttefelt (Mellomberget) om lag 1. kilometer øst for tiltenkte planforslag (se planbeskrivelse). 

 

Merknadsbehandling 

Samtlige seks innspill er merknadsbehandlet, hvorpå nødvendige endringer knyttet til omsøkte 

reguleringsplanen er gjennomført. Merknadsbehandlingen er også å finne bakerst i 

planbeskrivelsen- vedlegg 3. 

 

Under følger utdrag av de innkomne høringsuttalelsene med våre kommentarer; 

 

 

 

Troms Fylkeskommune - Kulturetaten, brev datert 20. August 2013 



 

Har følgende kommentarer: 

 

Registrerer med glede at alle våre innspill er tatt til følge og har ingen innvendinger eller 

merknader til saken. 

 

 

 

 

Universitetet i Tromsø – Marin geologisk uttalelse, brev datert 22. Juli 2013 

 

Har følgende kommentarer: 

 

Planforslaget vil legge til rette for utbygging av fritidsboliger og naust med tilhørende anlegg. 

Det ser ikke ut som det planlegges direkte tiltak i fjæra/ sjø jf. planbestemmelser og plankart. 

Derfor har vi ingen merknader til saken. 

 

 

 

 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE, brev datert 10. Juli 2013 

 

Har følgende kommentarer: 

 

1) NVE gjør oppmerksom på at det kan foreligge et skille mellom breelvavsetninger og hav- 

og strandavsetninger innenfor reguleringsområdet og henviser til at dersom dette er 

tilfelle bør planområdet vurderes av fagkyndige med geoteknisk kunnskap.  

 

2) NVE viser videre til at man i første hånd må vurderes om det kan være marine leirer med 

kvikkleir i området- dette basert på befaring og hva man vet eller kan tolke ut fra 

tidligere byggevirksomhet i nærområdet. Dersom vurderingen ikke indikerer kvikkleir, 

anses planen klarert i forehold til slik fare. Påvises- eller man får mistanke om at det er 

kvikkleir innenfor området, må det gjennomføres en detaljert utredning. 

 

 

Våre vurderinger etter ytterligere dialog med NVE, er at man basert på lokalkunnskap og 

befaring fra Nordreisa kommune kan bekrefte at det går et skille mellom breelvavsetninger og 

marine strandavsetninger- men at dette skillet ikke ligger nord i planen. Terrenget med åpne 

uttak av grus i fjæra, ved veg og sør for det nordlige grustaket tyder på at det omtalte skillet 

ligger sør for reguleringsplanen (Jf. befaring vedlegg 5 og planbeskrivelse pkt. 4.17). 

Med dette tolker vi vurderinger knyttet til mulig kvikkleir å ikke være relevant innenfor omsøkte 

lokalitet, da løsmassekartet bekreftes av tidligere byggeaktivitet, nærliggende grustak, befaring 

og lokalkunnskap innenfor omsøkte område.  

 

 

Statens vegvesen, brev datert 31.07.13. 

 

Har følgende kommentarer: 

 

Statens vegvesen ønsker å få med i reguleringsplanens rekkefølgekrav i bestemmelsene at «det 

skal ikke igangsettes bygging i området før atkomstene fra fylkesvegen til hyttefelt og 



naustområde tilfredsstiller kravene til utforming og sikt jf. håndbok 017 Veg- og gateutforming. 

Videre skal atkomsten kontrolleres og godkjennes av oss, før byggetillatelse gis» 

 

Våre vurderinger er at merknadene vil bli imøtekommet. 

 

 

Troms fylkeskommune, brev datert 11.09.13.  

 

Har følgende kommentarer:  

 

Hensynet til landbruksinteressene 

Det hevdes fra fylkesmannen at hyttene på oversiden av kraftledningen vil komme i konflikt med 

stedlig barskogsfelt av furu. Videre uttalelse viser til at dette er et tidligere beplantet område 

med følgelig lav bonitet- og er derfor ikke forventet å ha framtidig driftsvilkår landbruk. Likevel 

vises det til at hytter på oversiden av kraftlinja bør settes av til landbruksformål, og at der bør 

innarbeides i planens bestemmelser at transport av tømmer/ hogst og beitedyr skal skje etter 

planområdets vegsystem. 

 

Våre vurderinger er at denne uttalelsen bygger på en vesentlig fakta feil. Det stedlige 

plantefeltet bekreftes å være av typen Gran (Picea abies). Denne beplantningen har ikke vært 

kultivert og fremstår i dag med særdeles lav bonitet. I tillegg er granfeltet jamfør stedlig reindrift 

til hinder for adkomst og beite. For allmenn adkomst og bevaring av stedlig sti/ tilløpsvei til 

fjellet er granskogen et hinder- spesielt med hensyn på universell tilgjengelighet. 

 

Da granfeltet ikke er tiltenkt flathugget, men at gjenværende grantrær vil skape naturlige 

buffersoner mellom hyttene ser tiltakshaver denne uønskede ressursen i lys av de ovenfor nevnte 

momentene knyttet til allmenn ferdsel og tilgjengelighet. Man vil derfor av hensyn til estetikk 

ikke fjerne granfeltet i sin helhet, men denne vil minimaliseres av hensynet til 

reguleringsplanens omsøkte hytter (se også planbeskrivelsen pkt. 5.19). Stedlig merket sti til 

fjellet vil hugges opp for å øke folks tilgjengelighet til ovenfor-liggende turområde.  

 

Vi har med dette tatt fylkesmannens innspill til etterretning så langt det er mulig, og meddeler å 

kunne bekrefte fylkesmannens uttalelser knyttet til områdets lave bonitet. Denne lokaliteten 

anses derfor å være langt bedre med økt tilgjengelighet for mennesker og stedlige beitedyr enn 

slik det tette granfeltet fremstår i dag. Det vil følgelig innlemmes i planbestemmelsene at 

transport av tømmer og beitedyr skal skje etter eksisterende vegsystem i planområdet. 

 

Merknadene ansees med dette å være imøtekommet.  

 

Hensynet til friluftsliv 

Fylkesmannen ber om at punktet om at gjerder tillates fjernes fra bestemmelsene. Det ikke 

ønskelelig med praksis for at tomtearealer inngjerdes. Dette vil i mange tilfeller være i strid med 

friluftslova og allmennhetens tilgang til utmark. 

 

Våre vurderinger er at merknadene vil bli imøtekommet.  

 

Hensyn til naturmangfold 

Det tilbakemeldes fra fylkesmannen manglende vurdering etter naturmangfoldlovens 

miljørettslige prinsipper. Det vises for øvrig til at det i planbeskrivelsen fremkommer at deler av 

området tidligere har vært anvendt som «slåttemark», hvilket er karakterisert som sterkt truet 

naturtype jf. Norsk rødliste. I tillegg minner fylkesmannen om at vurderinger knyttet til landskap 



under pkt. 5.5 i planbeskrivelsen kan inngå under vurderinger knyttet til naturmangfoldloven 

pkt. 5.3. 

 

Våre vurderinger er at merknadene vil bli imøtekommet i planforslaget, hvorpå vi må beklage 

definisjonen av naturtype og påpeker at uttalelsene beror på kulturelt innarbeidet ordbruk i 

stedlig dialekt/ folkemål. Ordet slåtteeng er ofte brukt om mange typer beiter- så også 

kulturbeiter og utmark. I tidligere tider ble også mange myrer og åpne områder i skog f.eks. 

«slått ned» til formålet tilleggs-fòr. Misforstått bruk av begrepet «slåtteeng» har inntruffet i 

denne saken. 

For dette spesifikke område handler det om tuete brakkjord nedenfor et større granfelt, hvorpå 

sekundærvirkningen av dette tilsier lav bonitet både i granfeltet og nedenforliggende flate.  

Det kan herunder henvises til befaring- vedlegg 5. 

 

Videre vil vi imøtekomme merknadene og minner om at detaljer og vurderinger knyttet til 

naturmangfoldloven fremkommer av planbeskrivelsens pkt. 5.3 jamfør fylkesmannens ønsker. 

Veileder T-1514 er lagt til grunn for drøftinger knyttet til naturmangfoldlovens miljørettslige 

prinsipper §§ 8-12, jf.§7. 

 

Merknadene ansees med dette å være imøtekommet.  

 

 

 

100 meters belte i sjø 

Det fremkommer av fylkesmannens tilbakemelding at man i omsøkte reguleringsplan med 

utgangspunkt i PBL § 1-8 av hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 

allmenne interesser anbefaler å «låse» naustbygget med hensyn på areal og etasjer. 

Bakgrunnen for dette er å sikre at naust forblir naust. 

 

 

Våre vurderinger er at egne bestemmelser for naust allerede er innarbeidet med tanke på å 

sikre at naust forblir naust. Vi har derfor spesifikt påpekt i bestemmelsene at naustene skal 

inneha 1. etasje.  Merknadene er med dette tatt til etterretning. 

 

 

Miljøgifter fra vedlikehold av båter 

Fylkesmannen minner om at det i omsøkte plans bestemmelser vises til at naustområdet kan 

brukes til sjøsetting og opptrekk av båter, inkludert nødvendig løfteutstyr og spyling av båter. 

Sistnevnte vil imidlertid sette krav til miljømessig forsvarlig håndtering av bunnstoff og malings-

rester. 

 

Våre vurderinger er at tiltakshaver ikke hatt intensjoner om at naustområdet skal inneha noen 

form for «service- stasjon» knyttet til vedlikehold av båter. Uttalelser knyttet til løfteutstyr og 

spyling av båter tas derfor helt vekk av bestemmelsene. 

 

Tiltakshaver har til hensikt å fremme en estetisk fin reguleringsplan med egne bestemmelser for 

naust i bestemmelsene, hvorpå service av båter anses å være av privatrettslig karakter. Det er 

derfor opp til den enkelte båteier som uavhengig av detaljreguleringen vil ha plikt til å sørge for 

at bunnstoff og malings-rester håndteres miljømessig forsvarlig. 

 

Tiltakshaver ønsker derfor ikke å «tilrettelegge» for aktivitet som ikke er miljømessig forsvarlig, 

og kanskje ikke fungerer optimalt med hensyn på rensing og filtrering knyttet til klima og 

årstidssvingninger. 



 

Merknadene er med dette tatt til etterretning. 

 

 

Hensynet til samfunnssikkerhet: 

Fylkesmannen uttaler at analysen og vurderingene anses å være tilfredsstillende for dette 

forslaget, men ønsker likevel å påpeke følgende: 

 

 

1) Tiltakshaver kan være mere tydelig på hvilke grunnlagsmateriale som brukes i forhold til 

de ulike tema, dette spesifikt i forhold til havnivåstigning og elektromagnetisk stråling 

mhp. avstand mellom varig opphold og kraftlinjer. 

 

2) Det henvises til at man som hovedregel kan bruke NGI`s faresone kart og at man i 

forhold til kvikkleir og grunnforhold bruker NGU`s løsmassekart. 

 

3) Hensikten i forhold til bruk av hensynssone for snø- og steinsprang kan spisses, og i 

tillegg til teksten som beskriver «varig opphold» i bestemmelsene bør det føres på hvilke 

byggeformål/ tomter dette gjelder for. 

 

 

 

Våre vurderinger er at vi registrerer at analysene virker å være tilfredsstillende, og tar også 

disse mer «rådførende» merknadene til etterretning.  

 

 

Reindriftsforvaltningen, brev datert 05.09.13.  

 

Reindriftsagronomen i Vest- Finnmark uttaler å ha sendt saken på høring til det respektive 

reinbeitedistrikt 34 Abborassa, som ikke har gitt noen form for svar på høringen. 

 

Reindriftsforvaltningen har likevel gitt følgende kommentarer til reguleringsplanen: 

 

1) Reindriftsforvaltningen bekrefter at tiltenkte regulering er innenfor område hvor spredt 

bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. De gjør videre 

oppmerksom på at det nord for planområdet pågår planarbeid og at det lengere sør på 

Uløya eksisterer om lag 30 hytter. 

 

2) Reindriftsforvaltningen påpeker at hyttebygging er et av de mest vanlige inngrepene i 

reinbeiteland generelt. Uløya anses å være svært godt egnet for reinbeite, hvorpå det 

vises til at det årlig oppholder seg slakterein fra reinbeitedistrikt 34 Abborassa i 

perioden mai - oktober. 

 

3) Videre viser Reindriftsforvaltningen til at det ikke har vært kontakt mellom utbygger og 

berørte reinbeitedistrikt- og påpeker at dersom en slik utbygging skal lykkes er det 

avgjørende at der foreligger god kontakt mellom utbygger og berørte reinbeitedistrikt 

(vår understrekning). 

 

4) Reindriftsforvaltningen uttaler avslutningsvis at tiltenkte reguleringsplan kvalifiserer 

områdestyret til å fremme innsigelse, da arealtapet kan være av en slik karakter at den 

må vurderes nærmere, eventuelt jf. forskrift om konsekvensutredninger § 4e. 

 



 

 

Våre vurderinger er at det det for denne saken beklageligvis for tiltakshaver ikke fremkommer 

at han ved tidligere anledning har snakket med stedlige reindriftsutøvere.  

Nord- Troms Plankontor erfarer et det for tiltakshaver ikke alltid er lett å få konstruktive 

tilbakemeldinger og/ eller dialog direkte med reinbeitedistriktet, da disse stadig er på fjellet og 

opptatt med daglig reindrift.  

 

 

Vi registrerer jamfør Reindriftsforvaltningen at distriktet ikke har svart på høring, da også vi har 

tilsendt distriktet de respektive dokumentene i saken. For å sikre dialog jamfør 

reindriftsforvaltningens anmodning (anbefaler dialog mellom planlegger/ utbygger og berørte 

reindistrikt pr. uttalelse om høring og offentlig ettersyn til Nordreisa kommune brev datert 

26.09.13 med NK saksnummer 10/1848.) har saksbehandler selv måttet lete og opprette kontakt 

direkte med stedlig reinbeitedistrikt 34. 

 

 

 

Det har lykkes saksbehandler å treffe på reindistriktets «siidakontakt» Isak Mathis Triumf som 

var klar over at distriktet av interne årsaker ikke hadde fått svart på høring, men at han i kraft av 

distriktets protokollførte ansvar som siidakontakt kunne uttale seg på vegne av distriktets 

interesser. Det er derfor blitt avholdt et telefonmøte angående Storsletta hyttefelt, dette for å 

ivareta reindriftas interesser på Uløya (se vedlegg 6 og planbeskrivelse pkt. 4.9.3).  

 

 

Jamfør sistnevnte har man opprettet svært god kontakt med stedlig reindrift, som i stor grad 

tilbakeviser at man ved omsøkte detaljregulering mister større beitearealer. Siidakontakt Triumf 

uttaler jf. referat fra telefonsamtale datert 08.10.13 at man på grunn av beliggenhet nær ved sjø 

og det større plantefeltet av gran ikke har motforestillinger til omsøkte reguleringsplan, og stiller 

samtidig en del vilkår knyttet til planen. 

  

Han påpeker at gjerding ikke må forekomme og at eksisterende turløype og tilløpsveier til fjellet 

ikke skal sperres eller hindre reindriftas rett til ferdsel- også motorisert. Disse ønskene har vi i 

samråd med tiltakshaver nedfelt i reguleringsplanens bestemmelser. Reindriftsmessige forhold 

er med dette tatt særlig hensyn til i tett dialog med stedlig reinbeitedistrikt.  

 

Vi vurderer derfor saken som godt nok opplyst for reinbeitedistriktet. Som del av regulerings- 

prosessen er nå reinbeitedistriktet blitt oppdatert og kjenner til reguleringsplanens detaljer.  

For Reindriftsforvaltningens del har siidakontakten for det respektive reinbeitedistriktet opplyst 

at områdestyrene er nedlagt, dette knyttet til forvaltningens uttalelse om eventuell 

konsekvensutredning. Det vises for øvrig til gode rådførende kommentarer fra 

Reindriftsforvaltningen – spesielt mhp. anmodning om dialog med stedlig reinbeitedistrikt. 

 

Da tap av beiteareal for den omsøkte lokaliteten er såpass liten som reindistriktet viser til mener 

vi at detaljreguleringen fortsatt ikke krever konsekvensutredning. Vi vil på bakgrunn av 

tungtveiende samfunnsmessige og kulturelle årsaker vurdere reguleringsplanen å kunne bli en 

god reguleringsplan for alle parter- så også reinbeitedistrikt 34, dette jamfør forvaltningslovens 

§ 2 – om part som beiteberettiget. 

 

Reindriftsforvaltningens kommentarer og reinbeitedistriktets vilkår er med dette etterfulgt og 

imøtekommet så langt dette er mulig. 

 



 

 

 

Risiko- og sårbarhet (ROS): 

Det er foretatt en forenklet ROS- analyse i forbindelse med planleggingen (vedlegg 4).  

I analysen vurderes planområdets sårbarhet i forhold til natur- og virksomhetsbaserte hendelser 

man forventer kan skje i fredstid. Analysen viser imidlertid til at det tiltenkte planområdet 

vurderes å ha tilfredsstillende sikkerhet i forhold til uønskede hendelser. Dette er også 

understøttet av fylkesmannens merknader der det vises til at vurderingene virker å være 

tilstrekkelige. I ettertid har følgelig vurderinger tilknyttet naturmangfold, grunnforhold, reindrift 

og stedlig befaring understøttet detaljreguleringens forenklede risiko- og sårbarhets analyse. 

Disse vurderingene fremgår av sakens merknadsbehandling. 

 

 

 

 

 

 

Økonomi: 

Planforslaget inneholder ingen forhold eller elementer som tilsier utgifter knyttet til Nordreisa 

kommune. Tiltakshaver har med dette det fulle ansvar hva angår det planlagte tiltakets utgifter. 

 

Jamfør planbestemmelser for Storsletta hyttefelt minner Nordreisa kommune om 

detaljreguleringens tilhørende rekkefølgebestemmelser § 5. Jf. § 12-7 nr. 10 hvor tiltakshaver 

innehar opparbeidelseskrav for å få midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest. Før hyttene tas i bruk 

skal felles adkomst og parkeringer være ferdig opparbeidet. Vannforsyning, avløp og elektrisitet 

skal være tilfredsstillende etablert før hytter tas i bruk.  

 

Vurdering: 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for, ivareta og styrke lokalsamfunnet samtidig 

som dette vil ha en trivselsbringende og utviklende effekt for så vel utbyggere som fastboende. 

Vi minner om at utbyggerne ofte har direkte eller indirekte tilhørighet til lokaliteten og/ eller 

fastboende ved slik type utbygging. 

 

Videre er formålet å bevare den stedlige sjøkulturen og la bygningene dominere minst mulig i 

landskapet. Jamfør vurderinger knyttet til naturmangfold (planbeskrivelse pkt. 5.3 og 

merknadsbehandling) og landskap (planbeskrivelse pkt. 5.5) vil dette være det mest synlige med 

hensyn på inngrep. Sistnevnte er også i tråd med de hensyn den omsøkte reguleringsplanen har 

måttet tilpasse seg reindriftas særegne behov. 

 

Tatt i betraktning de tungt overveiende samfunnsmessige momentene tilknyttet utvikling, 

kulturbevaring, helse og trivsel vil Nordreisa kommune i lys av den gode byggegrunnen og lave 

boniteten i jordsmonnet i særdeleshet fremheve at lokaliteten er av bedre egnethet for formålet 

fritidsbebyggelse.  

 

Planforslaget er innenfor området avsatt til LNF- område med bestemmelser om at spredt 

utbygging kan tillates. Det er imidlertid ikke kommet inn uttalelser ved offentlig ettersyn som 

tilsier at området ikke kan bebygges, men en rekke revisjoner har vært nødvendige for at 

omsøkte tiltak ikke skal være vesentlig i konflikt med reindrift, naturmangfold, landbruks og/ 

eller friluftsinteresser i området.  



 

 

Oppsummering: 

 

Jamfør merknadsbehandling har denne detaljreguleringen gjennomgått større og mindre 

revisjoner knyttet til merknader fra spesielt reindriftsforvaltningen, dialog og innspill fra stedlig 

reinbeitedistrikt 34, fylkesmannen og NVE. Prosessen har med dette medført at 

detaljreguleringens hensyn og kvalitet er hevet betraktelig. 

Det på bakgrunn av direkte kontakt med stedlig reinbeitedistrikt og dialog med 

sektormyndighetene oppnådd en god forståelse for gjennomførbarhet av omsøkte 

detaljregulering, hvorpå Nordreisa kommune i likhet med fylkesmannens uttalelser også ønsker 

at dette skal bli «et godt hytteprosjekt på Uløya i Nordreisa kommune». 

 

På bakgrunn av dette stiller planmyndighetene seg positiv til at planforslaget, hvorpå planen kan 

legges frem for kommunestyret slik den er utformet ved siste revisjon. 
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1. Innledning


1.1. Formålet med	planen
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger på eiendommen Storsletta på


vestsiden av Uløya i Nordreisa kommune. Forslagstiller og grunneier Kjell Johansen ønsker å utvikle 


et hyttefelt for salg av tomter for fritidsboliger. Som grunnlag for denne utviklingen er det behov å få 


utarbeidet en detalj- reguleringsplanen for fritidsboliger på eiendommen gbnr. 81/1. på Storsletta på 


Uløya i Nordreisa kommune. Reguleringsarbeidet er startet opp ved oppstartsmøte /


forhåndskonferanse i  kommunen våren 2010.


1.2. Forslagstiller,	plankonsulent	og	eierforhold	
Tiltakshaver Kjell Johansen, Billingsfors, Sverige  har engasjert rådgivningsfirmaet KONZEPT 
Arkitektur Bygg og Plan, 9151 Storslett til å utarbeide privat forslag på reguleringsplan for hyttefeltet 
på eiendommen g/bnr 81/1 på vestsiden av Uløya i Nordreisa kommune.


Planarbeidet ble satt i gang basert på et oppstartsmøte mellom Nordreisa kommune og firma 
rådgiv.ing AR.ing AS , Skjervøy. Arkitektkontoret KONZEPT Arkitektur Bygg og Plan, 9151 Storslett  har 
etter avtale med rådgiv.ing AR.ING As og i forståelse med tiltakshaver , overtatt prosjektet . 


Utførende planlegger/ plankonsulent er KONZEPT Arkitektur Bygg og Plan , 9151 Storslett med siv.ark 
Geir Lyngsmark som faglig planlegger.


Lokalisering av planområdet i Nordreisa kommune.


Forslagstiller er eier av de regulerte areal som inngår i planforslaget.


Storsletta på Uløya
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1.3. Tidligere	vedtak	i	saken
Det er ikke kjennskap til at det er foretatt noen tidligere vedtak som vedrører plansaken  .


1.4. Utbygningsavtaler
Det er ikke inngått noen utbygningsavtaler tilknytte plansaken. Det anes ikke nødvendig å inngå 


utbygningsavtaler vedrørende gjennomføringen av planen.


1.5. Krav	om	konsekvensutredninger
Krav om konsekvensutredning (KU)  ble akseptert ved oppstartsmøte. Som innspill på melding om 


oppstart ble det fra Fylkesmannen i Troms vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning i 


henhold til forskrift om KU. Det er i kommuneplanen lagt tilrette for spredt utbygging av fritidsboliger 


i området og det er sør for planområdet regulert hyttefelt. Det forutsettes derfor at det er foretatt 


overordnede konsekvensvurderinger vedr. utbygging av fritidsboliger i området i forbindelse med 


revidering av arealplanen i 2001.


En fyldes gjørende planbeskrivelse forutsettes å dekke plansakens utredningsbehov.


2. Planprosessen


2.1. Varsel	om	oppstart	planarbeid.	Medvirkningsprosess.
Varsel om planstart ble foretatt ved utsendelse av planprogram til høring i brev datert 9.juni 2010 fra 
rådgiv.ing  AR-ing AS, Skjervøy i henhold til adresseliste i NT-Planstand pkt. 1.2. supplert med 
adresser for eiere av naboeiendommene. Planstart ble også annonsert i en lokalavis og på 
kommunens nettside.


Planmaterialet skal i sammenheng  med utlegging til offentlig ettersyn gjøres
tilgjengelig for allmennheten i Nordreisa kommune. Naboer, berørte parter, offentlige og private 
høringsinstanser vil i tillegg bli informert om planprosessen etter lovens krav, gjennom annonsering i
dagspressen  og gjennom brev. Nordreisa kommune legger informasjon ut på sine
hjemmesider. Det vil etter behov bli tatt  kontakt med ulike berørte parter og høringsinstanser.
Dette er opplegget for informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som en regner med 
blir særlig berørt.


I planprosessen  er det intensjonen at lokale fagmyndigheter skal ha en aktiv rolle, og den aktuelle 
fagmyndighet skal konsulteres i alle faser av planprosessen. I den grad det er ønskelig og mulig skal 
aktuelle fagmyndigheter kontaktes  for gjennomgang av del utredninger innen for sitt
fagfelt.
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2.2. Sammendrag	av	innspill	til	varsel	oppstart	av	planarbeidet


2.2.1.Fylkesmannen i Troms. 


Vedr. konsekvensutredning. Etter fylkemannens vurdering er det ikke behov for 


konsekvensutredning. En fyldig og god planbeskrivelse erstatter behovet for 


konsekvensutredning. Tema som bør beskrives i planbeskrivelsen er naturmangfold, strandsonen, 


landskap , universell utforming og  samfunnssikkerhet. 


3. Planstatus	og	rammebetingelser.	
I dette kapittelet beskrives kort viktige rammebetingelser for planarbeidet som fylkesplan, 


kommuneplan, rikspolitisk retningslinjer og nasjonale miljømål.


3.1. Overordnede	planer


3.1.1.Fylkesplan
Fylkesplan for  Troms 2010 - 2013 - Vilt - vakkert og rått er et viktig grunnlagsdokument for 


planarbeidet.


Fylkesplanen omfatter seks prioriterte
politikkområder:


• Robuste og attraktive lokalsamfunn
• Miljø- og klimapolitikk
• Næringspolitikk
• Kulturpolitikk
• Kompetansepolitikk
• Kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk


Alle politikkområdene er relevant for reguleringsplanforslaget.
Fylkesplanen skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet
og være retningsgivende for både kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket. Dette
innebærer at planen legger premisser og må tas hensyn til i all planlegging i og for Troms.
Planforslaget anses ikke å være i motsetning til mål og strategier i fylkesplanen.


3.1.2.Kommuneplanens	arealdel
Kommuneplanens arealdel er sist revidert i 2001. Det foregår for tiden planarbeid vedrørende 
revidering av kommunens arealplan.


Området for planlagt hytteutbygging og turistanlegg er hittil uregulert . Området har planstatus LNF-
områder med tillatelse til spredt utbygging av fritidsboliger. 
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Planområdet markert i flyfoto


3.2. Gjeldende	reguleringsplan i	området.
Området er uregulert.


3.3. Tilgrensende	planer og	planer	under	arbeide.
Sør for planområdet er det regulert areal for hyttefelt i reguleringsplan plan-ID benevnt 


Mellomberget reguleringsplan for  ca. 30 hyttetomter.


I området nord for Storsletta pågår det planarbeidet vedr. reguleringsplan for nytt hyttefelt.
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Tilliggende regulerte områder


Mellomberget hyttefelt med ca. 30 hyttetomter


Forslag Reguleringsplan Storsletta 


hyttefelt hyttefelt


Reguleringsplan Mellomberget 


hyttefelt
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3.4. Statlige	planretningslinjer
Vi har i dag følgende statlige planretningslinjer som er førende for reguleringsplanarbeidet:


 Om samordnet areal- og transportplanlegging


 Om verna vassdrag


 Om barn og unges interesse i planleggingen


 Om kjøpesentre


 Om universell utforming


4. Beskrivelse	av	planområdet som	skal	reguleres.


4.1. Beliggenhet


4.2. Avgrensning	og	størrelse	på	området


Planområdet er avgrenset av sjøen mot vest, naboen eiendomsgrense mot nord, fjellsiden mot 


Uløytinden mot øst og nabogrense mot sør.


Planområdet er i hovedsak ubebygd utenom to eksisterende hyttebygg og er på ca. 125daa 


fastland. På tilstøtende eiendom gbnr. 81/1-1 befinner det seg bygninger tilhørende tidligere 


småbruk omfattende bolighus, fjøs og naust.


Storsletta hyttefelt
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Plassering og avgrensning av planområdet og plankart.


Planen vil innebære en omdisponering av LNF-område (landbruk, natur og fritidsområde) i 


kommuneplanen. Det legges til rette for område for fritidsboliger og naust med tilhørende 


atkomst og parkering som vil medfører omdisponering til annet formål enn dagens LNF-formål. 


4.3. Dagens	arealbruk	og	tilstøtende	arealbruk
Planområdet omfatter et mindre areal fra tidligere småbruk med nær tilknytning til sjøen. Utenom 


gårdstunet finnes utmark som naturlig er beitemark for sau og rein. Innenfor planområdet ligger et 


mindre areal med brakkjord og tuete gress-vegetasjon innimellom det ellers svært lite vegetative.   


På dette området befinner det seg automatisk registrerte kulturminner. Det er satt krav til sikring av 


disse under planarbeidet og framtidig arealbruk vil jamfør kulturminnelovgivningen hensyn ta disse.


Nord for planområdet befinner seg masseuttak . Forekomsten er av Norges geologiske undersøkelse 


(NGU) gitt betegnelsen 1943.039 Storsletta, Uløya. NGU har i 1999 klassifisert forekomsten som 


meget viktig på kommunalt nivå, og sier at forekomsten er en meget viktig ressurs lokalt på øya.


Nordreisa kommune har i ettertid vurdert masseuttaket som utnyttet og avsluttet.
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4.4. Stedets	karakter


Småbruket Storsletta sett mot sør.


Stedet får sin karakter fra bebyggelsen som er lokalisert lang en smal stripe med dyrkbar mark 


nederst mot sjøen. 


Strandsonen innen planområdet.
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4.5. Struktur	og	estetikk
Planområdet ligger sørvest- vendt delvis på og delvis fjell lia opp mot Uløytinden. Området er meget 


solrikt men også utsatt for vind fra nordvest og sørvest. Området struktur består av  sjøen og sundet , 


strandsonen , fjellsiden  og fjellet Uløytinden. Planområdet er delvis bevokst med granskog som følge 


av beplantning. Granskogen er dominerende i landskapsbildet.


4.6. Eksisterende	bebyggelse
Eksisterende bebyggelse som anses å være inne influensområdet ved Storsletta består 


14bygninger omfattende gjenreisningsboliger, fjøsbygg, naust og to relativt nybygde 


fritidsboliger.


Kartutsnitt med dagens bebyggelse
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Bebyggelsen på Storsletta sett mot vest


4.7. Landskap	


Landskapet i området består av hovedtrekkene fjorden , sundet og fjellet  og storhavet mot nord og 


fjordlandskapet mot sør. Mellom fjorden og fjellet ligger det flate området som sannsynlig har gitt 


området navnet Storsletta.


Landskapet sett mot sør
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Landskapet sett nordover


Solforholdene for området er gode. Lokalklima er for det meste kjølig oseanisk. 


Estetisk og kulturell verdi.


Vegetasjon består av kulturmark langs et smalt område langs strande, lyngkledet marker ovenfor 


hovedvegen . I området omkring vernede kulturminner synes å være et tidligere jordbruksområdet.


I planområdets øvre del er det plantet granskog. Det er ikke trevirke i granfeltet som anses utagbart


for salg. Plantet granskog påvirker det stedlige artsmangfoldet negativt. I tillegg til forsuring av 


jordsmonnet og redusert framkommelighet for beitedyr og ferdsel som en konsekvens. 


Granskogen visuelle effekt vil bli redusert ved utbygging av hyttefeltet. 


Naturlandskapet er den dominerende karakteren for området. Området anses å ha spesielle visuelle 


kvaliteter i nasjonal sammenheng og anses vurderes til å ha store verdi.


4.8. Kulturminner	og	kulturmiljø


Uløya er en del av et kulturmiljø med spor i seg fra mer enn 10 000 år siden da de første menneskene 


slo seg ned da den store innlandsisen begynt å smelte og fjordene ble gravis isfri. De første 


menneskene som slo seg ned var jeger og samlere som nytte gjorde seg resurser som hav og land 


gav. I det samle  belte mellom fjellet og sjøen har mennesker senere drevet kombinasjonsnæringer 


med jordbruk, jakt og fiske, altså en økonomi og et levesett som vi tradisjonelt forbinder med 


fiskerbonden. Jorda ble utnyttet for fôrproduksjon og matvekster og på sjøen foregikk fiske for eget 


bruk og forslag og bytte. 


Reindriftsamer har brukt øyene og områdene omkring Storslett til sommerbeite for rein og til jakt og 


fangst  . 
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Kulturminner i området.


Kulturminner er alle spor etter menneskelig aktiviteter og nærvær i landskapet. I området omkring 


Storsletta er det registrert følgende to automatisk fredede kulturminne -flater.


Høsten 2011 har Troms fylkeskommune ved Kulturetaten foretatt  en kulturminne-faglig befaring og 


undersøkelse av planområdet. Resultat fra befaringen en beskrevet i  brev av 21.11.2011. Det er i 


planforslaget tatt hensyn til de innspill beskrevet i brevet ved markering av hensynssoner i 


planforslaget.
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4.9. Naturresurser.


Naturressurser er resurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, 


vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. 


4.9.1.Jord	- og	skogbruk.	
Deler av planområdet er brukt som beitemark og utmarksbeite. Jordsmonnkvalitet er dårlig. 


Området er tungbrukt. Store deler av planområdet er ikke dyrkbart. Området har liten verdi som 


jord- og skogbruksressurs.


4.9.2.Utmarksresurser.
Utmarksarealene har middels produksjon av jaktbare arter. I sjøen er gode fiskeforhold. Det er godt 


grunnlag for salg av opplevelser . Området er godt beiteland for vilt og husdyr. Området har middels 


til stor verdi som utmarksressurs.


4.9.3.Reindrift.
Området har stor verdi som reinbeiteområde, dette spesielt tilknyttet til øyas relative store 


utstrekning av høyfjellsterreng og beiteplanter egnet for reinen. Det er viktig å ivareta stedlig 


reindriftsnæring så vel som videre utvikling for fastboende kultur tilknyttet kystkulturen. De totale 


samfunnsnyttige faktorene med hensyn på opprettholdelse av butikk, stedlig kultur og hindre 


fraflytting er viktige momenter som også skal bli tatt hensyn til.


Hensynet til reindrifta går først og fremst på at infrastruktur og hytter ikke kommer uhensiktsmessig 


høyt i meter over havet, hvorpå dette heller ikke bør føre til større forringelser av beiteareal. Jamfør 


dialog med stedlig reinbeitedistrikt og særskilt telefonmøte av 08.10.13 uttaler distriktets 


siidakontakt at de ikke har motforestillinger til omsøkte reguleringsplan, da denne ligger nær ved sjø 


og store deler av Storsletta har mistet grobunn for beiteplanter som følge av det eksisterende gran-


plantefeltet.


I denne spesifikke reguleringsplanen er det omsøkte området nær ved sjø, samtidig som store deler 


av arealet er beplantet granskog og omkringliggende arealer består av vegetasjon med tilsvarende 


lav bonitet. På grunn av den forsurende effekten plantet granskog har på jordsmonnet er ikke arealet 


innenfor denne reguleringsplanen spesielt godt egnet til reinbeite. 


4.9.4. Fiske og	havbruk.
Områdets sjøareal har middels produktive tare og fangsområder. Området har middels verdi som 


havbruks- og fiskeområde.


4.9.5. Bergarter/malmer.
Ingen slike resurser påvist i området.
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4.9.6.Områdermed	løsmasser.
Nord for planområdet befinner seg et masseuttak . Forekomsten er av Norges geologiske 


undersøkelse (NGU) gitt betegnelsen 1943.039 Storsletta, Uløya. NGU har i 1999 klassifisert 


forekomsten som meget viktig på kommunalt nivå, og sier at forekomsten er en meget viktig ressurs 


lokalt på øya. Nordreisa kommune har i ettertid vurdert masseuttaket som utnyttet og avsluttet.


Dagens krav til veimasser gjør ressursene ved Storsletta mindre aktuell . Kommunen  forholder seg til 


de 8 registrerte produksjonsstedene for grus, sand, pukk og skifer utgitt ved mineralforvaltningens 


mineralstatestikk av 2011 for Nordreisa kommune.


Den eventuelt øvrige ressursen av grusmaser som måtte ligge innenfor tiltenkte tiltak er i svært liten 
grad utnyttbar der den ligger mellom en større bergformasjon i nord og kulturminner i sør. Estetiske 
hensyn til kulturlandskapet vil  bli bedre ivaretatt gjennom tiltenkte reguleringsplan enn som område 
for masseuttak. I tillegg vektlegger Nordreisa kommune den positive samfunnsutviklende 
konsekvensen hyttefeltet vil kunne tilføre øysamfunnet.


4.9.7.Områder	med	overflatevann/grunnvann.
Vannressurser med begrenset kapasitet. Liten verdi som vannressurs.


4.9.8. Kystvann.
Vannressursene er meget godt egnet til fiske og fiskeoppdrett. Middels verdi.


4.10. Rekreasjonsverdi/	rekreasjonsbruk,	uteområder
Området har stor rekreasjonsverdi både for fastboende på Uløya , hyttebeboere og besøkende på 


øya både fra lokalbefolkningen og nasjonale og internasjonale tilreisende. Det foregår både turgåing, 


fiske og jakt av som rekreasjonsaktivitet. 


4.11. Landbruk
Det forgår ingen omfattende landbruk i nærområdet omkring Storsletta  . Det holdes sauebruk på 


Uløya og det er ingen storfebruk på Uløya. Det større granfeltet innenfor reguleringsplanen har i en 


30- års periode forsuret jordsmonnet både i granfeltet og som avrenning nedenfor granfeltet.


4.12. Trafikkforhold
Kjøreatkomst til Storsletta skjer med ferge fra Rotsund fergeleie på fastlandet til Havnnes nye 


fergeleie. Vegatkomst skjer langs hovedvei fylkesvei FV357 mot nord, ca. 5 km fra fergeleiet .


Trafikkmengde er svært lite og består i hovedsak av fastboende ved bruk av utmarka og hytteeier 


på Uløya. Trafikksikkerhet for myke trafikanter er tilfredsstillende på grunn av relativt lite 


biltrafikk. Kollektivtilbud finnes ikke på Uløya utenom fergeforbindelsen
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4.13. Barns	interesser
Det er kjennes ikke til at det områder som er i aktiv bruk som lekeareal for barn.


Det er ikke foretatt noe kartlegging av lekeområder eller veger som brukes av barn. 


4.14. Sosial	infrastruktur


Planlagt utbygging anses ikke å påvirke skolekapasiteten eller barnehagedekningen i Nordreisa


kommune som første konsekvens av tiltaket. 


4.15. Universell	tilgjengelighet
Området anses som lett tilgjengelig fra nord mens det fra vest er høydeforskjeller som setter visse 


begrensninger for universell tilgjengelighet. Likevel ønsker tiltakshaver for denne planen å 


tilrettelegge så langt det er mulig etter prinsippene om universell utforming, og i henhold til TEK 10. 


Det gjøres oppmerksom på at dette punktet i planbeskrivelsen må sees i sammenheng med punkt 


5.20 og 6.7 i dette dokument.


4.16. Teknisk	infrastruktur
Vann og avløp sikres ved private anlegg.


Utbygging av anlegg for vann og avløp forutsettes å skje i henhold til kommunens krav og 


retningslinjer.


Det er ikke behov for økt strømforsyning fra eksisterende 22 kV linje, men forgreininger og tekniske 


tiltak innenfor reguleringsplanen vil måtte påkostes, dette jamfør pkt. 6.8


4.17. Grunnforhold
Stabilitetsforholdene i området er vurdert  som gode.  Grunnforhold består av grusmasser av type 


som er avdekket i nærliggende grustak i nordlig del av planområdet. Sør for reguleringsplanområdet 


virker marine avsetninger å være mer fremtredende. Det er ingen ledninger i grunnen.


Helningsforhold og terrengets topologi innenfor omsøkte areal tyder ikke på at området er flom eller 


erosjonsutsatt. Lokaliteten bærer imidlertid preg av flatt lende uten flomutsatte eller erosjonsaktive 


elver.


Eksisterende 3 bygg på lokaliteten viser til partier med ber-grunn og preg av tørr grus og stein, hvilket 


kan bety at evt. grunnvann drenere ved overgangen mellom disse og berg. 


Lokalkunnskap og vurderinger basert stedlig ROS- analyse tyder på at tiltenkte reguleringsplan i sin 


helhet vurderes å være i henhold til begrepet «sikkert nok». Disse vurderingene begrunnes i 


lokalkunnskap, erfaring og konsulentens egne ROS. analyser. I tillegg har Nord- Troms Plankontor


vært på befaring pr. 26.09.13 som bekrefter ovenfornevnte.
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4.18. Støyforhold


Det er ikke støyforhold i området som er til sjenanse for dagens eller planlagt bruk av området.


4.19. Luftforurensing
Det befinner seg ikke luftforurensning i området som anses å påvirke tiltaket.


4.20. Risiko- og	sårbarhet	(eksisterende	situasjon)	
Rasfare. Vestsiden av Uløya er ikke ansett som rasfarlig.


Flomfare. Området anses ikke å være flomutsatt, dette har med de fåtall av bekker som ikke er 


innenfor planområdet og grove drenerende steinmasser i grunnen.


Vind. Området er vindutsatt fra vind fra nordvest og sørvest.


Støy. Det er ikke støyforhold i området som  medfører risiko eller sårbarhet.


Luftforurensing og forurensing i grunnen. Det er ikke kunnskap om at det i grunnen eller i luften er 


forurensing som medfører risiko eller sårbarhet eller at det har vært virksomhet i området som har 


medført opplagring av forurensning.


Beredskap og ulykkesrisiko. Områdets beliggenhet og fergeforbindelsen til Rotsund medfører ekstra 


krav til beredskap virksomhet og aktivitet i området. Uløya er værutsatt for helikoptertransport. Det 


er forholdsvis kort fly-avstand til sykehus i Tromsø og til lege på Sonjatun distrikts medisinske senter.


Andre relevante ROS tema. Havnivåstigning. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) har 


utarbeidet rapporten " Havnivåstigning - Estimater av framtidig havnivåstigning i norske 


kystkommuner. Skjervøy er målepunktet. 


Dimensjonerende mål:  100 års stormflo : havnivåstigning 247 cm ( usikkerhet 238cm - 261 cm)


4.21. Næring
Næringsvirksomhet i området omfatter sjø rettet virksomhet i tilknytning til sjøen og sundet. Det 


foregår jordbruk i små skala på Uløya og sauehold av mindre omfang. Oppdrettsnæring og 


fiskerinæringen er hjørnesteiner i området Rotsund og Uløya  og områdets næringsliv og har stor 


betydning for befolkningsgrunnlaget og skatteinntekter for  kommunen.







22


4.22. Analyser/	utredninger
Utenom utredninger vedrørende rasfarer og kulturminner er det ikke foretatt andre analyser eller 


utredninger en det denne beskrivelsen omfatter.
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5. Beskrivelse	av	planforslaget


Plankart Storsletta hyttefelt


5.1. Planlagt	arealbruk
Planforslaget legger til rette for utbygging av 16 tomter for salg til fritidsboliger og inntil 10 naust, 


hvor i dag 2 tomter (H1 og H15) er bebygd.


Naustene røstes mot sjøen
Fast bredde på naustenes røstvegg er 5 meter
Naustene har samme avstand fra sjøen så langt dette er mulig


Naustene samlokaliseres som henholdsvis 4 og 6 enheter fordelt på to lokaliteter, henholdsvis  sør og 
nord i reguleringsfeltet
Saltak anvendes på alle naust med takvinkel mellom  22 og  35 grader.
Samtlige naust skal ha nært beslektede farger – fargevalg tillegges byggesøknad


Antall hyttetomter er etter innspill fra Troms fylkeskommunes innspill fra Kulturetaten redusert i 


forhold til omfang som var beskrevet ved varsling om planstart. Planområdets begrensning omfatter 


ca. 139 daa hvorav ca. 14daa er sjøareal. Det vil si om lag 125 daa. landareal.
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5.2. Reguleringsformål
Det er avsatt areal for følgende reguleringsformål i henhold til plan- og bygningsloven § 12-5:


Hensynssoner


Hensynssone for frisikt


Hensynssone for ras- og skredfare


Sikringssone for høyspenningsanlegg -og kabler (kraftlinje)


Hensynssone landskap


Bevaring av kulturmiljø


Båndlegging etter lov om kulturminner


Bebyggelse og anlegg.


- Fritidsbebyggelse frittliggende


-  Uthus/naust/badehus (U/N/B)


Samferdselsanlegg og infrastruktur


- Veg


- Kjøreveg


Grønnstruktur


- Naturområder


Bruk og vern av sjø og vassdrag


- Friområde i sjø med strandlinje


5.3. Naturmangfold
Naturmangfoldlovens prinsipper


I henhold til Naturmangfoldlovens § 7. skal prinsippene i Nml. §§ 8-12 legges til grunn som 


retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal framgå av beslutningen hvordan disse 


prinsippene har tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken. Jamfør Nml. § 8 skal beslutninger 


som berører naturmangfoldet skje på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. 


Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 


naturmangfoldet. Det vises for øvrig til at veileder- Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige 


bestemmelser om bærekraftig bruk- en praktisk innføring (T1514) som også har underbygget videre 


vurderinger.







25


Vurderinger etter naturmangfoldloven:


Nord- Troms Plankontor har for denne detaljreguleringen pr. 21.11.13 søkt opp i Artsdatabanken og 


Naturbase samt på miljøstatus.no. I tillegg er det avholdt befaring innenfor det omsøkte 


reguleringsfeltet med øye for naturtyper og bonitet. Jamfør nasjonal kunnskapskilde er det innenfor 


omsøkte reguleringsfelt ikke gjort funn av rødlistearter i kategorien sårbar, nær truet, sterkt truet 


eller kritisk truet. 


Det er heller ikke registrert sårbare naturtyper i området. Det befinner seg imidlertid et område 


ovenfor tiltenkte detaljregulering som jamfør Naturbase er registrert som leveområde for orrfugl. 


Sistnevnte er lokalisert til skoggrense og nedre del av fjellfot som ligger øst og nærmest 200 meter 


fra omsøkte detaljregulering.


Det tiltenkte reguleringsfeltet innehar eksisterende bebyggelse og består av lite produktiv granskog 


som med sin forsurende effekt har ført til lav bonitet i jordsmonnet. Bebyggelse innenfor omsøkte 


område vil endre noe på landskapet, men dette vil i stor grad avhenge av hvordan bygningene 


tilpasses i terrenget. På bakgrunn av dette anser vi at det nåværende kunnskapsgrunnlaget er 


tilstrekkelig til å oppfylle krav som følge av Nml. § 8.


Føre- var- prinsippet i Nml. § 9 er vurdert, men får mindre betydning ettersom kunnskapsgrunnlaget 


anses å være god i saken, og omsøkte tiltak anses ikke å medføre vesentlige konsekvenser for 


naturmangfoldet. Nml. §§ 10-12 har dermed ikke noen relevans for saken.


Ut fra de prinsippene som skal vurderes kan vi jamfør vurderingene ikke se at tiltenkte 


reguleringsplanen vil komme i konflikt med Naturmangfoldlovens hovedmål og/ eller miljørettslige


prinsipper.


5.4. Strandsonen
Planforslaget omfatter bebyggelse innenfor 100-metersonen. Eksisterende tomt H1 og ny planlagt 


tomt H7 berører 100-metersonen. Øvrige bebyggelse er utenfor 100-meter sonen.


I strandsonen er regulert areal for inntil 10 naustbygg. Vesentlig del av strandsonen er regulert som 


hensynsone for bevaring av landskap. Planforslaget anses ikke å hindre allmennhetens tilgang til 


strandsonen. Gjerding tillates derfor heller ikke på sjøsiden av fylkesveien 357. 


5.5. Bebyggelsens	plassering	og	utforming
Landskapets på Uløyas vestside er et typisk kystlandskap i Troms . Området preges av fjorden, en 


smal stripe av tidligere dyrket mark ved sjøen og strandlinjen. Bakenfor ligger fjellet og fjell-liene ofte  


bevokst med karrig bjørkeskog og lyng kledt mark. Mot vest ligger fjellkjeden Lyngsalpene. Inn i 


mellom finnes arealer som utmark og utmarksbeite for sauer og storfe.  Det er tradisjon og kultur for 


å plassere bygninger i le for vind og vær. Området ligger i hovedsak  i le for nordvestlig vind.
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Bygninger som i hovedsak er fritidsboliger og bygninger for turistvirksomhet skal ha en utforming 


som viser hensyn til vind og områdets visuelle virkning fra fjorden og området omkring. 


Ny bebyggelse er plassert  er i stor grad i henhold til innspill fra Troms Fylkeskommune Kulturetatens 


i brev av 21.11.2011 basert på befaring kulturminnebefaring i september 2011. Bebyggelsens 


plassering er gjort med hensyn til registrerte kulturminner i sørvestlig del av planområdet. Det legges 


vekt på at bebyggelse ikke skal generere slitasje på mark og trekk i landskapet som er viktig for 


bevaring og opplevelsen av området.


5.6. Bebyggelsens	høyde
Bebyggelsens høyde er av stor betydning for fjernvirkningen fra området . Det skal legges opp til at 


ny bebyggelse har en høyde og plassering i landskapet som ikke "stikker seg ut" i landskapets 


hovedtrekk. 


5.7. Antall	arbeidsplasser,	antall	m²	næringsarealer
Det forventes at tiltaket kan skape grunnlag for arbeidsplasser tilknyttet service, vedlikehold og drift 


av tiltaket i tilknytning til tettstedet Havnnes. 


5.8. Parkering
Det etableres ingen sentral parkeringsplass i området. Det forutsettes at hver tomt for fritidsboliger 


har inntil 2 parkeringsplasser.


5.9. Tilknytning	til	eksisterende	infrastruktur
Det finnes ingen offentlig infrastruktur i området utenom kraftlinjen og hovedvegen. Tiltaket 


tilknytter seg denne infrastrukturen.


5.10. Vanntilførsel	og	avløp.


Vanntilførsel


Vanntilførsel forutsettes sikret med privat vannanlegg med trykktank etablert ved Sommarsetelva.


Trykktank med planlagt ledningtrase er vist på plankartet.


Avløp


Avløp etableres som felles avløpsanlegg med overrisling. Det forutsettes at alle enheter er tilknyttet 


lovlig anlegg og at dette utarbeides jamfør reguleringsplanens planbestemmelser.


5.11. Trafikkløsning
Trafikkløsning internt innen planområdet løses med internveier omfattende veg til fritidsboliger 


ovenfor hovedvegen,  og veg ned  til naustbygg.
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5.12. Kjøreatkomst
Kjøreatkomst fra hovedveg skjer fra 2  avkjørsler fra hovedvegen hvorav en for feltet over vegen 


og en til naust nedenfor vegen.


5.13. Tilknytning	til	overordnet	vegnett
Hovedatkomst for trafikk skjer via hovedvegen fra Havnnes - Rotsund fergeforbindelse.


5.14. Utforming	av	veger
Utforminger av veger skjer i henhold til Statens vegvesens retningslinjer.


5.15. Bredde	og	stigningsforhold
Interne veg utføres med 5 meters regulert bredde og 3 meters kjørebane.


5.16. Krav	til	samtidig	opparbeidelse
Det forutsettes at veg , vann , avløp og elektrisitet et utbygd før bygging av bygninger for varig 


opphold igangsettes.


5.17. Varelevering
Det er ikke aktuelt med organisert varelevering til hyttetomtene.


5.18. Tilgjengelighet	for	gående	og	syklende
Området har god tilgjengelighet for gående og syklende. 


5.19. Miljøtiltak
Det iverksettes ikke spesielle miljøtiltak utenom tiltak som er fastsatt i plan- og bygningsloven og 


gjeldende miljørelaterte lover og forskrifter. Det kan likevel nevnes at granskogfeltet ikke er tiltenkt 


snauhugget, men at tomtene ryddes, hvorpå enkelte sekvenser av trær vil bli stående som buffer og 


hindre direkte innsyn innimellom hyttene. Dette vil følgelig også ha en vinddempende effekt for 


hyttene, da Storsletta er et relativt vindeksponert område.


5.20. Universell	utforming
Tiltak i området utføres i henhold til plan- og bygningslovens krav til universell utforming. Lover og 


rammer legger føringer for hvordan universell utforming skal ivaretas. For denne reguleringen av 


byttefelt vil man i hovedsak la følgende lovverk ligge til grunn:


- Plan- og bygningsloven – herunder spesielt § 11-9. pkt. 5.


- Diskriminering og tilhjengelighetsloven (2008)


- Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10), 2010.
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5.21. Uteoppholdsareal,	private	og	felles.
Kvalitet på uteoppholdet er en hoved forutsetning for etablering og drift av tiltaket. Det er for dette 


klimatisk området viktig å få etablert uteområder skjermet for vind og nedbør. Planløsning for 


området og for de individuelle bygningene planlegges med tanke på å få etablert mest og best mulig 


uteoppholdsareal. Felles uteoppholdsareal befinner seg både innen planområdet og utenfor


planområdet.


5.22. Lekeplasser
Det er ikke etablerte regulerte plasser for lek. Området har forøvrig mange arealer og kvaliteter som 


innbyr til lek og fysisk aktivitet.


5.23. Ivaretakelse	av	eksisterende	og	event.	 ny	vegetasjon
Ivaretakelse av eksisterende vegetasjon er meget viktig for områdets karakter. Det vil bli gitt 


retningslinjer for bruk av tomt og uteareal under byggetiden og utbygging av området. 


5.24. Offentlige	friområde
Det er ingen offentlige regulerte friarealer inne planområdet. Utmark og fjellområdene omkring er 


private eiendommer. Nærområdet har krevende terreng for turgåing i fjellområdene. Lang 


strandlinjen og utmarksområdet langs fjorden er meget velegnet for turgåing og krever ingen 


spesielle fysiske ferdigheter og er lett tilgjengelig. Tilgjengelighet er begrenset av vintersesongen.


Uløya har spesielle verdier knyttet til landskap og friluftsliv.


5.25. Landbruksfaglige	vurderinger.
Planområdet anses ikke å ha driftsverdige landbruksarealer. Området omkring er velegnet som 


utmarksbeite. 


5.26. Kulturminner,	kulturmiljø	og	kulturlandskap


Kulturminner er alle spor etter menneskers aktiviteter og nærvær i landskapet. Kulturminner kan 


være flere tusen år gammel, 100 år eller fra i går. Nord-Troms tilhører et område i Norge som det 


tilknyttes få historisk skrevne kilder fra eldre tider, dvs. fra vikingtiden og mellomalderen.


For mer enn 10 000 år slo de første menneskene seg ned i Nord-Norge og Nord-Troms da den store 


innlandsisen frakk seg tilbake og fjordene ble gradvis isfri. I Nord-Troms finner vi spor etter 


mennesker helt tilbake til eldre steinalder. De første menneskene som slo seg ned var jegere og


samlere som gjorde seg nytte av de rike ressursene som hav og land gav. I det smale beltet mellom 


fjellet og sjøen har menneskene senere drevet kombinasjonsnæringer med jordbruk , jakt og fiske, 
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altså en økonomi og et levesett vi tradisjonelt forbinder med fiskerbonden. Jorda ble benyttet 


gjennom produksjon av fôr og matvekster som vanlig var på nordnorske småbruk. Det ble drevet 


hjemmefiske i fjorder og sund, og mange deltok på de store sesongfiskeriene til havs. Reindriftssamer 


har brukt områdene til sommerbeite for rein og til jakt og fiske.


Omkring slutten av 1100-tallet ble fiskevær etablert langs kysten av Troms og Finnmark, med 


hovedtyngden av etableringene omkring 1200-1300 tallet, tradisjonelt bosatt av samer. Fra 


1500tallet bosatte nordmenn seg ytterst i fjordene.


Fram til 1500-1600talet hadde kystsamene i Nord-Troms en økonomi basert på jakt , fangst og fiske 


og var den dominerende bosetningen i området. På begynnelse av 1700tallet kom den første kvenske 


innvandringsbølgen til Nord-Troms som følge av uår, lite jord og krig i Finnland. Selv om det var en 


samisk bosetting i området så kunne disse ikke påberope seg jordrettigheter på grunn av skyldsetting 


av finnerydningene i 1760. Denne situasjonen fratok samene sine rettigheter og gjord 


finnerydningene gjenstand for salg.  Dette danne igjen grunnlaget for en kvensk bosetting i området. 


I 860 kom en ny innvandringsbølge som i stor grad gikk til Nord-Troms og Finnmark . 


Møtet mellom samene, kvenene og har dannet begrepet "tre stammers møte". De tre stammene har 


hatt forskjellig og ofte ulik bruk av jord og landskap gjennom forskjellige byggeskikker og levemåter. 


For ytre strøk som Laukøya kan sies å ligge i er , også møte med russere gjennom handel som 


pomorhandelen en viktig del av kulturhistorien.


2.verdenskrig fikk fatale følger for området både gjennom "den brent jords taktikk og 


tvangsevakueringen. En av mange konsekvensene var gjenreisningsperioden som satte et sterkt preg 


både på folk og landskap. 


Etterkrigstiden er preget av en massiv kommunikasjonsrevolusjon  ved overgang fra sjø- til 


landbasert kommunikasjon. 


(Kilde: Statens vegvesen. Kommunedelplan Prosjekt E6 Langslett - Storslett, Nordreisa)


Nord-Troms preges av lite dokumentasjon og lite kompetanse på kulturvern. Det forutsettes at det 


gjennom innhenting av informasjon og kunnskap om kulturminner , kulturmiljø og kulturlandskap 


dannes fundamenter for planarbeidet som kan være med på å bevarer kulturverdiene og bidra til en 


bærekraftig utvikling av  tiltaket som fortsettelse av den utviklingshistorien som er beskrevet 


ovenfor.


6. Konsekvensutredning
I henhold til Fylkesmannens vurdering er det ikke behov for en konsekvensutredning av planforslaget 


i henhold til off. forskrifter. Som en del av kvalitetssikringen av planforslaget foretas det en vurdering 


av det temaer som ville vært aktuell i en konsekvensutredning.
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6.1. Overordnede	planer
Planforslaget avviker fra overordnet plan, her kommunens arealplan for området. Fordi arealplanen 


er av eldre dato ( 2001) vurderes kommunens arealplanen revidert  i forbindelse  med utredning av 


en ny kommuneplan  for Nordreisa kommune. Det er nå på Uløya blitt bygget mange fritidsboliger og 


tidligere boligbygg anvendes nå som fritidsboliger. I området Rotsund -Uløya-Langslett er det i 2010 


registrert 88 fritidsboliger. Det er i gjeldende plan ikke satt en øvre grense for maksimal antall 


fritidsboliger på Uløya. 


6.2. Landskap
Stedets karakter vil endres noe som følge av at bebyggelsen øker i omfang og landskapstrekk 


bebygges. Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Inngrep som bryter 


med den naturlige terrengformen skal unngås.


6.3. Kulturminner	og	kulturmiljø,	evt.	verneverdi


Like i nærheten av planområdet befinner det seg automatisk registrerte kulturminner. Tiltakene i 


reguleringsplanen vil medføre mer trafikk og omkring området med kulturminner. Det er i 


planforslaget forsøkt tatt hensyn til dette ved at veg og tomter for fritidsboliger er forsøkt plasser i 


forsvarlig avstand fra registrerte kulturminner.


6.4. Rekreasjonsinteresser/	rekreasjonsbruk
Tiltakene i planforslaget vil medføre begrensninger i bruk av nærområdet omkring Hamnnes for 


allmenn ferdsel langs strandlinjen. Det befinner seg forøvrig på Uløya store areal tilgjengelig for 


allmenn bruk . Allmennhetens rett til fri ferdsel i utmark anses ikke begrenset vesentlig på grunn av 


planen.


6.5. Trafikkforhold


Tiltaket vil medføre mer trafikk til Uløya via ferga og på vegen på vestsida av øya.


6.6. Barns	interesser
Det vil i detaljplanlegging for hele planområdet bli lagt vekt på at hele planområdet kan være 


tilgjengelig for barn som sikkert leke- og oppholdsareal. Omkringliggende utmark anses av stor verdi 


som leke- og oppholdsareal for barn. 
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6.7. Universell	tilgjengelighet
Universell tilgjengelighet skal oppnås til alle utbyggingsområdene. Universell utforming er en 


langsiktig nasjonal strategi som har til formål å gjøre samfunnet mer tilgjengelig for alle og hindre 


diskriminering så også i hyttefelt. Det er riktignok noen begrensninger på hva som vil fremme 


tilgjengeligheten i detaljreguleringen, men adkomstveier og grusete tilløpsstier er en mulighet. I 


tillegg skal det tilrettelegges spesifikt i tilknytning til fellesarealer slik at disse er tilgjengelig for så 


mange som mulig, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.


6.8. El-kraft	.	Energibehov	.	
I henhold til orientering fra kraftleverandør Ymber AS i epost av 05.12.2012 er det tilfredsstillende  


kapasitet på 22kV-linje som hoved tilførsel til området. 


Det må bygges ny lavspent til forsyning av tomter på oversiden av 22 kV linje. For eksisterende linje 


og transformator for hytter nedenfor 22kV-linje må det skiftes til en større transformator for å dekke 


planlagt utbygging.


Det kan tilkomme et marginalt anleggsbidrag for å få fremført strøm til alle tomter ved samtidig


utbygging.


Individuell utbygging vil medføre større anleggsbidrag.


6.9. ROS
Det er i eget vedlegg " ROS-sjekkliste Reguleringsplan Storsletta hyttefelt  " datert 15.12.2011  


foretatt en skjematisk risiko- og sikkerhetsvurdering .


Det er dokumentert følgende fareområder innenfor planområdet:


Snøskredfare . ref. NVE Aktsomhetskart. I planområdets øvre og nordøstlige området vises det på 


kart fra NVE et utløsningsområde med tilhørende rasområde. Dette området er regulert som 


hensynssone faresone for ras- og skred (snøskred). Det er med dette en svært lokalt lite areal som 


har fått betegnelsen hensynssone for snøskred, dette til tross for at her aldri har vært påvist skred. 


Hensynssonen er med dette et sikkerhetstiltak med utgangspunkt i NVEs aktsomhetskart.
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Det er ikke flomfare i området.


Området kan være utsatt for sterk vind, særlig på vinterstid.


Støy er ikke et aktuelt problemområde.


Luftforurensning er ikke et aktuelt problemområde.


Utsnitt fra NVE aktsomhetskart for snørasfare


6.10. Jordressurser/landbruk
Tiltaket anses ikke å påvirke jordbruk og landbruk i området i betydelig grad. Tiltaket etableres med 


den forutsetning at bl.a sauebruk skal fortsette i samme omfang som i dag.


6.11. Økonomiske	konsekvenser	for	kommunen
Utbygging av turistnæringen vi skape nye arbeidsplasser og bidra til både personskatt og 


bedriftsskatt til Nordreisa kommune.


Utbyggingen fordrer ingen offentlig investeringer i form av infrastruktur som vann, veg eller avløp 


eller offentlige tjenester som skole, barnehager etc.


Fareområde for snøras i 


reguleringsplanen
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6.12. Konsekvenser	for	næringsinteresser
Etablering av fritidsboliger  på Storsletta  på Uløya i Nordreisa kommune anses ikke å medføre 


negative virkning for annen næringsvirksomhet . Uløya er område for sommerbeite for rein. Uløya 


innehar en av reindriftas eldste sommerbeiter. Distrikt 34 har særegen rett til sommerbeite for 


omlag 400 slakterein i perioden april til september/ oktober.


Det er ikke pr. mars 2012 registrert interessemotsetninger til tiltaket.


6.13. Avveining	av	virkninger
Planforslaget anses å representere en utvikling av området hvor hensyn til områdets verdier er 


avveid i forhold til de planlagte inngrep i området.


7. Innkomne	innspill
Innspill til planforslaget behandles etter at planforslaget har vært på høring.


Merknader (sammendrag av merknadene gjengis her eller tas inn som vedlegg bakerst i 


planbeskrivelsen).


8. Avsluttende	kommentar
Vedlagte forslag på reguleringsplan er utarbeidet på grunnlag av den kunnskap som anses nødvendig 


og relevant i forhold til tiltaket karakter og omfang.
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Høringsuttalelser innkommet ved offentlig ettersyn- Aug/ Sept 2013


Sak: Storsletta hyttefelt 1942/81/1


Antall uttalelser v/ off. ettersyn: 6


Troms Fylkeskommune - Kulturetaten, brev datert 20. August 2013


Har følgende kommentarer:


Registrerer med glede at alle våre innspill er tatt til følge og har ingen innvendinger eller merknader 


til saken.


Universitetet i Tromsø – Marin geologisk uttalelse, brev datert 22. Juli 2013


Har følgende kommentarer:


Planforslaget vil legge til rette for utbygging av fritidsboliger og naust med tilhørende anlegg.


Det ser ikke ut som det planlegges direkte tiltak i fjæra/ sjø jf. planbestemmelser og plankart.


Derfor har vi ingen merknader til saken.


Norges vassdrags- og energidirektorat NVE, brev datert 10. Juli 2013


Har følgende kommentarer:


1) NVE gjør oppmerksom på at det kan foreligge et skille mellom breelvavsetninger og hav- og 
strandavsetninger innenfor reguleringsområdet og henviser til at dersom dette er tilfelle bør 
planområdet vurderes av fagkyndige med geoteknisk kunnskap. 


2) NVE viser videre til at man i første hånd må vurderes om det kan være marine leirer med 
kvikkleir i området- dette basert på befaring og hva man vet eller kan tolke ut fra tidligere 
byggevirksomhet i nærområdet. Dersom vurderingen ikke indikerer kvikkleir, anses planen 
klarert i forehold til slik fare. Påvises- eller man får mistanke om at det er kvikkleir innenfor 
området, må det gjennomføres en detaljert utredning.
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Våre vurderinger etter ytterligere dialog med NVE, er at man basert på lokalkunnskap og befaring fra 


Nordreisa kommune kan bekrefte at det går et skille mellom breelvavsetninger og marine 


strandavsetninger- men at dette skillet ikke ligger nord i planen. Terrenget med åpne uttak av grus i 


fjæra, ved veg og sør for det nordlige grustaket tyder på at det omtalte skillet ligger sør for 


reguleringsplanen (Jf. befaring vedlegg 5 og planbeskrivelse pkt. 4.17).


Med dette tolker vi vurderinger knyttet til mulig kvikkleir å ikke være relevant innenfor omsøkte 


lokalitet, da løsmassekartet bekreftes av tidligere byggeaktivitet, nærliggende grustak, befaring og 


lokalkunnskap innenfor omsøkte område. 


Statens vegvesen, brev datert 31.07.13.


Har følgende kommentarer:


Statens vegvesen ønsker å få med i reguleringsplanens rekkefølgekrav i bestemmelsene at «det skal 


ikke igangsettes bygging i området før atkomstene fra fylkesvegen til hyttefelt og naustområde 


tilfredsstiller kravene til utforming og sikt jf. håndbok 017 Veg- og gateutforming. Videre skal 


atkomsten kontrolleres og godkjennes av oss, før byggetillatelse gis»


Våre vurderinger er at merknadene vil bli imøtekommet.


Troms fylkeskommune, brev datert 11.09.13. 


Har følgende kommentarer: 


Hensynet til landbruksinteressene


Det hevdes fra fylkesmannen at hyttene på oversiden av kraftledningen vil komme i konflikt med 


stedlig barskogsfelt av furu. Videre uttalelse viser til at dette er et tidligere beplantet område med 


følgelig lav bonitet- og er derfor ikke forventet å ha framtidig driftsvilkår landbruk. Likevel vises det til 


at hytter på oversiden av kraftlinja bør settes av til landbruksformål, og at der bør innarbeides i 


planens bestemmelser at transport av tømmer/ hogst og beitedyr skal skje etter planområdets 


vegsystem.


Våre vurderinger er at denne uttalelsen bygger på en vesentlig fakta feil. Det stedlige plantefeltet 


bekreftes å være av typen Gran (Picea abies). Denne beplantningen har ikke vært kultivert og 


fremstår i dag med særdeles lav bonitet. I tillegg er granfeltet jamfør stedlig reindrift til hinder for 


adkomst og beite. For allmenn adkomst og bevaring av stedlig sti/ tilløpsvei til fjellet er granskogen et 


hinder- spesielt med hensyn på universell tilgjengelighet.
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Da granfeltet ikke er tiltenkt flathugget, men at gjenværende grantrær vil skape naturlige buffersoner 


mellom hyttene ser tiltakshaver denne uønskede ressursen i lys av de ovenfor nevnte momentene 


knyttet til allmenn ferdsel og tilgjengelighet. Man vil derfor av hensyn til estetikk ikke fjerne 


granfeltet i sin helhet, men denne vil minimaliseres av hensynet til reguleringsplanens omsøkte 


hytter (se også planbeskrivelsen pkt. 5.19). Stedlig merket sti til fjellet vil hugges opp for å øke folks 


tilgjengelighet til ovenfor-liggende turområde. 


Vi har med dette tatt fylkesmannens innspill til etterretning så langt det er mulig, og meddeler å 


kunne bekrefte fylkesmannens uttalelser knyttet til områdets lave bonitet. Denne lokaliteten anses 


derfor å være langt bedre med økt tilgjengelighet for mennesker og stedlige beitedyr enn slik det 


tette granfeltet fremstår i dag. Det vil følgelig innlemmes i planbestemmelsene at transport av 


tømmer og beitedyr skal skje etter eksisterende vegsystem i planområdet.


Hensynet til friluftsliv


Fylkesmannen ber om at punktet om at gjerder tillates fjernes fra bestemmelsene. Det ikke ønskelelig 


med praksis for at tomtearealer inngjerdes. Dette vil i mange tilfeller være i strid med friluftslova og 


allmennhetens tilgang til utmark.


Våre vurderinger er at merknadene vil bli imøtekommet.


Hensyn til naturmangfold


Det tilbakemeldes fra fylkesmannen manglende vurdering etter naturmangfoldlovens miljørettslige 


prinsipper. Det vises for øvrig til at det i planbeskrivelsen fremkommer at deler av området tidligere 


har vært anvendt som «slåttemark», hvilket er karakterisert som sterkt truet naturtype jf. Norsk 


rødliste. I tillegg minner fylkesmannen om at vurderinger knyttet til landskap under pkt. 5.5 i 


planbeskrivelsen kan inngå under vurderinger knyttet til naturmangfoldloven pkt. 5.3.


Våre vurderinger er at merknadene vil bli imøtekommet i planforslaget, hvorpå han stiller seg 


undrende til konsulentens definisjon av naturtype og påpeker at uttalelsene beror på en kulturelt 


innarbeidet definisjon (folkemål) ofte brukt om mange typer beiter- så også kulturbeiter og utmark. I 


tidligere tider ble også mange myrer og åpne områder i skog f.eks. «slått ned» til formålet «tilleggs-


fòr». Misforstått bruk av begrepet «slåtteeng» har inntruffet i denne saken.
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For dette spesifikke område handler det om tuete brakkjord nedenfor et større granfelt, hvorpå 


sekundærvirkningen av dette tilsier lav bonitet både i granfeltet og nedenforliggende flate. 


Det kan herunder henvises til befaring- vedlegg 5.


Videre vil vi imøtekomme merknadene og minner om at detaljer og vurderinger knyttet til 


naturmangfoldloven fremkommer av planbeskrivelsens pkt. 5.3 jamfør fylkesmannens ønsker.


Veileder T-1514 er lagt til grunn for drøftinger knyttet til naturmangfoldlovens miljørettslige 


prinsipper §§ 8-12, jf.§7.


100 meters belte i sjø


Det fremkommer av fylkesmannens tilbakemelding at man i omsøkte reguleringsplan med 


utgangspunkt i PBL § 1-8 av hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 


interesser anbefaler å «låse» naustbygget med hensyn på areal og etasjer.


Bakgrunnen for dette er å sikre at naust forblir naust.


Våre vurderinger er at egne bestemmelser for naust allerede er innarbeidet med tanke på å sikre at 


naust forblir naust. Vi har derfor spesifikt påpekt i bestemmelsene at naustene skal inneha 1. etasje.  


Merknadene er med dette tatt til etterretning.


Miljøgifter fra vedlikehold av båter


Fylkesmannen minner om at det i omsøkte plans bestemmelser vises til at naustområdet kan brukes 


til sjøsetting og opptrekk av båter, inkludert nødvendig løfteutstyr og spyling av båter. Sistnevnte vil 


imidlertid sette krav til miljømessig forsvarlig håndtering av bunnstoff og malings-rester.


Våre vurderinger er at tiltakshaver ikke hatt intensjoner om at naustområdet skal inneha noen form 


for «service- stasjon» knyttet til vedlikehold av båter. Uttalelser knyttet til løfteutstyr og spyling av 


båter tas derfor helt vekk av bestemmelsene.
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Tiltakshaver har til hensikt å fremme en estetisk fin reguleringsplan med egne bestemmelser for 


naust i bestemmelsene, hvorpå service av båter anses å være av privatrettslig karakter. Det er derfor 


opp til den enkelte båteier som uavhengig av detaljreguleringen vil ha plikt til å sørge for at bunnstoff 


og malings-rester håndteres miljømessig forsvarlig.


Tiltakshaver ønsker derfor ikke å «tilrettelegge» for aktivitet som ikke er miljømessig forsvarlig, og 


kanskje ikke fungerer optimalt med hensyn på rensing og filtrering knyttet til klima og 


årstidssvingninger.


Merknadene er med dette tatt til etterretning.


  


Hensynet til samfunnssikkerhet:


Fylkesmannen uttaler at analysen og vurderingene anses å være tilfredsstillende for dette 


forslaget, men ønsker likevel å påpeke følgende:


1) Tiltakshaver kan være mere tydelig på hvilke grunnlagsmateriale som brukes i forhold til de 
ulike tema, dette spesifikt i forhold til havnivåstigning og elektromagnetisk stråling mhp. 
avstand mellom varig opphold og kraftlinjer.


2) Det henvises til at man som hovedregel kan bruke NGI`s faresone kart og at man i forhold til 
kvikkleir og grunnforhold bruker NGU`s løsmassekart.


3) Hensikten i forhold til bruk av hensynssone for snø- og steinsprang kan spisses, og i tillegg til 
teksten som beskriver «varig opphold» i bestemmelsene bør det føres på hvilke byggeformål/ 
tomter dette gjelder for.


Våre vurderinger er at vi registrerer at analysene virker å være tilfredsstillende, og tar også disse mer 


«rådførende» merknadene til etterretning. 
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Reindriftsforvaltningen, brev datert 05.09.13. 


Reindriftsagronomen i Vest- Finnmark uttaler å ha sendt saken på høring til det respektive 


reinbeitedistrikt 34 Abborassa, som ikke har gitt noen form for svar på høringen.


Reindriftsforvaltningen har likevel gitt følgende kommentarer til reguleringsplanen:


1) Reindriftsforvaltningen bekrefter at tiltenkte regulering er innenfor område hvor spredt bolig-
og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. De gjør videre oppmerksom på at det 
nord for planområdet pågår planarbeid og at det lengere sør på Uløya eksisterer om lag 30 
hytter.


2) Reindriftsforvaltningen påpeker at hyttebygging er et av de mest vanlige inngrepene i 
reinbeiteland generelt. Uløya anses å være svært godt egnet for reinbeite, hvorpå det vises til 
at det årlig oppholder seg slakterein fra reinbeitedistrikt 34 Abborassa i perioden mai -
oktober.


3) Videre viser Reindriftsforvaltningen til at det ikke har vært kontakt mellom utbygger og 
berørte reinbeitedistrikt- og påpeker at dersom en slik utbygging skal lykkes er det 
avgjørende at der foreligger god kontakt mellom utbygger og berørte reinbeitedistrikt (vår 
understrekning).


4) Reindriftsforvaltningen uttaler avslutningsvis at tiltenkte reguleringsplan kvalifiserer 
områdestyret til å fremme innsigelse, da arealtapet kan være av en slik karakter at den må 
vurderes nærmere, eventuelt jf. forskrift om konsekvensutredninger § 4e.


Våre vurderinger er at det det for denne saken beklageligvis for tiltakshaver ikke fremkommer at han 


ved tidligere anledning har snakket med stedlige reindriftsutøvere. 


Nord- Troms Plankontor erfarer et det for tiltakshaver ikke alltid er lett å få konstruktive 


tilbakemeldinger og/ eller dialog direkte med reinbeitedistriktet, da disse stadig er på fjellet og 


opptatt med daglig reindrift. 


Vi registrerer jamfør Reindriftsforvaltningen at distriktet ikke har svart på høring, da også vi har 


tilsendt distriktet de respektive dokumentene i saken. For å sikre dialog jamfør 


reindriftsforvaltningens anmodning (anbefaler dialog mellom planlegger/ utbygger og berørte 


reindistrikt pr. uttalelse om høring og offentlig ettersyn til Nordreisa kommune brev datert 26.09.13 


med NK saksnummer 10/1848.) har saksbehandler selv måttet lete og opprette kontakt direkte med 


stedlig reinbeitedistrikt 34.
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Det har lykkes saksbehandler å treffe på reindistriktets «siidakontakt» Isak Mathis Triumf som var 


klar over at distriktet av interne årsaker ikke hadde fått svart på høring, men at han i kraft av 


distriktets protokollførte ansvar som siidakontakt kunne uttale seg på vegne av distriktets interesser. 


Det er derfor blitt avholdt et telefonmøte angående Storsletta hyttefelt, dette for å ivareta reindriftas 


interesser på Uløya (se vedlegg 6 og planbeskrivelse pkt. 4.9.3). 


Jamfør sistnevnte har man opprettet svært god kontakt med stedlig reindrift, som i stor grad 


tilbakeviser at man ved omsøkte detaljregulering mister større beitearealer. Siidakontakt Triumf 


uttaler jf. referat fra telefonsamtale datert 08.10.13 at man på grunn av beliggenhet nær ved sjø og 


det større plantefeltet av gran ikke har motforestillinger til omsøkte reguleringsplan, og stiller 


samtidig en del vilkår knyttet til planen.


Han påpeker at gjerding ikke må forekomme og at eksisterende turløype og tilløpsveier til fjellet ikke 


skal sperres eller hindre reindriftas rett til ferdsel- også motorisert. Disse ønskene har vi i samråd 


med tiltakshaver nedfelt i reguleringsplanens bestemmelser. Reindriftsmessige forhold er med dette 


tatt særlig hensyn til i tett dialog med stedlig reinbeitedistrikt. 


Vi vurderer derfor saken som godt nok opplyst for reinbeitedistriktet.  Som del av 


reguleringsprosessen er nå reinbeitedistriktet blitt oppdatert og kjenner til reguleringsplanens 


detaljer. For Reindriftsforvaltningens del har siidakontakten for det respektive reinbeitedistriktet 


opplyst at områdestyrene er nedlagt, dette knyttet til forvaltningens uttalelse om eventuell 


konsekvensutredning. Det vises for øvrig til gode rådførende kommentarer fra 


Reindriftsforvaltningen – spesielt mhp. anmodning om dialog med stedlig reinbeitedistrikt.


Da tap av beiteareal for den omsøkte lokaliteten er såpass liten som reindistriktet viser til mener vi at 


detaljreguleringen fortsatt ikke krever konsekvensutredning. Vi vil på bakgrunn av tungtveiende 


samfunnsmessige og kulturelle årsaker vurdere reguleringsplanen å kunne bli en god reguleringsplan 


for alle parter- så også reinbeitedistrikt 34, dette jamfør forvaltningslovens § 2 – om part som 


beiteberettiget.


Reindriftsforvaltningens kommentarer og reinbeitedistriktets vilkår er med dette etterfulgt og 


imøtekommet så langt dette er mulig.








ROS-sjekkliste Reguleringsplan Storsletta 
hyttefelt . Nordreisa kommune.


ROS-SJEKKLISTE og FAGRESSURSER


Dato: 15.12.2011. Sist revidert 20.11.13.


Sjekkliste for kommunale areal, regulerings- og bebyggelsesplaner 


Denne sjekklista bygger på veilederen ”GIS i samfunnsikkerhet og arealplanlegging”. Listen er et 
hjelpemiddel i planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold. Også andre forhold enn de som 
står oppført her vil kunne ha betydning for planarbeidet, en sjekkliste må tilpasses lokale forhold. Link 
til rapporten er 
http://www.dsb.no/Global/Regional%20og%20kommunal%20beredskap/Dokumenter/SigVe_vedlegg
_2010.pdf eller http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-
beredskap/Beredskapsplanlegging/Kart/Veileder-geografisk-informasjonssystem-GIS-i-
arealplanlegging/


Hva skal vurderes? 
For hvert tema skal sannsynlighet og konsekvens (kilde: dsb veileder) vurderes. Følgende oppsett kan 
benyttes.
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Sjekklista skal gås gjennom og kommenteres i planbeskrivelsen eller i eget vedlegg ”ROS-analyse”


NATURRISIKO Problemstillinger: Vurdering:


Skred/ustabil grunn 
(Snø, is, stein, leire, jord, fjell)


Utgjør fare for skred, flom osv. så stor fare at 
arealer ikke bør bebygges? Bør det stilles 
krav om spesielle tiltak ved bygging, f.eks. 
sikring av kjellere mot oversvømming? 
Planlegges ny utbygging i områder der 
veinettet er utsatt for skred eller flom, slik at 
bebyggelsen står i fare for å bli isolert i 
perioder? 
Kan skred utgjør fare for planlagte 
kraftlinjer, hovedvannledninger eller annen 
ny infrastruktur?


Det vil ikke skje 
oppføring av bygg 
innenfor 
fareområde for 
snøras.


Flom i vassdrag Ikke aktuelt.


Stormflo
Det er ingen 
bebyggelse for 
varig opphold 
storflomsonen


Framtidig høyere havnivå og 
stormflonivå


Framtids havnivå ved stormflo antas å være 
250cm over gjennomsnittlig flo/fjære. 
Referanse for havnivåstigning:
DSB-Rapport «Estimater av fremtidige 
havnivåstigning i norske kystkommuner» 
tabell for Troms år 2050 relativ år 2000 viser 
for Skjervøy 247cm (239-261).


Det er ingen 
bebyggelse for 
varig opphold i
stormflosonen.
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Vind, ekstremnedbør Nordvest og sørvest er områdets 
framtredende vindretning.


Bygg og anlegg er 
lokalisert med 
hensyn til lokale 
vindforhold ,terreng 
og vegetasjon


Grunnforhold Når det gjelder vurderinger knyttet til
kvikkleir og grunnforhold så er det NGUs 
løsmassekart som gjelder.


Ingen relevant 
risiko


Skog/lyngbrann
Ligger arealet spesielt utsatt til i forhold til 
skog- eller lyngbrann?


Mark er bevokst 
med lyng som kan 
være lett antennelig 
i tørre perioder


Radon
Planlegges utbygging i områder der det er 
spesielt høye verdier av radon i 
grunn/bygninger?


Det er ikke foretatt 
undersøkelser vedr. 
radon. Det er ikke 
kjennskap til at det 
befinner seg 
radonholdige 
bergarter i omårdet.


VIRKSOMHETSRISIKO Problemstillinger: Vurdering:


Virksomheter med fare for 
brann eller eksplosjon


Ved planer om utbygging i nærheten av slike 
anlegg må risiko vurderes: 
Er nyutbygging i området forsvarlig? Har 
virksomheten en sikkerhetssone med 
restriksjoner? 
Vil nyutbygging i nærheten legge 
begrensninger på eksisterende anleggs 
mulighet for videreutvikling? 
Ved etablering av ny virksomhet som utgjør 
brannrisiko: 
er det bebyggelse i nærheten med spesielt
stor fare for brannspredning (f.eks. tett 
trehusbebyggelse)?


Det er ingen anlegg 
eller virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.


Virksomheter med fare for 
kjemikalieutslipp eller annen 
akutt forurensing


Er nyutbygging i nærheten forsvarlig? Har 
virksomheten en sikkerhetssone med 
restriksjoner? Vil nyutbygging i nærheten 
legge begrensninger på eksisterende 
virksomhet


Det er ingen anlegg 
eller virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.


Transport av farlig gods Vurdering av risiko i forhold til utbygging 
nær vei, spesielt hvis det foreligger 
tilleggsrisiko som skredfare eller høy 
hyppighet av trafikkulykker. 
Spesiell vurdering i forhold til sårbare 
objekter som drikkevannforsyning eller 


Det er ingen anlegg 
eller virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.
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helseinstitusjoner. 


Avfallsområder/deponier/ 
Forurenset grunn 


Kan grunnen/sjøsedimenter være forurenset 
fra tidligere bruk 
(eks. ved planlagt endret bruk av tidligere 
industritomter)? 


Det er ingen anlegg 
eller virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.


Dambruddsberegninger Hvis det bygges ut i et område som ligger 
innenfor en dambruddssone, 
må NVE vurdere om dammen må forsterkes. 


Det er ingen anlegg 
eller virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.


Elektromagnetiske felt Risiko bør vurderes dersom det planlegges 
lokalisering av bygg 
der mennesker oppholder seg over lengre tid 
nær slike felt. 


Det er ingen bygg, 
anlegg eller 
virksomheter som 
er tiltenkt plassert i 
nærheten av den 
aktuelle risikoen.


Trafikkfare Er trafikksikkerhet vurdert? Vil nye 
utbyggingsområder gi økt trafikk-belastning 
på veistrekninger som fra før har mange 
trafikkulykker? 
Eller på strekninger med usikrede 
jernbanekryssinger? 


Det er ingen anlegg 
eller virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.


Skipsfart Vil farleder, strømforhold, vindeksponering 
m.m. kunne få innvirkning i 
forhold til planer om sjønær utbygging? 
Utslipp av farlig last, oljesøl, kollisjon 
mellom skip og bygninger eller infrastruktur.


Det er ingen anlegg 
eller virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.


Spesiell fare for terror eller 
kriminalitet


Plassering av spesielt utsatt virksomhet i 
forhold til vanlig bebyggelse og spesielt 
sårbare objekter, f.eks. barnehager.


Det er ingen anlegg 
eller virksomheter i 
nærheten med den 
aktuelle risikoen.


BEREDSKAPSTILTAK AV 
BETYDNING FOR 
AREALPLANLEGGING


Problemstillinger: Vurdering:


Utrykningstid brannvesen Nye utbyggingsområder og lokalisering av 
institusjoner vurderes i forhold til krav til 
utrykningstid


Brannvesen må 
tilkalles fra 
Skjervøy via 
fergeforbindelse 
Storstein- Nikkeby
Ambulanse  må 







5


Utrykningstid ambulanse tilkalles fra 
Skjervøy via 
fergeforbindelse 
Storstein- Nikkeby


Vanntrykkssoner/
slukkevannskapasitet


Slukkevannskapasitet må vurderes ved 
planer om ny utbygging.


Stedlig slukkevann 
må tas fra sjø. 
Lokale vannkilder 
har begrenset 
kapasitet.


Storelva nord for 
Hamnnes er 
nærmester 
vannkilde med 
tilfredsstillende
kapasitet.


SÅRBARE OBJEKTER Vil planforslaget kunne gi økt risiko for:       


Natur Naturvernområder, andre viktige 
naturområder, rekreasjons- og 
friluftsområder. 


Planforslaget kan 
medføre økt trafikk 
i rekreasjons- og 
fritidsområdene 
omkring.


Helse- og omsorgsinstitusjoner Sykehus, sykehjem, aldershjem / 
eldreboliger, skoler, barnehage. 


Ingen relevant 
risiko


Kulturminner Objekter med stor kulturhistorisk verdi. Planforslaget kan 
medføre økt trafikk 
i og omkring 
registrerte 
kulturminner i 
området. Se egen 
vurdering fra 
fylkeskommunen


Viktige offentlige bygninger Administrasjonsbygg, bygg for viktige 
tekniske funksjoner 


Ingen relevant 
risiko


Trafikk-knutepunkt Jernbanestasjon, bussterminal, havn, flyplass
Ingen relevant 
risiko







6


El-forsyning Kraftverk, høyspentledninger, trafoer, 
dammer m.m 


Høyspentledning 5-
20kv går gjennom 
planområdet. Det er 
avsatt 
sikkerhetsone i 
form av 
hensynssone i 
planområdet.


Sikkerhetsavstander 
er utformet jamfør 
kraftselskapet 
Ymber AS.


Tunneler, broer Finnes alternative veiforbindelser 
Ingen relevant 
risiko


Hovednett, gass Finnes alternative energikilder 
Ingen relevant 
risiko


Drikkevannsforsyning Vannverk, drikkevannskilder, inntak, 
nedbørsfelt, grunnvann m.m 


Ingen relevant 
risiko
Privat anlegg 
etableres.


Avløp Rørnettverk, pumpestasjoner, renseanlegg 
m.m 


Ingen relevant 
risiko.
Privat anlegg 
etableres.


Informasjons- og 
kommunikasjonsinstallasjoner 


Fibernettverk, radio/TV-stasjon, radio/TV-
sender 


Ingen relevant 
risiko


OVERSIKT DATA- KARTRESSURSER MV


Lista er ikke uttømmende. 


Risiko / sårbarhet Datasett / karttype Ansvarlig etat Link til karttjenester


Skred/ustabil 
grunn


Kvikkleire – fare-sonekart og 
risikokart


Norges vassdrags-
og energi-direktorat


www.skrednett.no


Snøskred – aktsomhetskart Norges geologiske 
undersøkelse for 
NVE


www.skrednett.no


Steinsprang – aktsomhetskart Norges geologiske 
undersøkelse for 


www.skrednett.no
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NVE
Skredhendelser Norges geologiske 


undersøkelse for 
NVE


www.skrednett.no


Løsmassegeologi Norges geologiske 
undersøkelse


http://www.ngu.no/kart/los
masse


Flom i vassdrag Flomsoner Norges vassdrags-
og energi-direktorat


http://webhotel2.gisline.no/
GISLINEWebInnsyn_
NordTroms/Map.aspx?srs
=EPSG:32633&x=
7742755,63&y=748681,315
&scale=
411246&plugin=no&mapT
heme=Arealbruk


Stormflo og 
framtidig høyere 
havnivå og 
stormflonivå


Ikke standarisert Ikke tilgjengelig


Vindutsatte 
områder, 
ekstremnedbør


Ikke standarisert Ikke tilgjengelig


Skog/lyngbrann Brannfareområder Ikke tilgjengelig
Radon Radon - aktsomhetskart Norges geologiske 


undersøkelse
http://www.ngu.no/kart/ar
ealisNGU/?Box=677584:76
59053:879631:7779661


VIRKSOMHETS
RISIKO
Virksomheter med 
fare for 
storulykkker


Storulykkevirksomheter Direktoratet for 
samfunns-sikkerhet 
og beredskap


Ikke tilgjengelig på nett


Gassanlegg Gassanlegg Direktoratet for 
samfunns-sikkerhet 
og beredskap


Ikke tilgjengelig på nett


Gassrørledninger Hovednett gass Eier av 
rørledninger 


Ikke tilgjengelig på nett


Virksomheter med 
fare for 
kjemikalieutslipp 
eller annen akutt 
forurensing


Ikke tilgjengelig på nett


Transport av farlig 
gods 


Transport av farlig gods Direktoratet for 
samfunns-sikkerhet 
og beredskap 


Ikke tilgjengelig på nett


Avfallsområder/de
ponier/ 
Forurenset grunn 


Forurenset grunn Statens 
forurensingstilsyn 


http://www.ngu.no/kart/ar
ealisNGU/?Box=677584:76
59053:879631:7779661


Områder med 
særskilt brannfare 


Brannfareområder Direktoratet for
samfunns-sikkerhet 
og beredskap 


Ikke tilgjengelig på nett


Dambruddsberegni Dambruddsberegninger Norges vassdrags- Ikke tilgjengelig på nett
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nger og energidirektorat 
Elektromagnetiske 
felt


El-nett


Trafikkfare Ulykkespunkt Statens vegvesen http://svvgw.vegvesen.no/h
ttp://svvnvdbappp.vegvese
n.no:7778/webinnsyn/anon
/index


Trafikkmengde http://svvgw.vegvesen.no/h
ttp://svvnvdbappp.vegvese
n.no:7778/webinnsyn/anon
/index


Skipsfart Farleder Kystdirektoratet


BEREDSKAPSTI
LTAK AV 
BETYDNING 
FOR 
AREALPLANLE
GGING
Utrykningstid 
brannvesen


Utrykningstid brannvesen


Utrykningstid 
ambulanse


Utrykningstid ambulanse


Vanntrykksoner/sl
ukke-
vannskapasitet


Brannhydranter Kommune Ikke tilgjengelig på nett


SÅRBARE 
OBJEKTER
Kulturminner Flere tema http://www.kulturminneso


k.no/kulturminnesok/sok/
Sårbar natur Flere tema http://www.dirnat.no/kart/ 


Gode hjelpemidler: 
 Plan- og bygningsloven 2008 med veileder


o PBL 2008 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20080627-
071.html


o Lovkommentar til plandelen i ny PBL 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-
lovkommentar-til-plandelen-i-.html?id=554282


 Veileder fra DSB: ”Samfunnsikkerhet i arealplanlegging” 
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
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Befaring ved Storsletta på Uløya


Tid: 26.09.13 Sted: Uløy


Nord- Troms plankontor v/ Jakob Bæhr


Kl: 16.00 Været: Overskyet opphold, vind fra nordøst.


Sak Diskusjon og Konklusjon


Info


Grunn


forhold


Kom til Storsletta kl. 16.00, dette spesifikt for å observere 


kulturminner, byggegrunn, topologi, naturmangfold ved 


lokaliteten. Grunneier og tiltakshaver Kjell Johansen fulgte 


med på befaringen. Lokalkunnskap om grunnforhold ved 


lokaliteten i tillegg til observasjon av kulturminner og type 


vegetasjon var sentrale elementer i befaringen.


Meget betimelig for grunnobservasjoner begynte befaringen 


fra fjæra og opp til fylkesveien. Eldre gangveg fra fjæra var 


pent senket (skåret) inn i relativt bratt bakke på sjøsiden av 


FV. Det var tydelig at grunnen her utelukkende besto av grov 


pukk, sand og større steiner jamfør registrert massetak på 


oversiden av fylkesveien.


Eksisterende hus i den tiltenkte reguleringsplanens sørlige 


ende virket også å være bygget på løsmasser identisk med 


masser fra nærliggende massetak. I tillegg ligger denne delen 


av reguleringsplanen på en flate nedenfor et større 


granskogfelt. Hele det omsøkte området er for øvrig fri for 


bekker eller elver som kan føre til erosjon, og enkelttomtene 


er jamfør plankart tenkt plassert på flater i terrenget. 
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Sak Diskusjon og Konklusjon


Granskog


Denne omsøkte reguleringsplanen bar tydelig preg av mye 


morene og tørr grunn. Kanskje ikke så rart tatt i betraktning av 


løsmassekart og stedlig massetak. 


Sør i tiltenkte reguleringsplan ligger eldre strandterrasse 


bestående av rullestein som et belte gjennom terrenget.


Brakkjord og gress-tuer sør for tiltenkte reguleringsplan virker 


mer frodig og kan jamfør NGU`s løsmassekart ligge på 


marine avsetninger.


Det resterende av areal er i all hovedsak plantet granskog og 


noe tuete brakkjord. Granfeltet bar imidlertid preg av 


forsuring, og er slik den står i dag så tett at dette er til hinder 


for allmenn adkomst og dyr på beite.


Forsuring av jordsmonnet skyldes at nåletrærnes vekst i stor 


grad preges av at fosfor og svovel blir tatt opp som anioner, 


mens de fleste andre mineralnæringsstoffene tas opp som 


kationer. Mange planter krever nitrat, mens bartrærne klarer 


seg fint med ammonium, hvilket gir en kjemisk ubalanse i 


granfeltets opptak av kationer og anioner. 


Denne ubalansen utlignes ved at røttene bytter ut hydrogen-


ioner fra organiske syrer og andre kationer- og jorda rundt 


røttene blir derfor forsuret. Det vil som en følge av dette 


returneres en mindre mengde næringsstoffer til jorda enn hva 


som var vanlig før plantetiltaket.


Forsuring blir dermed av større betydning, hvorpå dette er 


årsaken til lav bonitet og grobunn for planter innenfor det 


omsøkte reguleringsfeltet.  Følgelig var det heller ingen 


sjeldne arter registrert i artsdatabanken. Granskogen er 


dessuten ikke å foretrekke verken for beitedyr eller allmenn


adkomst gjennom feltet.
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Sak Diskusjon og Konklusjon


Foto:


Vegetasjon


Kultur


minner


Øvrig


Forsuring er et resultat av massiv granskogbeplantning.


Arealet av den helhetlige tiltenkte reguleringsplanen virker i 


all hovedsak å være dominert av det omtalte granskogfeltet. 


Der det ikke var granskog bar det nordlige området preg av 


begrensede flater av lyngrabber ovenfor grustaket. Sørlige 


deler besto av mer vegeterte flater, dette som tuete brakkjord 


blandet med lyng nedenfor et belte av rulle- stein.


Kulturminnene ble observert som to runde hull med 


omtrentlig diameter på 130 cm. De var om lag 50 cm dype og 


er definert til å være automatisk fredet gravfelt fra jernalderen 


(ID: 17563).


I den tiltenkte reguleringsplanen er det lagt inn en relativt stor 


hensynssone på 30 meter tilknyttet disse gropene. 


Kulturminnene er derfor å betrakte som svært godt ivaretatt 


for denne omsøkte reguleringsplanen.


Den tiltenkte reguleringsplanen ligger på flater i terrenget med 


gode grunnforhold og grus/ pukk- masser som drenerer godt. 


Lav bonitet og lite vegetasjon vil med sitt utmarksrelaterte 


artsomfang rundt det større granfeltet være godt forenelig med 


formålet hyttefelt.


Sted og dato: Nord- Troms Plankontor 09.10.13 Signatur: Jakob Bæhr.








Nordreisa 
kommune
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Saksfremlegg


Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Nordreisa driftsutvalg


REGULERINGSPLAN FOR NYTT HYTTEFELT PÅ ULØYA 


(Storsletta hyttefelt 1942/81/1) - FØRSTEGANGSBEHANDLING


Planlagt behandling:
Driftsutvalget


Rådmannens innstilling:


Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 10, jf. § 12 - 11. legges forslag til 
reguleringsplan for nytt hyttefelt på Uløya (Gnr/Bnr. 81/ 1) bestående av plankart (04.06.12) og 
bestemmelser, disse sist revidert hhv. 19.02.13 (plankart) og 21.03.13 (bestemmelser) ut til 
offentlig ettersyn i 30 dager.


Saksopplysninger:


Vedlegg: 1) Plankart, datert 04.06.12 (Sist revidert v/ konsulent 19.02.13)
    2) Bestemmelser og retningslinjer, sist revidert 21.03.13
    3) Planbeskrivelse, sist revidert 21.03.13
    4) Forenklet ROS – analyse datert 15.12.11
    5) Oversiktskart – planområdets beliggenhet
    6) Sist reviderte plankart m/ ny planavgrensning (a og b)


Bakgrunn:
Grunneier Kjell Johansen hadde den 13.10.09 forhåndskonferanse med Nordreisa kommune 
med ønske om å etablere hyttefelt på egen eiendom Gnr/Bnr. 81/1 ved Storsletta på Uløya. 
På bakgrunn av få kommunale ressurser, ressursbruk rettet mot utarbeidelse av ny arealdel samt 
krav til innlevert standard for tiltakets konsulent har denne saken måttet bruke noe tid. 
Saken ble imidlertid fremmet til Nord- Troms Plankontor første gang i Nov. 2012, hvorpå 
plankontoret har måttet greie ut og veilede i forhold til planforslagets flere uavklarte forhold.
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er derfor revidert og fremstår ved nyere dato.







Planforslaget:
Planforslaget som nå fremmes er utarbeidet av konsulent Geir Lyngsmark v/ Konzept Arkitektur 
Bygg og Plan, og fremmes som en privat reguleringsplan jfr. Plan- og bygningslovens 
§ 12 - 11, på vegne av tiltakshaver Kjell Johansen. Planforslaget består av plankart (vedlegg 1)
og bestemmelser (vedlegg 2) samt planbeskrivelse (vedlegg 3) og forenklet ROS – analyse 
(vedlegg 4).


Planområdet utgjør totalt om lag 125 daa. og er lokalisert på vestsiden av Uløya i Nordreisa 
kommune, se vedlagt oversiktskart (vedlegg 5). Som følge av uavklarte forhold vedrørende 
nordlige nabogrense og av hensyn til stedlig bruk av avsluttet massetak er begrensning av 
plankartet med ny adkomst blitt gjort av konsulent i februar 2013 (vedlegg 6. a og b).
Sist reviderte plankart er med dette gjort ved konsulent 19.02.13. Tekniske begrensinger v/ 
Konzept gjør at plankartets dato (04.06.12) ikke lar seg revidere.


Den forespeilte reguleringsplanen legger opp til 16 tomter, hvor av to av disse innehar 
eksisterende hytter som skal innlemmes i planen. Planforslaget vil også ombefatte område for 
oppsett av inntil 10 naust, hvorav 4 naust kan bygges i planens nordlige del, og 6 naust i det 
sørlige område. For øvrig skal område kunne brukes til sjøsetting og opptrekk av båter. 
Planforslaget tillater 1. hytte og 1. uthus oppført pr. tomt. Byggene skal ikke overskride maks.
BRA på 150 kvadratmeter. Hovedhytte kan ikke overstige 125 kvadratmeter – og 
tomtestørrelsen ligger på om lag 1-1,5 daa.


Videre ligger planområdet på begge sider av FV. 357. hvorpå arealet strekker seg fra fjæra og 
over flere strandterrasser. Den nedre delen er bevokst med lyng, kratt og gress, mens den midtre 
delen er gressbevokst og har i tidligere tider vært brukt som slåtteeng. Den øvre delen består til 
dels av mye av plantet granskog. Feltet har utsikt over Lyngenfjorden i vest.


En kraftlinje krysser den øvre delen av planområdet. I henhold til kraftleverandør Ymber AS er 
kapasiteten på denne 22Kv- linja dekkende som hovedtilførsel for tiltenkte planområde. Det må 
imidlertid bygges ny lavspent til forsyning av tomter på oversiden av 22Kv linje. For hyttene 
nedenfor linja må der skiftes til en større transformator. Angående vanntilførsel er dette tiltenkt 
gjennomført ved privat vannanlegg med trykkvann fra trykktank ved nærliggende elv 
(Sommarsetelva). Avløp er tenkt etablert som felles avløpsanlegg, hvorpå tilknytningsplikt vil 
gjelde både for vann inn og vann ut/ avløp.


Innenfor planområdet finnes to kulturminnefelt. Disse har tiltakshaver tatt særlig hensyn til, 
hvorpå planforslaget har innlemmet disse med tilhørende hensynssoner jamfør uttalelser fra 
Kulturetaten ved Troms Fylkeskommune. Adkomster, vei og tomter er for den tiltenkte 
reguleringsplanen plassert i forsvarlig avstand fra kulturminnene. Området er for øvrig blitt 
befart ved Troms Fylkeskommune Kulturetaten i september 2011. Den tiltenkte 
reguleringsplanen har to kjøreadkomster, hvorav en går til feltet ovenfor FV. 357, og den andre 
til området ved naust/ sjø.







Øvrige planer i området:
Planområdet er tidligere uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF- område med 
tillatelse til spredt utbygging av fritidsboliger. Det er inneværende kommuneplanperiode etablert
et hyttefelt (Mellomberget) om lag 1. kilometer øst for tiltenkte planforslag (se planbeskrivelse).


Varsel/ Høring/ Merknader:
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble annonsert i en lokalavis samt på Nordreisa 
kommunes hjemmeside. Utsendelse av planprogram til høring i brev er datert 9. juni 2010. Som 
følge av varsling kom det inn 4 innspill, disse i forhold til kulturminner, massetak og reindrift.
En oppsummering av disse uttalelsene etterfulgt av konsulent/ tiltakshavers kommentarer finnes 
bakerst i planbeskrivelsen – vedlegg 3.


Risiko- og sårbarhet (ROS):
Det er foretatt en forenklet ROS- analyse i forbindelse med planleggingen (vedlegg 4). 
I analysen vurderes planområdets sårbarhet i forhold til natur- og virksomhetsbaserte hendelser 
man forventer kan skje i fredstid. Analysen viser imidlertid til at det tiltenkte planområdet 
vurderes å ha tilfredsstillende sikkerhet i forhold til uønskede hendelser.


Økonomi:
Planforslaget inneholder ingen forhold eller elementer som tilsier utgifter knyttet til Nordreisa 
kommune. Tiltakshaver har med dette det fulle ansvar hva angår det planlagte tiltakets utgifter.


Vurdering:


Tomtene som tenkes fradelt er i dette tilfelle forholdsvis romslige (om lag 1-1.5 daa).
Det legges opp til totalt 16 tomter, hvorav to av disse er eksisterende (H1 og H15) og skal 
innlemmes i den forespeilte planen. Disse er for øvrig bygget innenfor krav til bestemmelser i 
tiltenkte planforslag.
Området ligger i umiddelbar nærhet til sjøen med flott utsikt mot vest og sørvest. Hyttebyggenes 
størrelse på 125m2 (maks.BRA) virker å være i tråd med god «romslighet». Lokaliteten er 
således på et av øyas mer gunstige områder med hensyn på solforhold. Som et ekstra pluss i 
planen har man tilrettelagt for båtopptrekk og to naustområder med henholdsvis 4 og 6 naust.


Det er planlagt opparbeidet to bilparkeringer pr. hyttetomt, noe som forventes å være 
tilstrekkelig ut fra den mindre mengden av trafikk øya representerer. Det stilles i planforslaget 
krav om at parkeringsplass, adkomstvei, VA- anlegg og strømtilførsel skal være ferdig 
opparbeidet frem til tomtene før byggetillatelse vil bli gitt.







Planforslaget er innenfor området avsatt til LNF- område med bestemmelser om at spredt 
utbygging kan tillates. Det er imidlertid ikke kommet inn uttalelser etter varsling som tilsier at 
området ikke kan/ bør bebygges, noe som tyder på at omsøkte tiltak ikke vil være vesentlig i 
konflikt med landbruks og/ eller friluftsinteresser i området. Det tiltenkte planforslaget har 
imidlertid brukt mye tid og ressurser for å tilpasse seg innspill og utfordringer tilhørende 
omsøkte lokalitet, dette særlig mhp.de registrerte kulturminnene.


På bakgrunn av dette stiller planmyndighetene seg positiv til at planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn.


Oppsummering:
Planforslaget anses å gi en god planmessig løsning og synes å være relativt konfliktfri i forhold 
til tilgrensende arealbruk.
Etter helhetlig vurdering anbefaler derfor administrasjonen at planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn.


Dag Funderud
Enhetsleder - utviklingsavdelinga


Arne Samuelsen
Leder v/ Nord- Troms Plankontor
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                                              REFERAT          


Telefonmøte på initiativ fra reineier og siidakontakt Isak Mathis Triumf


Reinbeitedistrikt 34. Abborassa


08.10.13.   Kl.19.45


Info:


Reineier Isak Mathis Triumf har tidligere kontaktet saksbehandler Jakob Bæhr ved Nord-


Troms Plankontor, hvorpå han har ønsket å få tilsendt plankart over kommende 


hytteutbygginger på Uløya. Interessen skyldes i første rekke at Triumf er klar over at 


kommunikasjonen innad i distriktet kan ha ført til mangelfull eller uteblitt svar på høring på 


omsøkte reguleringsplan ved Storsletta. I tillegg har Triumf blitt forespurt om reindriftas 


eksakte behov for geografisk bredde på registrert drivelei tett inntil omsøkt reguleringsfelt i 


Uløybukt/ Bjørkestøl. Triumf presenterte seg som reinbeitedistriktets «Siidakontakt» knyttet 


til eventuelle saker på Uløy, dette for å ivareta og sikre reindriftas fremtidige hensyn på øya.


Hans tilbakemeldinger refereres ved dette.


Triumf presiserer at han ved spørsmål kan kontaktes på tlf. 92038285.


Tilbakemelding Storsletta:


Triumf bekrefter at distriktet har kjennskap til de eldre reguleringsplanene ved Storsletta/ 


Kjell Johansen og Steallijeaggi/ Ole Jensen. Når det gjelder Storsletta beklager han dersom 


det ikke er kommet svar på høring fra distriktet da dette skyldes interne forhold og rutiner.


Reineier Triumf ønsker likevel at man skal kunne kommunisere, ha en dialog og komme med 


vilkår tilknyttet fremtidige reguleringsplaner innenfor distriktets områder- så også på Uløya. 


Han presiserer videre at man ved tidligere kontakt/ høring på Storsletta har ønsket en 


befaring, men at dette nødvendigvis ikke trenges, da plankart og egen lokalkunnskap vil være 


tilstrekkelig for tilbakemelding. Han uttaler videre at reinbeitedistriktet ikke har 


motforestillinger til omsøkte reguleringsplan, da denne ligger nær ved sjø i et område med 


lite beiteareal for reinen. Store deler av Storsletta har etter Triumfs mening mistet grobunn


for beiteplanter som følge av det eksisterende gran- plantefeltet.
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Triumf har derfor ingen innvendinger til reguleringsplanen bortsett fra at reinbeitedistriktet 


på ingen måter vil komme til å godta inngjerdinger av enkelttomter eller deler av


reguleringsplanen. I tillegg påpeker Triumf at reinbeitedistrikt 34. Abborassa ikke vil miste 


rettigheter knyttet til eksisterende tilløpsvei/ turløype gjennom plantefeltet, da denne er knyttet 


til aldertids bruk og hevdmessig rett til adkomst for reindriftsnæringa. Han minner om at man 


med rett til adkomst mener motorisert og ikke- motorisert ferdsel tilknyttet stedlig reindrift.


Triumf poengterer viktigheten av dialog i denne saken og påpeker samtidig at han forutsetter 


at de nevnte vilkårene vil bli etterfulgt.


(Referatet tilsendes Triumf).


Referat Slutt.
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PLANBESTEMMELSER	FOR	


REGULERINGSPLAN	FOR	GBNR	81/1
FOR	STORSLETTA HYTTEFELT	I	
NORDREISA KOMMUNE


PLAN ID: 19422009-006


Saksbehandling: Dato


1.gangs behandling i formannskapet Driftsutvalget 25.04.13


Offentlig ettersyn i perioden Aug/ Sept. 2013


2.gangs behandling i formannskapet Driftsutvalget 09.12.13


Kommunestyret
Revisjoner: 21.03.13


Konsulent
20.11.13
NTP


Planbestemmelser er datert 15.12.2011. Rev.: 15.03. 2012/04.06.2012/ 
05.12.2012/19.02.2013/ 21.03.2013/ 20.11.13.                                                                                                       


§ 1 Hensikt


Planens hensikt er å legge tilrette for en helhetlig arealforvaltning ved oppføring av 
fritidsboliger og naust med tilhørende anlegg.
Planen skal ivareta og styrke lokalsamfunnets helse, miljø og trivsel i et langsiktig bærekraftig 
perspektiv. Planleggingen og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter. 


Planområdets areal er ca. 139 daa inkl. areal i sjø. Planområde i sjø utgjør 14,4 daa av totalt 
areal. Det vil si om lag 125 daa. land- areal i planområdet.
Planen skal gjennomføres i henhold til ny plan- og bygningslov av 2008.


§ 2 Fellesbestemmelser


Planbestemmelsene gjelder for hele planområdet. 
Plankartet Reguleringsplan Storsletta hyttefelt datert 04.06.12 med tilhørende bestemmelser 
datert 15.12.11, revidert 05.12.12, revidert 21.03.13 og sist revidert 20.11.13 gjelder for hele 
planområdet.
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Bestemmelser som kun gjelder for ett eller flere del- felt, står under
arealformålene/hensynssonene til disse.


Etter PBLs § 12-7 gis følgende bestemmelser om:


1. Bebyggelsens utforming, estetiske krav/bygninger (bestemmelser) og arealers bruk
(krav om utomhusplan).
o Hyttene skal plasseres innfor regulert byggegrense. Hyttene skal innpasses best 


mulig i landskapet.
o Utstikking av tomtene og plassering bygg gjøres i samråd med grunneier.
o Naust oppføres i rekke med maks 10 enheter.
o Bebyggelsen innfor planområdet skal ha saltak mellom 22 og 35 grader. 
o Taktekking skal ikke være av material som gir refleks. 
o Utforming, materialvalg og fargebruk skal mest mulig tilpasses naturpreget i 


området. Fargevalg skal være beskrevet og vedlagt i byggesøknaden.
o Vegetasjon på ubebygd areal skal bevares mest mulig. Ubebygde deler av 


byggeområder skal bevares mest mulig med stedegen vegetasjon.
o Eksisterende plantet gran felt skal ikke snau hogges. Gjenværende seksjoner av 


trær er tiltenkt å ha en buffereffekt med hensyn på vind og innsyn mellom 
byggene. Hogst skal gjøres i samråd med grunneier.


o Transport av tømmer og beitedyr skal skje etter eksisterende vegsystem i 
planområdet.


2. Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger og areal (helse, miljø, sikkerhet, 
universell utforming og barns behov for leke- og uteoppholdsareal).


Universell utforming:
Alle utearealer det være seg til opphold eller ferdsel skal planlegges tilgjengelig og 
tilrettelagt etter prinsippet om universell utforming og i henhold til TEK 10.


Som del av universell utforming tillates derfor grusing av eventuelle tilløpsstier 
tilknyttet reguleringsplanen. Gruset tilløpssti skal ha en maks bredde på inntil 1,4 
meter.


Ved utbygging av veger, tilløpsstier og fellesarealer skal dette i størst mulig grad 
utformes slik at disse kan brukes på like vilkår for flest mulig.


Vann: 
Det anlegges privat eller felles vannanlegg som anvist på plankart. Det er 
tilkoplingsplikt.


Avløp / avtrede:
Hver hytte for privat bruk eller utleie skal være utstyrt med nødvendig avtrede.
Det skal etableres felles avløpsanlegg med tilknytningsplikt.
Kjemikalietoalett tillates ikke.
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Renovasjon:
Avfall skal bringes til godkjent avfallsdeponi.
Fast eller flytende avfall må ikke jordslås, henlegges eller ledes slik at det blir til 
sjenanse for andre.


Strøm:
I henhold til orientering fra kraftleverandør Ymber AS er det tilfredsstillende 
kapasitet på 22kV-linje som hovedtilførsel til området. 
Det må bygges ny lavspent til forsyning av tomter på oversiden av 22 kV linje. For 
eksisterende linje og transformator for hytter nedenfor 22kV-linje må det skiftes til 
en større transformator for å dekke planlagt utbygging.


Reindriftsmessige forhold:
- Det tillates ikke inngjerding av enkelttomter eller fellesområder av hensyn til 


rein og andre beitedyr.


- Eksisterende tilløpsveier og stier skal jamfør hevd- og alder tids bruk ikke 
sperres eller forringes, da disse er oppkjøringstraseer for stedlig reindrift.


- Slik den private detaljreguleringen er blitt forevist reinbeitedistriktet ved 
høring, slik forutsettes reguleringsplanen realisert.


- Motorisert ferdsel i forbindelse med utbygging skal jamfør hensyn til reinen i 
størst mulig grad begrenses


Det kan tilkomme et marginalt anleggsbidrag for å få fremført strøm til alle tomter 
ved samtidig utbygging.
Individuell utbygging vil medføre større anleggsbidrag.


3. Sikring av verneverdier
Dersom det under underanleggsarbeider eller annen virksomhet i planområdet 
oppdages automatisk fredete kulturminner, må arbeide straks stanses og 
fylkeskommunen og Sametinget varsles. Jfr. Lov om kulturminner § 8 annet ledd.


4. Rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen – settes i egen § 5 under!


5. Mindre vesentlige endringer fra planbestemmelsene kan, når særlig grunner taler 
for det, tillates av kommunen innfor rammen av bestemmelser i plan- og 
bygningsloven.


6. Privatrettslige avtaler kan ikke inngås som er i strid med planen når den er 
godkjent.
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§ 3 Arealformål PBL § 12-5, 1.-6. ledd


Planen omfatter følgende planformål:


Bebyggelse og anlegg.
-  Fritidsbebyggelse frittliggende : områdene H1 til H16
-  Naust; U/N/B med tilhørende egne bestemmelser nedenfor.


Samferdselsanlegg og infrastruktur
- Veg Fv. 357
- Kjøreveg, internveger


Grønnstruktur
- Naturområde - grønnstruktur


Bruk og vern av sjø og vassdrag
- Friområde i sjø med tilhørende strandsone


1.ledd. Bebyggelse og anlegg.
- H1 til H16 - Fritidsbebyggelse frittliggende


 Det tillates oppført 1 hytte og 1 uthus på tomten. Maks. BRA= 150m2.
 Hovedhytte kan ikke overstige BRA=125m2
 Det skal avsettes 1 parkeringsplass og 1 gjesteparkeringsplass på hver hyttetomt.


 3,5 meter er maks gesimshøyde fra gjennomsnittlig diagonal av eksisterende 


bakkenivå.


 Takoppløft tillates.


 Takvinkel skal være mellom 22 og 35 grader.


 Det tillates IKKE oppført gjerder for tomter eller i reguleringsplanen som helhet, da 
reguleringsplanen har til hensikt å ivareta allmenn adkomst, hensyn til reindriftas 
tilløpsveier, stedlig kultursti samt beite for rein og andre beitedyr.


 Adkomststier og tilløpsveier til fjellet overfor hyttefeltet skal ikke stenges eller hindre 
allmenn adkomst og reindriftas særegne bruksrett til disse. Bruksretten er tilknyttet 
hevd og alder tids bruk.


 Ved søknad om tiltak skal plassering av hytte, parkeringsplasser, uthus, 
terrenginngrep, murer og fyllinger vises på situasjonsplan som skal vedlegges 
søknaden.


 Fritidsboligen hoved-møneretning skal følge terrengets høydekoter.


 Bruk av fyllinger, skjæringer, støttemurer skal begrenses i størst mulig grad. 
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Naust; U/N/B
Område for oppsetting av inntil 10 naust inkludert til eksisterende naust hvorav 4 naust kan 
bygges i nordlig området og 6 naust kan bygges i sørlige området.
Området kan også brukes til sjøsetting og opptrekk av båter.


 Naustene røstes mot sjøen
 Fast bredde på naustenes røstvegg er 5 meter
 Naust skal fremstå med en etasje
 Naustene har samme avstand fra sjøen så langt dette er mulig
 Naustene samlokaliseres som henholdsvis 4 og 6 enheter fordelt på to lokaliteter, dvs. 


sør og nord i reguleringsfeltet
 Saltak skal anvendes med takvinkel mellom 22 og 35 grader


 Samtlige naust skal ha nært beslektede farger – fargevalg tillegges byggesøknad.
 Farge på tak skal være i henhold til § 2 i fellesbestemmelser.


2. ledd. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg


Kjøreveg V1, V2, V3, V4
Regulert vegbredde er 5 meter inkl. skulder og grøft.
Byggeavstand fra senter veg skal være min. 8 meter.
Kjøreveg er i privat eie og benyttes som adkomst til hytteområder og naust.


3.ledd. Grønnstruktur
- Naturområder 
I området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg som redusere 
området verdi som naturområder. Det kan likevel gjøres mindre terrengarbeider for å legge 
tilrette for allmennhetens ferdsel i området som rydding av enkle stier.


6.ledd. Bruks av sjø, vassdrag, med tilhørende strandsone.
- Friområde i sjø med strandlinje
Området kan brukes til bading og uteliv. Bålplass og sitteplasser kan etableres i forbindelse 
med bruken av området. Aktiviteter av en slik art i felles områder forutsettes tilgjengelig og 
tilrettelagt etter prinsippene om universell utforming- og i henhold til TEK 10.
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§ 4 Hensynssone PBL § 11-8 jf. § 12- 6


Hensynssoner


Stedegen beite for rein og andre frittgående beitedyr tillates innenfor hensynsonene.


- Hensynssone frisikt
Innenfor hensynssone frisikt skal det ikke være vegetasjon eller noe som kan 
være til sikthinder med høyde mer enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå.


- Hensynssone ras og skredfare
Innenfor hensynssonen Ras og skredfare er det ikke tillatt med etablering av 
bygg.


- Hensynssone fareområder høyspenningsanlegg og høyspent kabler
Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med etablering av bygg.


- Hensynssone landskap
Innenfor hensynssonen landskap kan det etableres inntil 10 naust i områdene for naust 
merket N1 og N2. 


- Hensynssone bevaring av kulturmiljø
Under anleggsfasen må hele hensynssonen kulturmiljø sikres med gjerde jfr. 
PBL § 12-7,6
Beiting av småfe innenfor hensynssonen tillates.


- Hensynssone Båndlegging etter loven om kulturminner
Kulturminner innenfor hensynssonen er automatisk fredet jfr. Lov om 
kulturminner av 1978 § 4. Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med noen form 
for inngrep marka. Det må ikke tillates virksomhet som kan føre til at 
kulturminner blir skadet eller endrer form. 


§ 5 Rekkefølgebestemmelser, jf. § 12-7 nr 10


Opparbeidelseskrav for å få midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.


Før de nye hyttene tas i bruk skal felles adkomst og parkeringer være ferdig opparbeidet. 
Vannforsyning, avløp og elektrisitet skal være tilfredsstillende etablert før hytter tas i bruk. 


Det skal ikke igangsettes bygging i området før atkomstene fra fylkesvegen til hyttefelt og 
naustområde tilfredsstiller kravene til utforming og sikt jf. håndbok 017 Veg- og 
gateutforming. Videre skal atkomstene kontrolleres og godkjennes av Statens vegvesen før 
byggetillatelse gis.


Beskrivelse slutt.





