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Melding om vedtak 
 

 

 
 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2015/162-29 3734/2015 L12 09.04.2015 

 

Melding om sluttvedtak: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og 

parkering - Plan ID: 19422014_005 

Kommunestyret vedtok i møte den 26. mars 2015 sak 5/15 detaljregulering av Sokkelvikkrysset 

snuplass og parkering - Plan ID: 19422014_005 

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt 

reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. 

 

Vedtak i kommunestyret 

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-12 vedtas med dette detaljregulering for 

Sokkelvikkrysset snuplass og parkering med plan ID: 19422014_005 med plankart samt 

planbestemmelser og planbeskrivelse datert 24.02.2015. 

 

Saksdokumenter 

Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og 

saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig på vår internettside: 

http://www.nordreisa.kommune.no/planlegging/. 

Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget på tlf. 77 77 07 00 eller i e-post til 

postmottak@nordreisa.kommune.no. 

 

Erstatning/ innløsning 

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov 

§ 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort. 
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Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Hanne Henriksen 

Arealplanlegger 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 

 

 

Vedlegg til offentlige myndigheter og grunneiere: 

1 Planbeskrivelse: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

2 Planbestemmelser: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

3 Plankart: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

4 Plankart (SOSI-fil): Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

 

 

 

Likelydende brev sendt til: 

Randi Hagen-O. Henriksen Severin Ytrebergs gate 9  TROMSØ 

Rigmor Margrete Olsen Fjæreplyttvegen 5  KROKELVDALEN 

Erik Bernhard Seljevoll Jubelen 24  SØRKJOSEN 

FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105  TROMSØ 

TROMS FYLKESKOMMUNE Postboks 6600 Langnes  TROMSØ 

SAMEDIGGI / SAMETINGET Àvjovârgeaidnu 50  KARASJOK 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Region Nord 

Kongens gate 14-18  NARVIK 

Statens Vegvesen Region Nord Postboks 1403  BODØ 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/162-24 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Hanne 

Henriksen 

 Dato:                 24.02.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

14/15 Nordreisa driftsutvalg 3.3.2015 

5/15 Nordreisa kommunestyre 26.3.2015 

 

Sluttbehandling: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - 

Plan ID: 19422014_005 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 

Vedlegg 

1 Planbeskrivelse: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

2 Planbestemmelser: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

3 Plankart: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 03.03.2015  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-12 vedtas med dette detaljregulering for 

Sokkelvikkrysset snuplass og parkering med plan ID: 19422014_005 med plankart samt 

planbestemmelser og planbeskrivelse datert 24.02.2015. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2015  
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Behandling: 

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-12 vedtas med dette detaljregulering for 

Sokkelvikkrysset snuplass og parkering med plan ID: 19422014_005 med plankart samt 

planbestemmelser og planbeskrivelse datert 24.02.2015. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-12 vedtas med dette detaljregulering for 

Sokkelvikkrysset snuplass og parkering med plan ID: 19422014_005 med plankart samt 

planbestemmelser og planbeskrivelse datert 24.02.2015. 

  

 

Saksopplysninger 

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

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

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

Planområdet er på 8,5 dekar.  

 

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

med tunellen gjennom Reisafjellet. Disse massene er planlagt brukt for å bygge opp og planere 

grunnen under snuplassen/parkeringsplassen innenfor den tiltenkte detaljreguleringen.  

 

Gjennom detaljreguleringen vil det legges til rette for utfartsparkering for ca. 34 personbiler ved 

Sokkelvikkrysset, samtidig som det blir en snuplass for både brøytebil og buss der store kjøretøy kan 

snu uten å måtte rygge. Ved kommende omlegging av dagens E6 etter at tunellen gjennom 

Sørkjosfjellet er ferdig vil veistrekningen fra Jubelen til Langslett over Sørkjosfjellet omklassifiseres 

til fylkeskommunal eller kommunal vei. Det er per i dag usikkert om veistrekningen fra 

Sokkelvikkrysset til Veibrink da vil bli vinterstengt. Dersom veien vinterstenges vil det være behov 

for snuplass for brøytebil i eller i nærheten av planområdet.  

Planområdet er i dag et naturområde mellom dagens E6 og Sokkelvikveien. Avstanden mellom 

veiene er på det meste 100 meter i luftlinje. Området er skogkledt, delvis med lauvskog og delvis 

med plantet granskog. Inntrykket av planområdet vil endres vesentlig ved utbygging til 

snuplass/parkering for de som opplever området på nært hold. På avstand vil en utbygging ha svært 

liten innvirkning på opplevelsen av landskapet.  

 

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

Arealdelen har innenfor planområdet avsatt arealer til parkeringsplass (SPA 02) og Landbruks-, 

natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Planforslaget er i tråd med arealdelen.  

 

Planforslaget berører ikke deler av eller grenser inntil andre reguleringsplaner. 
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Illustrasjon: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser planområdet. Planavgrensningen 

vises som en stiplet linje på kartutsnittet. Lys grønn: LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift). Grå: Parkering. 

Lilla: Næringsbebyggelse. Mørk turkis: Havn. Lys blå: Sjø. 

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

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

47/494 for å få planområdet til å stemme overens med dagens veitrasé. Planområdet er på 8,5 dekar. 

 

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

grenser ikke til noen eksisterende reguleringsplaner.  

 

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

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

også gjennomføring av enkeltprosjekter i ettertid.  

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

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

 

Varsel/ Høring/ Merknader:  
Driftsutvalget vedtok i møte den 6. januar 2015 å sende planen ut på høring og offentlig ettersyn. 

Brev om høringen ble sendt ut til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til berørte 

offentlige myndigheter den 9. januar 2015. I tillegg ble høringen annonsert på kommunens 

hjemmesider og i avisene Nordlys og Framtid 13. januar 2015. Høringsfrist ble satt til 20. februar 

2015. 

 

Det kom totalt inn fem innspill til høringen. Ingen innsigelser ble fremmet. 

 

Med bakgrunn i høringsinnspill er planområdet redusert fra 13,9 dekar til 8,5 dekar, samt at det er 

gjort noen mindre endringer i planbestemmelsene. 

 

Det ble vedtatt oppstart for detaljreguleringen som områderegulering for Hjellnes industripark og 

havn i møte i driftsutvalget den 3. juni 2014. Varsel om oppstart ble sendt ut som varsel om oppstart 

for Hjellnes industripark og havn per brev til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til 
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berørte offentlige myndigheter den 7. juli 2014. I tillegg har varsel om oppstart blitt annonsert på 

kommunens hjemmesider og med annonse i avisene Nordlys og Framtid i Nord den 12. juli 2014. 

Merknadsfrist ble satt til 1. september 2014.  

 

Det kom inn 11 innspill til varsel om oppstart.  

 

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

planforslaget er langt mindre enn arealet det ble varslet oppstart for. De innkomne innspillene gjelder 

derfor et langt større areal enn det dette planforslaget gjelder for. Det er i merknadsbehandlingen etter 

beste evne forsøkt å se hva og hvilken del av de ulike innspillene som berører dette planforslaget, og 

kommentarene til innspillene er utarbeidet med bakgrunn i det. Merknadsbehandlingen gir en 

oppsummering av innspillene etterfulgt av konsulent/ tiltakshavers kommentarer. Denne finnes i 

planbeskrivelsens kapittel 8.  

 

Landbruksmessige forhold:  
Planområdet berører en mindre del av et LNFR-område, men planforslaget ansees ikke å medføre 

negative konsekvenser for landbruket. I planområdet er hovedlandbruksinteressen som berøres 

skogbruk.  

 

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

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

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

landbruksinteressene.  

 

Naturmangfold:  
Det er gjort vurderinger av planområdet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Planområdet berører ikke 

og vil ikke komme i konflikt med sårbare eller trua arter, eller naturtyper. Kunnskap om 

naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens kapittel 4.6 og 7.5.  

 

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

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

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

området. Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. NML § 8. 

 

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

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

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

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

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

og teknisk infrastruktur som i stor grad påvirker planområdet allerede.  

  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke 

komme til anvendelse i denne saken. Utbygging antas ikke å forringe eller ødelegge leveområder for 

trua eller sårbare arter og naturtyper.  

 

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

beste resultatet for samfunnet og naturmangfoldet er ivaretatt gjennom planområdets lokalisering ved 

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

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

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

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

naturmiljø, herunder sørge for at utslipp av miljøskadelige stoffer ikke forekommer.  
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Risiko- og sårbarhet:  
For detaljreguleringen av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering vil der ikke tilføres vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, hvorpå det i utgangspunktet ikke utløses krav til planprogram. Den 

tiltenkte detaljreguleringen er også blitt vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning. 

Nordreisa kommune har konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik 

utredning, jf. KU- forskriftens §§ 2 og 3 og vedlegg I og II.  

 

Etter en samlet vurdering konkluderer Nordreisa kommune med at det ikke er 

samfunnssikkerhetsmessige forhold eller andre risiko- og sårbarhetsforhold som vil utgjøre fare for 

den omsøkte detaljreguleringen, og heller ikke for nærliggende eksisterende bebyggelse. Det kan 

herunder nevnes at det heller ikke finnes registrerte kulturminner innenfor den tiltenkte 

områdereguleringen, jf. askeladden 5.12.2014.  

 

Detaljregulering:  
Detaljregulering etter pbl. § 12-3 brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i 

kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Kommunestyret skal påse at detaljregulering 

utarbeides for de områder eller tiltak som er bestemt i kommuneplanens arealdel, og der det ellers er 

behov for å sikre forsvarlig planavklaring og plangjennomføring. Kommunestyret kan også i 

forbindelse med vedtak av kommunal planstrategi vurdere kommunens planbehov, innbefattet 

behovet for kommunal detaljregulering.  

 

Formål og virkemidler er i det vesentlige like for detaljregulering og områderegulering. 

Detaljregulering er en plan for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og vern av 

bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av 

utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Den erstatter tidligere 

detaljert reguleringsplan og bebyggelsesplan.  

 

Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering er ønsket for å legge til rette for 

nødvendig snuplass for brøytebil og buss, samt en utfartsparkering for brukerne av området etter 

omklassifisering av dagens E6 ved ferdigstillelse av tunellen gjennom Sørkjosfjellet. 

Vurdering 

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

kommuneplanens arealdel er planområdet redusert for å tilpasses reelt arealbehov til ønskede formål 

Et økt antall formål innenfor planområdet kommer naturlig som en følge av en mer detaljert plan der 

det er behov for nye planformål for å støtte opp om hovedformålet. Følgende endringer i 

arealavgrensning er gjort: Planområdet er noe utvidet sørover i forhold til arealet avsatt i 

kommuneplanens arealdel for å få en bedre avgrensning mot eksisterende vei, dagens E6. Dette gjør 

at et mindre areal som er avsatt til LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift) i 

kommuneplanens arealdel inngår i planområdet.  

 

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

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

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

betraktelig.  

 

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

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

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

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

liten. Arealet blir transformert til et åpent areal der aktiviteten fra mennesker og kjøretøy vil øke noe. 
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Samlet sett regner vi med at aktiviteten fra kjøretøy i området vil reduseres når dagens E6 flyttes og 

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

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

for alle som bruker nærområdet.  

 

Ingen kulturminner vil påvirkes negativt av planforslaget. Av nærliggende kulturminner og kultur- og 

naturhistorie kan det raset i Sokkelvik i 1959 og tidligere grunneier av GBR 47/25 nevnes. Tanken er 

å sette opp noen informasjonstavler i direkte tilknytning til parkeringsplassen. Her vil det være mulig 

å informere om for eksempel disse dersom det er ønskelig.  

 

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

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

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

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

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

Sokkelvikkrysset til Veibrink.  

 

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

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

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

skogbruksareal vil gå tapt ved utbygging av området til parkeringsplass. Området er ikke vurdert å 

være en del av viktig eller svært viktig skog for skogbruket jf. kommuneplanens arealdels temakart 

om skog. Vi mener derfor å ha tatt hensyn til landbruksinteressene. 

 

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

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

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

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

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

redusert ved omlegging av E6. 
 
Det er avdekket motstridene interesser mellom kommunen som ønsker å bygge ut arealet til det vi 

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

E6 og grunneier som ønsker å bevare arealet som det er av personlige grunner.  

 

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

løpet av planprosessen. Det fremkommer ikke andre forhold som tilsier at en utbygging vil være i 

strid med regionale og/eller nasjonale interesser. Kommunen ønsker å prioritere den samfunnsnytten 

arealet har som utfartsparkering og som snuplass for brøytebil og buss.  

 

Oppsummering:  
Planforslaget for detaljregulering av snuplass og parkeringsplass ved Sokkelvikkrysset ansees for å gi 

en planmessig god løsning i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil være av 

samfunnsnytte ved å gi snuplass for brøytebil og buss på et sted der det vil være naturlig å ha dette 

når dagens E6 omlegges og veien forbi planområdet omklassifiseres.  

 

Etter helhetlig vurdering anbefaler derfor administrasjonen at planforslaget sluttbehandles. 
 

 

 


