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Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
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Tidspunkt: 09:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til 

postmottak@nordreisa.kommune.no  – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en 

bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta 
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Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

På grunn av størrelsene på saksfremleggene og vedlegg er kommunestyrepapirene delt opp i 4 

deler: 

 

Del I 

Interpellasjoner/spørsmål og referatsaker er i egen PDF-fil 

 

Del II 

PS 19/15 til PS 38/15 er i egen PDF-fil/papir versjon 

 

Del III 

PS 39/15  

 

Del IV  

PS 40 til PS 43/15 
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                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 40//15 Sluttbehandling: Detaljregulering Kanuttebakken, 

Gbnr. 1942/29/9, Svartfoss i Reisadalen 

 2015/1400 

PS 41//15 Detaljreguleringsplan Svartfosslia hyttefelt 

19422010_003 - sluttbehandling 

 2015/330 

PS 42//15 Klage på vedtak: Detaljregulering av 

Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan ID: 

19422014_005 

 2015/162 

PS 43//15 Kommunestyrets sluttbehandling: 

Detaljregulering Betesda boligområde - Plan ID: 

19422014_002 

 2015/288 
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PS 39/15  

 

Del IV  

PS 40 til PS 43/15 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1400-1 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Jakob Bæhr 

 Dato:                 12.05.2015 

 

 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

29/15 Nordreisa driftsutvalg 26.05.2015 

40//15 Nordreisa kommunestyre 24.06.2015 

 

Sluttbehandling: Detaljregulering Kanuttebakken, Gbnr. 1942/29/9, 

Svartfoss i Reisadalen 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Kanuttebakken - Plankart 

2 Bestemmelser og planbeskrivelse 

3 Vedtak i driftsutvalget 2008 

4 Statskog - brev vedrørende veirett 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.05.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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

Kanuttebakken hyttefelt 1942/29/9 med plankart datert 02.04.08 med tilhørende bestemmelser 

og planbeskrivelse. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

detaljregulering for Kanuttebakken hyttefelt 1942/29/9 med plankart datert 02.04.08 med 

tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse. 
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Saksopplysninger 

 

Saksdokumenter som er vedlagt: 

1) Plankart, datert 02.04.08  

      (Redigitalisert v/ Nordreisa kommune 22.01.15- Planid. 19422008_006) 

2) Bestemmelser og planbeskrivelse datert 12.11.2007 (Scannet) 

 3) Vedtak i Driftsutvalget/ Mappe, sak nr. 0084/ 08 av 01.09.2008 (Scannet) 

            4) Statskog- brev vedr. veirett og andre tiltak, datert 19.05.2008 (Scannet) 

      

Andre saksdok. (ikke vedlagt/ K2000): 

1) Mappe, sak nr. 0046/ 08.  

 

 

Bakgrunn: 

Grunneier Henry Vangen har den 10.03.08 varslet oppstart av planarbeid, dette som resultat av 

forhåndskonferanse med Nordreisa kommune med ønske om å etablere hyttefelt på egen 

eiendom Gnr/Bnr. 29/9 ved Kanuttebakken på Svartfoss i Reisadalen.  

Den forespeilte reguleringsplanen legger opp til 17 nye hyttetomter med tilhørende adkomst via 

eksisterende skogsveg, hvorpå planområdet vil ligge om lag 500 meter fra kommunal veg. 

Planforslaget vil ombefatte et samlet areal på 25 daa. hvorav 8,5 daa. vil utgjøre areal til 

hyttetomtene. Hver tomt vil dermed komme på 0,5 daa. med omkringliggende blandingsskog av 

bjørk, selje og older. Planprosessen har på grunn av tidligere innsigelse fra fylkeslandbruksstyret 

og i påvente av kommuneplanens arealdel dratt ut i tid, men sluttbehandles med dette våren 

2015, da arealet nå er i henhold til Nordreisa kommunes arealdel av 20.03.14. 

 

 

Planforslaget: 

Planforslaget består av plankart (vedlegg 1) samt bestemmelser og planbeskrivelse som 

(vedlegg 2). Planområdet utgjør totalt omlag 25 daa. og er lokalisert på en høyde i terrenget  om 

lag 600 meter øst for Reisaelva. I detaljreguleringen for Kanuttebakken har de siste revisjonene 

vært knyttet til vurderinger med hensyn på naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper- og at 

plankartet er blitt redigitalisert ved Nordreisa kommune. 

Detaljreguleringen har tidligere vært igjennom driftsutvalget pr.21.04.08 og 01.09.08 (vedlegg 

3). Reguleringsplanen er for øvrig utarbeidet i tråd med Nordreisa kommunes anbefalinger i 

forhåndskonferansen og er per dags dato også jamfør godkjent arealbruksformål tilknyttet 

Nordreisa kommunes arealdel vedtatt 20.03.14. 

 

 

 

Øvrige planer i området: 

Planområdet var tidligere uregulert og i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF- område.  

Det er inneværende kommuneplanperiode gjennomført utarbeidelse av ny arealdel, hvorpå dette 

området v/ høring er blitt avsatt til fritidsbebyggelse med sosikode 1120- og omtalt i arealdelen 

som område D12. Det kan for øvrig nevnes at Statskog har påbegynt en større detaljregulering 

på samme siden av Reisaelva- dette 1,5 km. lengre ned/nordvest i dalføret. 

 

 

 

Vurdering etter naturmangfoldloven:  
Det følger av naturmangfoldloven (Nml) § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven  

§§ 8 – 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er 

krav om at vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken. 
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Store deler av planområdet består av blandingsskog av selje og olderskog på en flate/ mo uten 

kjente registreringer av viktige naturmangfoldsverdier. Detalj-reguleringen grenser ikke til 

Reisaelva som er et vernet vassdrag, hvorpå kantsonen langs Reisaelva ikke vil bli berørt av 

detaljreguleringen.  

Det er gjort søk i naturbasen til miljødirektoratet og artsdatabankens artskart pr. 11.05.15 uten at 

det er funnet registreringer av viktige arter eller naturtyper i området. I tillegg er området særlig 

vurdert tilknyttet bearbeidelsen av Kommuneplanens arealdel, hvorpå følgende tidligere 

uttalelser foreligger: 

 

«Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller 

utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase (3.10.2013). Det er ikke registrert noen trua eller sårbare 

arter innenfor områdene, jf. Artskart (3.10.2013)». Kravet til kunnskap etter 

naturmangfoldloven § 8, vurderes med dette å være oppfylt. Ut i fra den kunnskapen som er om 

området, er det ikke grunnlag for å tro at tiltakene i planen vil føre til skade på truet eller 

verdifullt naturmangfold. Føre-var-prinsippet etter Nml §9 vektlegges derfor ikke. 

 

 

 

Planen legger til rette for nye fritidsboliger om lag 600 meter fra Reisaelvas kantsone.  

Det er fra før av en del bebyggelse nærmere Reisaelva ved Vangen gård, om lag 400 meter vest 

for planlagte tiltak. I den nye arealdelen for Nordreisa kommune er det åpnet opp for at visse 

områder kan bebygges med fritidsboliger. Kanuttebakken ved Svartfoss er en av disse 

områdene. 

Den økte belastningen knyttet til Reisaelva vurderes som liten og medfører ikke noen vesentlig 

økning i den samlede belastningen- dette hverken på elva eller selve planområdet som 

økosystem, jf. Nml § 10. 

Da det ikke er kjent at tiltakene i planen fører til en økt belastning på naturmangfoldet er det 

ikke stilt ytterligere krav til tiltakshaver jf. Nml §§ 11 og 12. 

 

 

 

Høring/ merknader: 

Under tidligere offentlig ettersyn av vår 2008 har det totalt innkommet 4 innspill, hvorav 

samtlige av disse er tilbakevist og/ eller tatt til etterretning på bakgrunn av vedtak av 

kommuneplanens arealdel av 20.03.14 for Nordreisa kommune. 

Disse merknadene var følgende: 

 

1) Fylkeslandbruksstyret; Viser til at tiltenkte planområde har verdi som jordbruksmessig 

dyrkningsreserve – Godkjent ved kommuneplanens arealdel 2014. 

2) Reindriftsforvaltningen i Vest- Finnmark; Uttaler at områdestyret tilrår at saken legges i 

bero i påvente av arbeidet med kommuneplanens arealdel – Godkjent ved 

kommuneplanens arealdel 2014. 

3) Statskog; Viser til at tiltaket tilløpsvei går over Statskog sin grunn og at avtale om bruk 

av vei må foreligge før reguleringsplanen godkjennes (vedlegg 4). I tillegg ber de om at 

hyttene plasseres 4 meter fra grensen – Skriftlig avtale om veirett mangler- vilkår 

tilknyttet denne må derfor innlemmes jamfør opparbeidelseskrav til dette vedtak. 

Vedrørende byggegrensene til reguleringen vil disse kunne håndteres enkeltvis ved 

byggesak. Planområdet grenser for øvrig ikke til andre detaljreguleringer, og er i sin 

helhet godkjent ved kommuneplanens arealdel 2014.   

4) Sametinget; Endre tekst i planbestemmelser fra «samisk kulturminneråd» til 

«Sametinget» – Endring er tatt til etterretning. 
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Kommunalteknisk: 

Nordreisa kommune viser til at viktigheten av at hytter som innehar toaletter med sisterner skal 

jamfør detaljreguleringens bestemmelser §2. pkt.2.2 utslippet samles opp i septiktank uten 

avløp. Dette kalles avløp til lukket kum. 

Det foreligger for øvrig en rapport fra skredbefaring med hensyn på eventuell potensiell fare for 

stein eller snøskred, denne utformet ved Norveg AS i 2008 som viser til det ikke er fare for 

skred i området.  

Skredvurderingen har sammen med risiko- og sikkerhetsvurderinger tilknyttet utarbeidelsen av 

kommuneplanens arealdel «friskmeldt» og avsatt planområdet til formålet fritidsboliger. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

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. 

 

 

Opparbeidelseskrav: 

Jamfør Plan- og bygningslovens om adkomst § 27-4. samt veglovens §§ 40-43 og med 

henvisning til Statens vegvesens vegnormal N100 samt merknad fra Statskog vedrørende avtale 

for bruk av vei, minner Nordreisa kommune om at detalj-reguleringen skal inneha godkjent 

adkomst og opparbeidet tilløpsvei (tinglyst veirett) før brukstillatelse/ ferdigattest kan gis.  

Det forutsettes at detaljreguleringens tilløpsvei skal brøytes på vinteren, og skal inneha en 

helårlig veistandard av en slik kvalitet at brann- og ambulansekjøretøy skal sikres adkomst til 

lokaliteten.  

 

 

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. 

Videre er formålet å bevare den stedlige «dalakulturen» og la bygningene dominere minst mulig 

i landskapet.  

Tomtene som tenkes etablert er imidlertid ikke særlig store med 0.5 daa. 

Planområdet som helhet utgjør totalt om lag 25 daa. hvorpå denne detaljreguleringen er av en 

kompakt type med relativt høy utnyttelsesgrad og lett adkomst. Planområdet preges for øvrig av 

sol nesten hele dagen med utsikt mot Puntadalen og Reisadalens vestlige side. 

 

Planforslaget er i Nordreisa kommunes arealdel avsatt til fritidsbebyggelse og som følge av dette 

vil tidligere merknader til saken være å regne som hensyntatt, og det er jamfør vurderinger etter 

naturmangfoldloven ikke grunnlag for å tro at tiltakene i planen vil føre til skade på truet eller 

verdifullt naturmangfold. Detaljreguleringen synes ikke å inneha vesentlige faktorer ved seg 

som virker å være kontroversielle, og de nødvendige hensyn til reindrift, naturmangfold, 

landbruks- og friluftsinteresser virker å være imøtekommet. 

 

 

 

Konklusjon: 
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Planforslaget anses å ha en planmessig løsning etter eldre plan- og bygningslov av 1985, og har 

ved Nordreisa kommunes prosess knyttet til arealdelen blitt avsatt til formålet fritidsboliger. 

Som del av kommuneplanens arealdel har derfor området blitt vurdert med hensyn på risiko- og 

sårbarhet, i tillegg til at reindrift og aktuelle sektormyndigheter har hatt anledning til innsigelser 

ved høring. På denne bakgrunn er planområdet Kanuttebakken godkjent for fritidsbebyggelse 

jamfør kommuneplanens arealdel av 20.03.14. 

 

Videre synes detaljreguleringen å bære preg av positiv tilretteleggelse med hensyn på helse og 

trivsel som en sekundær samfunnsnyttig effekt, og i tillegg relativt konfliktfri med hensyn på 

tilgrensende arealbruk. 

 

Etter en helhetlig vurdering anbefaler derfor administrasjonen at reguleringsplanen for 

Kanuttebakken hytteområde Gbnr. 29/ 9 på Svartfoss i Nordreisa kommune med 

tilhørende kart og bestemmelser- skal vedtas. 
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TEGNFORKLARING

Nordreisa kommune

Reguleringsplan

Saksbehandling etter PBL:

Kommunsetyrets vedtak

Planens begrensning

Grense for arealformål

PlanID: 19422008_006

Dato: Redigitalisert:2.4.2008 22.1.2015

Hyttefelt GNR 29/9 Storslåtten/Kanuttebakken, Svartfoss

Saksnr. Dato Sign.

Plannr. Tegnnr. Saksbeh.Planen utarbeidet av:

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

Offenlig ettersyn fra 28.4.2008 til 20.5.2008

2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

10.3.2008

08/00308 28.4.2008 RB

0046/08 21.4.2008

0084/08 1.9.2008 RB

RB

0 20 40 60 80 m

Område for fritidsbebyggelse

Privat veg

Friluftsområde (på land)

Felles grøntanlegg

Reguleringsplan/Bebyggelsesplan PBL 1985

Planens begrensning

Formålsgrense

Regulert senterlinje

Avkjørsel

Påskrift feltnavn
Abc

Regulerings- og bebyggelsesplan - påskrift
Abc

Felles for  reguleringsplan PBL 1985 og 2008
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/330-17 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Birger Storaas 

 Dato:                 11.05.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

30/15 Nordreisa driftsutvalg 26.05.2015 

41//15 Nordreisa kommunestyre 24.06.2015 

 

Detaljreguleringsplan Svartfosslia hyttefelt 19422010_003 - sluttbehandling 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven § 12-12 

 

Vedlegg 

1 Planbeskrivelse 

2 Planbestemmelser 

3 Plankart 

4 Høringsbrev med sak 13/15 driftsutvalget 

5 Fylkesmannens uttalelse 

6 Fylkeskommunens uttalelse 

7 Statens vegvesens uttalelse 

8 NVEs uttalelse 

9 Uttalelse fra D-42 RBD 

10 Uttalelse fra Vangen og Pettersen 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.05.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Svartfosslia hyttefelt 

planid. 19422010_003 med tilhørende reguleringsbestemmelser revidert 06.05.2015. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Svartfosslia hyttefelt 

planid. 19422010_003 med tilhørende reguleringsbestemmelser revidert 06.05.2015. 
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Saksopplysninger 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Svartfosslia hyttefelt er mottatt fra Statskog SF som er 

tiltakshaver. Bakgrunn for saken og beskrivelse av tiltaket framgår av saksframlegg til 

behandling for høring og offentlig ettersyn, se vedlegg 4.   

 

Hensikt med reguleringen 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for inntil 35 hytter av høy standard samt 

parkeringsområder på gnr. 29 bnr. 1. 

 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel.  

 

Førstegangsbehandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av driftsutvalget den 03.03.2015 sak 13/15. 

Driftsutvalget vedtok å fremme planen og sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn.   

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

Det er foretatt en endring:  

 Nytt kulepunkt i planbestemmelsens punkt 5.3 Vann/avløp/toalett: 

 Dersom vannuttaket får utilsiktede og alvorlige konsekvenser for naturmiljøet, 

må en tilfredsstillende løsning finnes i samråd med berørte fagmyndigheter og 

parter samt kommunen. 

 

Høringsuttalelser: 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 7.3 – 24.4.2015. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, reindrifta m.fl. til uttalelse. Det kom 

inn totalt 6 uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert 

nedenfor. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen, 20.04.2015:  

Fremmer ingen innsigelse eller merknader til planforslaget. 

 

Uttalelse fra Troms fylkeskommune, 22.04.2015:  

Ingen merknader til planforslaget. Dette er en felles uttalelse fra planavdelingen og kulturetaten 

i fylkeskommunen. 

 

Uttalelse fra Statens vegvesen, 23.03.2015:  

Ingen merknader til planforslaget. 
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Uttalelse fra NVE, 20.04.2015:  

Med hjemmel i vannressursloven § 20 avgjør NVE at vannuttaket som inngår i 

reguleringsplanen kan bygges og drives uten at det trenger å behandles av NVE etter 

bestemmelsene i vannressursloven. Dersom vannuttaket får utilsiktede og alvorlige 

konsekvenser for naturmiljøet, legger NVE til grunn at vannuttaket må reduseres eventuelt 

opphøre. NVE anbefaler at dette blir innarbeidet som en bestemmelse til reguleringsplanen. 

NVE har ellers ingen merknader til planen. 

 

Rådmannens kommentar:  

For å imøtekomme NVEs merknad er det føyd til nytt kulepunkt i planbestemmelsene under 

punkt 5.3 Vann/avløp/toalett: 

 Dersom vannuttaket får utilsiktede og alvorlige konsekvenser for naturmiljøet, må en 

tilfredsstillende løsning finnes i samråd med berørte fagmyndigheter og parter samt 

kommunen. 

Denne endringen er avklart med tiltakshaver Statskog som ikke har innvendinger mot denne. I 

epost av 8.5. har NVE bekreftet at deres merknad er ivaretatt ved denne tilføyelsen. 

 

Uttalelse fra D-42 Beahcegealli reinbeitedistrikt v/ styret, 09.04.2015:  

 

 En av hovedferdselsårene for distriktet for å komme opp til fjellet med ATV. 

 Økt trafikk nedenfor skoggrensa ikke så forstyrrende for reindrifta, men at hyttefeltet kan 

skape mer trafikk opp mot fjellet som vil være til større ulempe. 

 Fjellet rett over er et av de viktigste luftingsområdene med tilhørende beite ned mot 

skoggrensa. 

 Distriktet har også behov for å ha lett tilgang til å ferdes opp veien i Svartfosslia, samt å ha 

oversikt over ferdselen som skjer inn mot fjellet med fremtidig utvikling av motorisert ferdsel 

og topptur ferdsel av større grupperinger eller økt kontinuitet av ferdsel av fotturister. 

 Distriktet vil på grunnlag av dette kreve å få 2 av tomtene som ligger nærmest veien 13 og 15 

regulert til distriktet med samme standard som resten av tomtene. Distriktet vil med dette 

kunne kompensere i noen grad for ulempene hyttefeltet gir med mulighet til å oppholde seg i 

området når reinen er der. Denne type kompensasjon vil kunne gi videre dialog og samarbeid 

med det nye hyttefeltet. 

 Distriktet vil fortsatt ha veien åpen for ferdsel og transport av utstyr til fjellområdene uten 

hinder av overfylt parkering eller stengsel av forskjellig grad. 

Rådmannens kommentar:  

Det er rådmannens oppfatning at planen med bestemmelser gir en klar forsikring om at 

hyttefeltet ikke vil hindre veien/atkomsten opp langs eksisterende skogsbilvei i Svartfosslia. En 

kan nok forvente at hyttefeltet vil utløse en noe større trafikk opp mot fjells. Men dette vil nok 

være relativt lite vurdert opp mot at dette er et område som brukes i ganske stor grad i dag både 

vinter- og sommerstid. 

 

Når det gjelder kravet om 2 hyttetomter til reinbeitedistriktet som kompensasjon for ulempene, 

er det rådmannens oppfatning at dette er dårlig begrunnet fra reindriftas side. Tiltakshaver har 

muntlig tilkjentgjort for saksbehandler at dette er et urimelig krav fra reindrifta. Det er derfor 

rådmannens anbefaling at dette ikke hensyntas. Reinbeitedistriktet har mulighet for å påklage et 

vedtak om godkjenning av planen. Informasjon om dette vil bli gitt av kommunen etter at planen 

er vedtatt. 

 

Uttalelse fra May-Helen Vangen og Stein-Magne Pettersen, 11.03.2015:  
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 De driver gårdsbruk på eiendommen 29/8. 

 De uttrykker bekymring for at hyttefeltet kan påvirke vannstanden til elv som går gjennom 

eiendommen deres og er drikkekilde for dyrene på ut- og innmarksbeite. Det er om sommeren 

minimalt med vann i elva. 

 Områdene rundt er hovedbeiteområde for 350 sau hver sommer og det uttrykkes bekymring 

om det er tatt hensyn til at mer ferdsel i området vil forstyrre og eventuelt skremme vekk 

dyrene fra beiteområdet. 

Rådmannens kommentar:  

I planbeskrivelsens punkt 5.7 Vann og avløp er det gitt en beskrivelse av vannanlegget. Det er 

antatt at boredybden på fjellbrønnene er 120 meter og anlegget dimensjoneres med en kapasitet 

på 0,3 l/s i døgngjennomsnitt. Det er derfor god grunn til å anta at vannstanden i nevnte elv ikke 

vil påvirkes i merkbar grad av dette anlegget. Dessuten er det nå kommet et nytt tillegg i 

bestemmelsene som skal motvirke at vannuttaket gir større og utilsiktede utslag for naturmiljøet, 

se over under uttalelse fra NVE. 

 

Når det gjelder beitedyra i området, så vil det følge for enhver som oppholder seg i området å ta 

særskilt hensyn til disse – spesielt gjelder det å være aktpågivende med å holde hunder i bånd. 

Dette følger av annet lovverk enn plan- og bygningsloven. 

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

 

Vurdering 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

 

Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Interessene til landbruk, 

reindrift og allmenheten er på en tilfredsstillende måte ivaretatt gjennom bestemmelser og 

arealbruken i plankartet. 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget detaljregulering for 

hyttefelt Svartfosslia 19422010_003 vedtas.  

 

 

Liste over ikke vedlagte dokumenter: 

 ROS - 13.2.2015  

 ROS - februar 2011  

 ROS - Notat oppdatering av ROS - februar 2011  

 Overordnet brannotat, Norconsult  

 E-post fra Norconsult vedr. brannotat  

 Forhåndsvarsel og innkomne merknader  

 Sametingets uttalelse 2014  

 Fylkeskommunens uttalelse 2014  

 Referat forhåndskonferanse  

 Kommuneplanens arealdel - samlet vurdering etter NML av Svartfoss-området 
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 Disse finnes på kommunens hjemmeside under sak 13/15 for driftsutvalgets møte 3. mars: 

http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/2965582.1386.ytrbbbuxrf/Innkalling+til+driftsut

valget+3.3.15.pdf 
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SAMMENDRAG 

 

Deler av eiendommen Nordreisens allmenning gnr. 29 bnr. 1 skal utvikles til et 

hyttefelt med 35 enkeltstående hytter. Området ligger i Svartfosslia i 

Reisadalen ca 37 km fra Storslett i Nordreisa kommune. Planlagt hyttefelt er 

sørvendt med god beliggenhet i forhold til sol, utsikt og tilgjengelighet. 

Arealet er ikke tidligere regulert, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

fritidsbebyggelse, samt kombinert samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i lokalavisen 13.11.2010 og på 

Nordreisa kommunes internettsider den 17.11.2010. Offentlige instanser, 

naboer og rettighetshavere er tilskrevet med brev datert 11.11.2010. 

Planarbeidets ramme er jf. plan- og bygningslovens § 12-3 Detaljregulering, 

det vil si at planforslaget er en oppfølging av hovedtrekk og rammer i 

kommuneplanens arealdel.  

 

Forslagsstiller er: Statskog SF, region Troms  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto på forside: Norge i 3D, 2011 

 

 

Denne reguleringsplanen inneholder detaljregulering for Svartfosslia 

hyttefelt. Materialet i detaljplanen består av følgende deler: 

1. Planbeskrivelse, datert 13.2.2015 (word og pdf) 

2. Plankart med tegnforklaring, datert 13.2.2015 (pdf og sosi 4.3) 

3. Reguleringsbestemmelser, datert 13.2.2015 (word og pdf) 

4. ROS-analyse, datert 13.2.2015 (pdf) 

 

I tillegg er følgende materiale vedlagt detaljplanen: 

 

5. Forhåndsvarsler og merknader 

6. Sjekkliste for planlegging inkl. i planbeskrivelsen 

7. Referat fra forhåndskonferanse, avholdt 29.10.2010 

8. Vedlegg 1 ROS-analyse naturrisiko, datert februar 2011 

9. Vedlegg 2 Notat-oppdatering av tidligere ROS vurdering snø og skred, 

datert 9.2.2015 

10. Vedlegg 3 Overordnet brannotat vedr. Svartfosslia, datert 8.7.2011 

m/e-post av 19.7.2011 (vedlegg 4) 
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1. BAKGRUNN 

 

1.1 Forslagsstiller 

Tiltakshaver er Statskog SF, region Troms.  

Detaljplanen er utarbeidet av Statskog SF med underleveranser fra følgende: 

 Sweco AS (forprosjekt VA-anlegg og grunnvannsvurderinger, samt 

karttekniske tjenester) 

 Norconsult AS (overordnet brannvurdering) 

 Halti nasjonalparksenter AS (naturrisiko i ROS-analysen) 

 Siv. ing. Pål Pettersen (vann- og avløp) 

 

1.2 Hensikten med planen 

Planen skal legge til rette for høy standard fritidsbebyggelse med adkomst.  

Det er planlagt 35 nye hyttetomter i feltet.  

 

Det er en målsetning at hyttefeltet skal gjøre området mer tilgjengelig og 

dermed mer brukt som friluftsområde enn i dag. 

 

 

2. PLANSTATUS 

 

2.1 Overordnete planer 

I kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026, vedtatt 

20.3.2014, er område BFR 03 (tidligere FR13, i arealdelen vedtatt 24.6.2002) 

Svartfosslia avsatt til framtidig fritidsbebyggelse. Arealet er på ca. 470 dekar. 

Planområdet omfatter kun deler av BFR 03 i øst og SKF 1, og utgjør totalt 238 

dekar. Området SKF 1 avsatt til kombinert samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur. Arealet er på ca. 37 dekar. Arealene BFR 03 og SKF 1 er vist i 

(Figur 1). Ut over arealet avsatt i kommuneplanens arealdel er det tatt inn 

areal til vei og parkering for å sikre adkomst til hyttefeltet. 

 

 
Figur 1. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa, areal avsatt til framtidig 
hyttefelt i Svartfosslia er markert med BFR 03. I tillegg er arealet til kombinert 
samferdselsanlegg og teknisk infrastrukturmarkert med SKF 1. 
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Det er i overordna plan satt et øvre tak på 55 hytter i området, samt at det 

åpnes opp for flere hytter i senere plan under forutsetning av en vurdering av 

virkningen en slik utbygging vil ha for reindriften.  

 

Denne detaljplanen regulerer for 35 hytter innenfor planområdet. 

 

 

2.2 Overordnete føringer 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune inneholder bestemmelser 

og retningslinjer for byggeområder:  

 Generelle bestemmelser for byggeområder om blant annet  

infrastruktur inkl. parkering og energiforsyning (hovedregel: 

jordkabel). 

 Bestemmelser for størrelse og utforming på fritidsbebyggelse, 

standardklasse 1 (høy standard):  

o Maks tillatt bruksareal (BRA). Totalt: BRA = 150 m2, Hytte: BRA 

= 125 m2.  

o På hver tomt tillates maksimalt 3 bygg: en hytte og inntil 2 

uthus (inkl. vedbod, do, anneks m.m.). 

 

 

3. PLANOMRÅDET 

 

3.1 Beliggenhet, størrelse og avgrensning   

Planområdet er lokalisert i Svartfosslia i Reisadalen og omfatter deler av 

eiendommen gnr. 29 bnr. 1 i Nordreisa kommune. 

Avstanden fra Storslett er ca 37 km og til Saraelv ca 10 km. Området ligger     

ca 210 km fra Alta, ca 85 km fra Skjervøy og ca 150 km fra Skibotn (Figur 2). 

Nærmeste butikk, bensinstasjon og annet servicetilbud er lokalisert til 

Storslett 

Figur 2. Planområdet, markert med oransje, ligger i Reisadalen i Nordreisa kommune. 
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Planområdet er 238 dekar, inkludert parkering og adkomstvei. Avstanden er 

1,4 km mellom vinterparkeringen (VP) og øverste avkjørsel inn til hyttefeltet 

ved parkeringsplass P4. 

Hyttetomtene ligger i hovedsak mellom 150 m.o.h. og 200 m.o.h. I nord 

avgrenses området naturlig opp mot foten av en åsrygg. I sørøst følger grensa 

eksisterende skogsbilvei. Mot sør og vest er plangrensa trukket gjennom 

skogen (Figur 3).  

Parkering (P6) og avløpsanlegg ligger mellom 105 m.o.h og 125 m.o.h (Figur 

3). P6 ligger på nordvest siden av skogsbilveien og på motsatt side mot sørøst 

ligger avløpsanlegget.   

Planlagt hyttefelt er sørvendt med god beliggenhet i forhold til sol, utsikt og 

tilgjengelighet. Området er naturtomt og har nærhet til parkering og 

campingplass.   

 

3.2 Adkomst 

Adkomst til området er etter fylkesvei 865 inn Reisadalen fra Storslett, og 

videre over brua hvor det er skiltet til Svartfoss. Det går skogsbilvei på andre 

siden av elva – først mot venstre, så til høyre opp eksisterende skogsbilvei 

mot hyttefeltet. Det er planlagt skogsbilvei inn til hyttene og parkeringsplass 

ved hyttetomtene. Det er avsatt areal til parkering i utkanten av planområdet 

(P1 - P6). Ved behov planlegges utvidelse av parkeringskapasiteten på østsida 

av elva (VP). Herfra går det scooterløype opp mot og forbi hyttefeltet.  

 

 
Figur 3. Planavgrensning for detaljplan for Svartfosslia hyttefelt. 
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3.3 Eiendomsforhold  

Planområdet ligger i sin helhet på statsgrunn gnr. 29 bnr. 1, Nordreisens 

allmenning. Det er ingen tilstøtende eiendommer direkte inn til plangrensa 

(Figur 4). Naboeiendommer i nærheten av hyttefeltet: 
 

Gnr. Bnr. Hjemmelshaver/Fester Eiendomsoverdragelser 

29 1 Statskog SF  

29 1 
Statskog SF/Forsvarsbygg 

Fellestjenester (fester, nr. 9047) 

 

29 8 

                                                                         

Vangen Arnulf Johannes                              

 

Fra 6.1.2012:  

Pettersen Stein-Magne 

Vangen May Helen R.                                                                                                                                            

29 9 Vangen Henry Rolf 

Fra 4.12.2014: 

Musum Isabel Kanutte 

Musum Lars Ole 

29 12 
Henriksen Heidi Rikardsen 

Henriksen Ken Sivert 

 

29 15 Vangen Henry Rolf 

Fra 4.12.2014: 

Musum Isabel Kanutte 

Musum Lars Ole 

29 20 
Statskog SF/ 

Andersen Jon Arild Gustav (fester) 

 

29 21 Vangen Eyolf Ragnar   

29 24 Vangen Henry Rolf 

Fra 4.12.2014: 

Musum Isabel Kanutte 

Musum Lars Ole 

29 34 Vangen Henry Rolf 

Fra 4.12.2014: 

Musum Isabel Kanutte 

Musum Lars Ole 

29 53 

                                                                               

Vik Morten Mo                                                    

 

Fra 22.9.2011: 

Holm Maria Joan H. 

Holm Trond                                                                            

29 95 
Henriksen Heidi Rikardsen 

Henriksen Ken Sivert 

Fra 19.6.2014: 

Hammari Roald Hans 

 

Figur 4. Planområdet ligger på eiendom gnr. 29 bnr. 1. Grenser til naboeiendommer 
og Reisaelva er markert med rødt.  
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3.4 Naturgrunnlag  

3.4.1 Geologi 

Berggrunnen består av meta-arkose delvis med kvartsittlag (NGU 2010). 

Løsmassene i planområdet preges av breelvavsetninger og morenemateriale 

(NGU 2010). Arealet hyttetomtene er lagt til har i hovedsak et tynt 

morenedekke over berggrunn, stedvis med bart fjell. Arealet til teknisk 

infrastruktur i forbindelse med vann- og avløpsanlegg består av 

breelvavsetninger. Adkomst, etter eksisterende skogsbilvei, går gjennom 

området med breelvavsetninger (Figur 5).  

 
Figur 5. Løsmasser i planområdet, glasifluvial avsetning og morene. NGU 2010. 

I følge mineralressursbasen (NGU 2015) er det ikke registret forekomster av 

metaller, industrimineraler eller naturstein innenfor planområdet. Ingen grus- 

og pukkforekomster vil bli nedbygd. 

 

3.4.2 Topografi og landskap 

Planområdet ligger i hovedsak mellom 105 m.o.h. og 200 m.o.h. Øvre del av 

planområdet, i nord, avgrenses mot foten av en åsrygg. Hyttefeltet ligger i ei 

sørvendt li midt i et skogslandskap med varierende helning (Figur 6). Arealet 

er lokalt kupert med flatere partier innimellom (Figur 7). Adkomsten, 

eksisterende skogsbilvei opp mot feltet, går gjennom barskog og har et par 

bratte strekk. Gjennomsnittlig stigning er 8,9 %.   

     
Figur 6. Hyttefeltet i Svartfosslia ligger i ei sørvendt li midt i et skoglandskap 
(innringet med blå sirkel). Foto: Halti nasjonalparksenter AS. 
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                                 Figur 7. Topografien i hyttefeltet og plassering av hyttetomter, adkomstveier og parkeringsplasser. Ekvidistanse er 5 m.  
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3.4.3 Vegetasjon 

Planområdet består av skogdekt mark med lav og middels bonitet (Figur 8). 

Området er dekket av furuskog, med flekkvise innslag av lauvskog. 

Feltsjiktet/skogbunnen er dominert av lyngarter, i fuktige partier er gress og 

urter representert. 

                                                                             
Figur 8. Vegetasjon i den mest åpne delen av planområdet. Foto: Asgeir Blixgård 

2010. 

3.5 Naturverdier 

Planforslaget berører ikke inngrepsfrie naturområder (INON). Arealet ligger i 

sin helhet ca. 1 km eller mer fra nærmeste grense til inngrepsfrie 

naturområder (MD, INON 01.13).  

 

Planområdet ligger i nedbørsfeltet til Reisavassdraget, som er et vernet 

vassdrag. Vernegrunnlaget er vassdragets størrelse, beliggenhet og mangfold. 

Hyttene er planlagt oppført 450 m eller mer fra Reisaelva, dermed blir ikke 

100 m-beltet langs hovedvannstrengen berørt av tiltaket. Etablering av 

parkering (VP) vil kunne medføre små inngrep i 100 m-beltet ved eksisterende 

bru.  

 

Sommeren 2009 ble det gjennomført ei kartlegging av verdifulle naturtyper i 

Nordreisa (Ecofact rapport: 15-2010). Svartfoss ble oppsøkt, men ikke 

verdisatt. Det foreligger ingen registreringer av viktige eller svært viktige 

viltområder eller naturtyper i planområdet (MD 2015). Det er ikke registrert 

utrydningstruende arter i planområdet (Artsdatabanken 2015). 

 

3.6 Bruk av området 

3.6.1 Skogsdrift 

På slutten av 1980-tallet ble det bygd skogsbilvei opp Svartfosslia. I den 

forbindelse ble det hogd ut mye furutømmer og bjørk, totalt over 1 000 kbm. 

Hogsten av furu ble utført som frøtrestillingshogst, der også yngre 

produksjonstrær ble satt igjen. Bjørkehogsten ble utført som en 

(små)flatehogst.  

Takstene fra 1975 og 1988, revidert i 1997, viser også at bestandsinndeling og 

treslagssammensetning i Svartfosslia har endret seg etter veibygginga og 

hogsten. Skogen i planområdet, bestand 209.0, er klassifisert som F8 og er 

lavbonitets furuskog med innslag av lauvskog (Figur 9). Det samme gjelder 

skogen hvor avløpsanlegg, parkeringsplassene P6 og VP er planlagt etablert, 

med noe mindre lauvskog. 
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Figur 9. Bestandsinndeling av skogen i Svartfosslia. Skogen i planområdet, bestand 

209.0, er klassifisert som F8 (lavbonitet) og består av furu og lauvskog. 

 

3.6.2 Reindrift 

Planområdet ligger innenfor Beachegealli reinbeitedistrikt 42. Grensa for 

reinbeitedistriktet er trukket i Reisaelva. Planområdet berører ikke flyttleier 

eller trekkleier. Det er ikke gjerder eller andre reindriftsanlegg innenfor 

arealet. Beahcegealli har sommerbeite i området hvor hyttefeltet et planlagt 

(Figur 10). 
 

Figur 10. Reindrift, sommerbeite for Beahcegealli rbd 42. TromsAtlas 2010. 

3.6.3 Jordbruk/beite 

Planområdet ligger innenfor et utmarksareal på 600 km2 benyttet av 

Nordreisa Sankelag. I 2009 ble det sluppet 5073 sau/lam og 240 geit på beite. 

Tettheten av dyr er 9 sauer per km2 (Skog og landskap 2011). 

 

3.6.4 Rekreasjon 

Det går ei rekreasjonsløype for scooter opp langs skogsbilveien øst i 

planområdet. Området er noe benyttet av lokalbefolkningen til sanking av 

bær og sopp. 
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4. PLANPROSESS 

 

4.1 Forhåndskonferanse 

Avgrensing av planområdet, innhold i planen og krav fra kommunen er avklart 

i forhåndskonferanse avholdt 29. oktober 2010, samt per telefon og e-post 

med saksbehandler i Nordreisa kommune. I planprosessen har forslagsstiller 

vært i flere møter og i dialog med Nordreisa kommune for å få klarert forhold 

i detaljplanarbeidet, senest med Nord-Troms plankontor 12.1.2015.  

4.2 Forhåndsvarsling 

Oppstart av detaljreguleringen ble kunngjort i Framtid i Nord 13.11.2010 

(Figur 11) og på Nordreisa kommunes internettsider den 17.11.2010 med frist 

for merknader 10.12.2010. Offentlige instanser, naboer og rettighetshavere 

er tilskrevet i brev datert 11.11.2010.  

 
                                 Figur 11. Annonse for varsel av detaljplanarbeidet.  
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4.3 Innkomne forhåndsmerknader 

Som følge av varsel om oppstart av detaljreguleringen, mottok forslagsstiller 9 

uttalelser. Oversikt over disse: 
 

Merknad nr. Avsender  Dato 

1 Sametinget 19.11.2010 

2 Troms fylkeskommune 25.11.2010 

3 Statens vegvesen 30.11.2010 

4 Direktoratet for mineralforvaltning 30.11.2010 

5 Kystverket  3.12.2010 

6 Fylkesmannen i Troms  13.12.2010 

7 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 13.12.2010 

8 Reindriftsforvaltningen 20.12.2010 

9 Henry Rolf Vangen (grunneier og nabo) 9.12.2010 

 

4.3.1 Offentlige høringsinstanser 

Merknad nr.1                                                                       Sametinget, 19.11.2010 

 Ut fra en landskapsmessig vurdering finnes det sannsynlig at det kan 
være samiske kulturminner i området som ikke er registrert. 
Sametinget må derfor foreta ei befaring før uttalelse kan gis.  

 Tiltaket kan ikke iverksettes før endelige uttalelse foreligger.  

 Befaring vil bli utført i løpet av feltsesongen 2011. 
 
Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning. 

 Kulturminnebefaring er gjennomført og endelig uttalelse foreligger jf. 
brev datert 17.6.2011. Det ble ikke funnet automatisk freda samiske 
kulturminner innenfor planområdet.  

 Eventuelle framtidige funn ivaretas i reguleringsbestemmelsene. 

 Saksopplysning: Arealet til parkering (P6) og avløpsanlegg ble befart 

sommeren 2014. Varsel fra Statskog i brev datert 12.3.2014, og 

Sametinget varslet befaring i brev av 23.3.2014. Uttalelse etter 

befaring, datert 14.11.2014: ingen automatisk fredete samiske 

kulturminner ble funnet. Tre eldre tjæremiler registrert i området.   

 

Merknad nr. 2                                                  Troms fylkeskommune, 25.11.2010 

 Viser til tidligere uttalelse datert 17.6.2010. Troms fylkeskommune 

har ingen ytterligere merknader til planarbeidet.  

 Eventuelt feltarbeid i forhold til kulturminner ble klarert i forkant av 

formell oppstart av arbeidet med detaljplanen.  

 Brev datert 17.6.2010: I planområdet er det ikke kjent automatisk 

freda kulturminner som tilhører fylkeskommunens ansvarsområde. 

Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8 annet ledd 

pålegger tiltakshaver å melde fra til myndighetene dersom det likevel 

oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Ber om at dette 

framgår av framtidig reguleringsplan.  

 Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandlingen. 

Forutsetter at det utarbeides bestemmelser om hensyn til landskap 

og omgivelser. 

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning.  

 Påpekte bestemmelser er tatt inn i detaljplanen.  

 Saksopplysning: Arealet til parkering (P6) og avløpsanlegg ble klarert 

for kulturminner i 2014. Varsel fra Statskog i brev datert 12.3.2014. 

Svar fra fylkeskommunen i brev datert 6.5.2014: ikke nødvendig med 

befaring av området.  
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Merknad nr.3                                                             Statens vegvesen, 30.11.2010 

 Statens vegvesen er sektormyndighet for vei og trafikk.  

 Statens vegvesens interesser er knyttet til hvilken innvirkning planen 

vil ha på fv. 865 som går fra Storslett forbi Svartfoss og til Bilto.  

 Planområdet vil få adkomst til fv. 865 via kommunal vei. Umiddelbart 

ser Statens vegvesen ikke at dette vil gi noen trafikale konsekvenser 

for fv. 865.  

 Imøteser høring på reguleringsplanen.  

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Merknad nr. 4                           Direktoratet for mineralforvaltning, 30.11.2011 

 Kan ikke se at tiltaket vil berøre viktige forekomster av mineralske 

råstoffer og har følgelig ingen merknader til varselet. 

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Merknad nr. 5                                                                          Kystverket, 3.12.2010 

 Kystverket har det faglige ansvaret for sikkerhet og framkommelighet 

i norske farvann og havner.  

 Kystverket kan ikke se at planområdet berører Kystverkets 

myndighetsområde. 

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning. 

Merknad nr. 6                                                  Fylkesmannen i Troms, 13.12.2010 

 En koordinert uttalelse fra alle avdelingene.  

 Anbefaler at planen omtales som ”detaljregulering”.  

 Forutsetter at prinsippene om universell utforming vil ligge til grunn 

for planarbeidet, jf. pbl § 1-1 siste ledd. Viser i denne sammenheng til 

fellesbestemmelsene i kommuneplanens arealdel, og til brev fra 

Miljøverndepartementet til blant annet kommunene datert 

26.10.2010.  

 Plan- og bygningsloven § 12-7 gir rammer for hva det kan gis 

bestemmelser om i reguleringsplaner. Det vises til merknadene til 

 § 12-7 nr. 5 i Miljøverndepartementets lovkommentar som fastslår at 

bestemmelsen utfyller øvrige bestemmelser om grad av utnytting, 

utforming og bruk.  

 Legger vekt på at hensynet til samfunnssikkerhet skal ivaretas i 

planleggingen, og viser til at ROS-analyse skal foretas, jf. pbl § 4-3. 

Viser til rundskriv T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i 

fareområder.  

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning. 

 Universell utforming er ivaretatt ved å legge til rette for adkomst og 

parkeringsareal inne i planområde jf. kommunale krav.    

 ROS-analyse er foretatt. Resultatene viser at dersom en tar 

tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan oppstå i eller som et 

resultat av utbyggingen vil ikke tiltaket representere høyere risiko for 

mennesker eller samfunn enn hva som er akseptert for ny bebyggelse. 

 Påpekte bestemmelser er tatt inn i detaljplanen.  
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Merknad nr. 7                                                                                    NVE, 13.12.2010 

 Reguleringsområdet ligger i nedbørsfeltet til Reisavassdraget som er 

et verna vassdrag.  

 Kan ikke ut fra oversendte dokumenter se at det er vassdrag i 

planområdet. Hvis det skulle være mindre bekker i planområdet er 

det viktig at kantsonene til vassdragene ivaretas samt at ferdsel for 

allmennheten opprettholdes.  

 Eventuelle inngrep og tiltak i vassdrag og kantsoner, må beskrives 

nærmere, slik at NVE får grunnlag for å vurdere om tiltaket omfattes 

av vannressursloven.  

 Minner om at eventuelle mindre bekker kan medføre flomsituasjon i 

spesielle tilfeller. Det vises til NVEs retningslinje nr. 1/2008 

Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag.  

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning.  

 Hyttetomtene er plassert slik at mindre bekker i området fortsatt kan 
følge sitt naturlige elveleie og kantsonene er ivaretatt.  

 Stikkrenner skal dimensjoneres etter nedbørs- og 
avrenningsforholdene i det aktuelle området. Det samme gjelder 
grøftedybden i veigrøfter.  

 ROS-analysen inneholder nærmere vurdering av faren for flom. 
 

Merknad nr. 8                                                 Reindriftsforvaltningen, 20.12.2010 

 Saken har vært på høring hos rbd. 42 Beahccegealli.  

 Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen umiddelbare innvendinger 

til varsel om igangsetting av planarbeidet. 

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning.  

 

4.3.2 Ideelle foreninger 

Ingen innkomne uttalelser. 

 

4.3.3 Direkte berørte parter og naboer 

Merknad nr. 9                                                           Henry Rolf Vangen, 9.12.2010 

 Grunneier og gårdbruker på Svartfoss. Reagerer negativt på at 

Statskog planlegger salg av hyttetomter nær hans eiendom. 

 Hyttefeltet vil føre til at fastboende ikke kan bruke området som 

tidligere. Området er i alle tider blitt brukt til utmarksbeite, 

bærplukking og rekreasjon. 

 Et stort hyttefelt vil føre til at belastningen på nærmiljøet øker stort, 

ved at folket som skal bebo hyttene med stor sannsynlighet vil søke til 

naboeiendommene for utøvelse av fritidsaktiviteter. 

 Det at Statskog ønsker å selge et stort antall hyttetomter, vil medføre 

at markedet for salg av hyttetomter blir redusert, slik at private som 

planlegger salg av hyttetomter ikke vil oppnå slag med akseptable 

priser. 

 ”Dette er politikk og jeg oppfordrer de ansvarlige politiske 

myndigheter i Nordreisa Kommune til å la folket som bor og prøver å 

overleve i Reisadalen bli prioritert ved salg av hyttetomter.” 

 

Kommentar:  

 Planområdet er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse i 

kommuneplanens arealdel.  
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 Tettheten av dyr på beite er relativt lav i planområdet, 9  sauer per 

km2. Det meste av planområdet er skrinn furuskog, med dårlig kvalitet 

som beite. 

 Reguleringsbestemmelsene vil ivareta allmennhetens adgang til 

planområdet. Rekreasjonsløypa for scooter gjennom planområdet vil 

bli ivaretatt i reguleringsplanen. Det er ikke opparbeidete skiløyper i 

planområdet.  

  Planområdet ligger i sin helhet på eiendom gnr. 29 bnr. 1. Det er 

ingen tilstøtende eiendommer direkte inn til plangrensa.  

 Statskog SF jobber for å utvikle fellesskapets eiendommer slik at de gir 

mulighet for lokal næringsutvikling og goder for allmennheten.  

 Statskog SF eier ca70 % av arealet i Nordreisa kommune. Det er viktig 

med tiltak som kan generere inntekter i framtida også på Statskog SFs 

grunn. 

 

4.4 Konsekvensutredninger 

Nordreisa kommune vurderer at planen ikke kommer inn under kriteriene for 

krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger  

§§ 3 og 4.  

 

4.5 Kulturminner 

Det er ikke registret automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 

Dette gjelder både området for fritidsbebyggelse og området for parkering 

(P6) og avløpsanlegg. Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet 

i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 

stanses straks og kulturminnemyndighetene varsles, jf. lov om kulturminner  

§ 8 annet ledd.   

5. BESKRIVELSE AV PLANEN  

 

5.1 Plannavn og innhold 

Navn: Svartfosslia hyttefelt 

Planid: 19422010_003 Nordreisa kommune 
 

Detaljplanen består av følgende planmateriale: 

 Plankart, datert 13.3.2015. Målestokk: 1:5000 og 1:7500 

 Planbestemmelser, datert 13.3.2015. 

 Planbeskrivelse, datert 13.3.2015. 

 ROS-analyse, datert 13.2.2015. 

 

5.2 Avgrensing og arealfordeling  

Planområdet ligger mellom 105 m.o.h. og 200 m.o.h. I nord avgrenses 

området for fritidsbebyggelse mot foten av en åsrygg. I sørøst følger grensa 

eksisterende skogsbilvei. I sør og mot vest er plangrensa trukket gjennom 

skogen. Parkering (P6) ligger på nordvest siden av skogsbilveien og på motsatt 

side mot sørøst ligger avløpsanlegget.   
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Planområdet er på 238,07 dekar totalt. Arealet fordeler seg på:  

Formål Areal i dekar  

Bebyggelse og anlegg  

- Fritidsbebyggelse 31,55 

- Avløpsanlegg 16,62 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

- Vei 16,72 

- Parkering  26,43 

Landbruks-, natur-, og friluftsområder samt reindrift  

- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og 

reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 

basert på gårdens ressursgrunnlag 

146,75 

Totalt areal 238,07 

 

5.3 Plassering av hyttebebyggelsen 

Det er planlagt totalt 35 hytter i planområdet. Planområdet er sørvendt, og 

ved plassering av hyttene er det vektlagt å få best mulig sol og utsiktsforhold. 

Utnyttelsesgrad er i overensstemmelse med retningslinjer i kommuneplanens 

arealdel. 

5.4 Byggegrenser 

Hyttetomtene er arealtomter. I plankartet datert 13.2.2015 er hyttetomtene 

lagt inn med sirkler på ca. et mål. Senter i sirkelen på plankartet er senter i 

tomta. Endelig areal og grenser fastsettes ved oppmåling av tomtene etter at 

planen er vedtatt. Byggegrenser er i henhold pbl. § 29-4.  

 

5.5 Veier og adkomst til hyttene 

Adkomst til området skjer fra eksisterende skogsbilvei opp Svartfosslia i 

østkanten av planområdet. Terrengets beskaffenhet medfører at stigningen 

på veien blir ca. 8,9 %. Veibredden skal være maksimalt 4 m. Med veibredde 

menes kjørebane pluss skulder på hver side. Senterlinje i vei er vist på 

plankartet. Det kan foretas mindre justeringer ved bygging av veien, for å 

oppnå best mulig terrengtilpasning og eventuelt bevare vegetasjon i området.  

Det er planlagt 1,5 parkeringsplass i tilknytning til hver tomt. I tillegg er det 

lagt inn parkering i utkanten av hyttefeltet. Hytteeierne plikter å hensette 

sine biler på de opparbeidete parkeringsplassene.  

Areal som går med til vei er skal ligge tilbake på grunneiendommen. Veien inn 

til Svartfosslia er definert som privat vei, og vedlikeholdes av hytteeierne.  

Vinterbrøyting bekostes av hytteeierne. Grunneier kan pålegge festerne avgift 

for vedlikehold av slitasje eller selvforskyldt skade på vei inn til hyttefeltet 

dersom det skulle oppstå behov for dette. All kjøring på veien skjer på eget 

ansvar. Grunneier har intet ansvar for problemer som måtte oppstå på grunn 

av skade på vei eller om hytteeier snør inne på hytta.  

All motorisert ferdsel utenom de anlagte veier og parkeringsplasser skal skje 

iht. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, med 

tilhørende forskrift. Eventuell transport på barmark må skje etter søknad om 

dispensasjon til kommunen.  
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5.6 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

Det er satt av areal til LNFR-områder innenfor planen. Innenfor området kan 

det eventuelt med enkle tiltak tilrettelegges for mer aktiv bruk for 

allmennheten. Dette kan eksempelvis være opparbeidelse av bålplasser og 

oppføring av gapahuk. 

5.7 Vann og avløp  

For vannforsyning til hyttene skal det etableres et grunnvannsanlegg med 

vannforsyning i nedgravd rør til hver enkelt hytte (Figur 12). Plassering av 

grunnvannsanlegget avhenger av grunnvannsforekomstene, men det tas sikte 

på å etablere grunnvannsbrønnene i øvre del av planområdet. Nøyaktig 

plassering avgjøres i prosessen med brønnboringen. 

Figur 12. Skisse over mulige traseer for vannledninger (blå) og avløpsrør (rød) i 
hyttefeltet. Siv. ing. Pål Pettersen 2015. 

Grunnvannsanlegget dimensjoneres med en kapasitet på 0,3 l/s i 

gjennomsnitt over døgnet, og et maksimal timesforbruk på 0,6 l/s. 

Grunnvannsbrønner bores i fjell minst 200 meter fra nærmeste vassdrag 

innenfor planområdet. Anslått dybde på fjellbrønn er 120 meter. Det er 

beregnet at det må bores 2 brønner og etableres et brønnhus. I forhold til det 

beskjedne vannuttaket og avstanden til vassdrag vurderes grunnvannsuttaket 

å ikke ha noen form for påvirkning på vassdrag i området. Tiltaket vurderes 

heller ikke å ha noen innvirkning på det biologiske mangfoldet i området.  

Det etableres et felles avløpsanlegg fra hver enkelt hytte (Figur 12). Innenfor 

planområdet etableres nødvendig renseanlegg for avløpet (Figur 13). Det 

søkes utslippstillatelse for avløp i henhold til Forurensingsloven. Nærmere 

detaljer omkring renseløsning avklares i forbindelse med 

detaljprosjekteringen og søknad om utslippstillatelse. 

Figur 13. Skisse over mulig løsning/traseer for avløpsledning, rensing/slam avskiller 
og infiltrasjonsanlegg. Siv. ing. Pål Pettersen 2015. 
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Utbygger er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegg for vann og avløp. 

Det forutsettes at vann og avløpsledninger legges mest mulig skånsomt i 

forhold til terrenget og vegetasjon. Så langt som mulig legges det opp til at 

det etableres felles grøfter for vann, avløp, strøm og fiberkabel, og at dette 

etableres i forbindelse med veier slik at inngrep i terreng og vegetasjon 

begrenses i størst mulig grad. 

5.8 Strømforsyning og fiberkabel  

Det tillates strøm innlagt i hyttene. Luftspenn langs skogsbilvei fram til 

hyttefeltet tillates. Luftspenn inne i hyttefeltet tillates ikke. Fordeling av strøm 

og fiberkabel i hyttefeltet skal skje ved jordkabel (Figur 14). Jordkablene skal 

så lang som mulig følge adkomsttraseene.  
 

Figur 14. Skisse over mulig strømforsyning i feltet. YMBER 2011. 

5.9 Renovasjon  

Det er hytteeiernes ansvar å ta vare på sitt eget avfall etter følgende 

retningslinjer:  

Hyttene er underlagt felles kommunal renovasjonsordning. Hytteeierne 

plikter å delta i slik renovasjonsordning. Utgifter med slik ordning bæres av 

hytteeierne. Kommunen plasserer ut en felles avfallscontainer i området, 

hver hytteabonnent får nøkkel til disse containerne og legger selv avfallet i 

containerne. 

5.10 Nye tiltak og hyttevelforening 

Bebyggelse og anlegg i planområdet utover det som er angitt i detaljplanen er 

ikke tillatt med mindre detaljplanen blir endret.  

Etablering av nye anlegg krever grunneiers tillatelse.  

Festerne/eierne av hyttetomtene skal organiseres og blir automatisk 

medlemmer av ei (framtidig) hyttevelforening. Festerne/eierne kan ikke gjøre 

innsigelse mot nye anlegg i planområdet, når velforeningen har godkjent 

anleggene.  
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6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

 

Under denne overskriften utdypes og begrunnes avsnittsvis de punkter som i sjekklista (for planlegging i Nordreisa kommune) framkommer som viktige for 

planforlaget. Alle tema som er krysset ”ja” er kommentert og vurdert.  

 

Detaljregulering fritidsboliger 1942/29/1. Svartfosslia hyttefelt, planid 194222010_003. 

 

TEMA AKTUELLE SPØRSMÅL Ja Uaktuelt KOMMENTAR/VURDERING 

    

 6.1 Planfaglige vurderinger 

Overordnet plan Planen skal være vurdert i forhold til kommune(del)planen •  Detaljreguleringen av Svartfosslia hyttefelt går 
ikke ut over hovedtrekkene og rammene satt i 
kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.3.2014.  

Planen er i henhold til kommune(del)plan •  

Planen er ikke i henhold til kommune(del)plan  •  

Vil planen utløse krav om konsekvensvurdering?  •  

Landskap/fjernvirkning  Er planforslagets virkning i landskapet dokumentert (f.eks. 
fotomontasje/ modell/ perspektivtegning)? 

 •  

Naturgrunnlag Er planen vurdert i forhold til: 
 grunnforhold 

•  Bergrunnen består av meta-arkose delvis med 
kvartsittlag. Arealet hyttetomtene er lagt til har 
i hovedsak et tynt morenedekke over 
berggrunn, stedvis bart fjell. Dette er stabile 
masser med god drenering og ingen kjent fare 
for utglidninger i grunnen.  

 geologiske ressurser •  Det er ikke registret forekomster av metaller, 
industrimineraler eller naturstein innenfor 
planområdet. Ingen grus- og pukkforekomster 
vil bli nedbygd (NGU 2010). 

 topografi - innpassing i terreng helningsgrad/ solforhold •  Planområdet er sørvendt med god beliggenhet i 
forhold til sol, utsikt og tilgjengelighet.   
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 vegetasjon - ivareta viktig vegetasjon, behov for 
revegetering osv. 

•  Hyttefeltet er planlagt slik at eksempelvis veier 
og tomter er tilpasset terrenget. Behov for 
revegetering anses som minimalt.  

 annet  •  

Lokaliseringsfaktorer  Er lokaliseringsfaktorer vurdert, som avstand til: 
 skole/barnehage 

 •  

 servicetilbud  •  

 friluftsområder/friområder  •  

 kollektivtilbud  •  

 annet  •  

Senterstruktur Blir planforslaget berørt av retningslinjer for etablering og utvidelse 
av kjøpesenter? 

 •  

Berører planforslaget intensjonene for god steds- og senterkultur  •  

Fortetting Er planforslaget et ledd i kommunens strategi for 
fortetting/gjenbruk/omforming innenfor tettsted/by? 

 •  

Grønnstruktur Er planen vurdert i forhold til sammenheng i grønnstruktur i 
tettbygd strøk? 

 •  

Er grønnstrukturen lett tilgjengelig for allmennheten?  •  

Estetikk Er planforslagets nærvirkning og fjernvirkning, og tilpasning til 
eksisterende omgivelser dokumentert? 

•  Det er lagt inn føringer vedrørende plassering 
og utforming av bebyggelsen i plankart og 
planbestemmelser. 

Er utnyttelsesgrad og byggehøyder vurdert i forhold til 
omgivelsene? 

•  Reguleringsbestemmelsene ivaretar dette, og 
er innenfor rammen til kommuneplanens 
arealdel. 

Utbyggingsrekkefølge Er det sikret samtidighet evt. utbyggingsrekkefølge i opparbeidelse 
av felles utearealer, gang- og sykkelveier, trafikkløsninger, 
skole/barnehagedekning, V/A-plan o.l.? 

•  Utbygging av hytter tillates ikke før nødvendig 
adkomst, vannforsyning og avløp er 
opparbeidet.  

Utbyggingsavtale Er det vurdert behov for utbyggingsavtale?  •  

Er det satt krav til driftsavtale og tilbakeføringsplan for masseuttak?  •  

Økonomi Vil realisering av planen utløse behov for offentlige midler?  •  
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 6.2 Jordvern- og Landbruksfaglige vurderinger 

Landbruk Er planforslaget vurdert i forhold til landbruksinteresser, når det 
gjelder: 

 langsiktig produksjons potensial for berørte arealer 

•  Landbruksinteressene i området er skogbruk. 
Skogen i planområdet er lavbonitets furuskog 
med innslag av lauvskog. Arealet er 
lavproduktivt og dermed mindre viktig i 
skogbrukssammenheng.  
 
Planområdet ligger innenfor et areal benyttet til 
utmarksbeite. Beitedyrs adgang til området er 
ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. Det 
tillates ikke oppført gjerder i planområdet. 
Hytteeiere plikter å ta hensyn til beitedyr og 
tamrein, og kan ikke iverksette tiltak som 
hindrer disse å ferdes i området.  

 arealtap, arrondering og drift for berørte 
landbrukseiendommer 

•  

 konsekvenser og eventuelle miljømessige ulemper for 
tilgrensende landbruksareal som kan medføre krav om 
restriksjoner på drift 

 •  

 alternative løsninger og arealdisponeringsmetoder, ved 
omdisponering av landbruksareal til annet formål 

 •  

 avveining mellom hensyn  •  
 Virkeområde jordloven og 

skogbruksloven 
Skal delings- og omdisponeringsbestemmelsene i jordloven og 
skogbruksloven fortsatt gjelde? 

 •  
 

 

 6.3 Miljøfaglige vurderinger 

Naturverdier  Berører planforslaget områder som: 

 er vernet eller foreslått vernet, herunder verna vassdrag 

•  Planområdet ligger i nedbørsfeltet til 
Reisavassdraget, som er et vernet vassdrag.  
 
Hyttene er planlagt oppført minimum 450 m fra 
Reisaelva. Det er tillatt med innlagt vann/avløp 
fra hyttene. Det er planlagt felles avløpsløsning. 
Forurensningsfaren ansees som liten. 
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Etablering av vinterparkeringsplass (VP) vil 
kunne medføre små inngrep i 100 m-belte ved 
eksisterende bru. Sikring mot erosjonsfare og 
avrenning fra parkering ivaretas ved at en 
buffersone med skog på 80-90 m vil bli beholdt 
mellom Reisaelva og parkeringsplassen. 

 er registrert med lokal/regional/nasjonal verdi i biologisk 

mangfoldkartlegging  

 •  

 er voksesteder/leveområder for sjeldne/sårbare/trua arter 
og samfunn, på land og i vann 

•  Det er registrert aktivitet av jerv og gaupe 
(gjennom kadaverundersøkelser) like utenfor 
planområdet. Dette antas å være streifdyr, som 
i liten grad vil bli berørt av detaljreguleringen.   

 er definert som inngrepsfrie naturområder  •  

 er kvartær- eller berggrunngeologiske interessante  •  

Strandsone Berører planforslaget byggeforbudet i strandsonen langs sjø?  •  

Friluftsinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til: 
 områder av nasjonal/regional/lokal verdi for friluftslivet 

•  Området har lokal verdi for friluftslivet, først og 
fremst som adkomst til fjellområdene ovenfor 
planområdet. I østkanten av planområdet er 
det skogsbilvei og scooterløype om vinteren. 
Selve planområdet har noe verdi for sanking av 
bær og jakt.  
 
Allmennhetens adgang til Svartfosslia er sikret i 
reguleringsbestemmelsene: Hele planområdet 
skal være allment tilgjengelig. Unntatt 
byggeområder og parkeringsplasser ved hver 
enkelt tomt, samt parkering P1 - P5. Det tillates 
ikke oppført gjerder, bommer osv. som kan 
hindre fri ferdsel.  

 friluftsområder/friområder •  

 fri ferdsel eks: løyper/ stier/ markaområder •  

 ferdsel i 100-m-beltet ved sjø, vann og vassdrag (fiske-, 
bade-, rasteplasser osv.) 

 •  
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Fiskeinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til 
gytemuligheter/oppvekstområder/leveområder/kantsoner?  

 •  

Reindriftsinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til 
kalvingsområder/ flyttemønster? 

•  Planområdet berører ikke kalvingsområder, 
flyttleier eller trekkleier. Det er ikke gjerder 
eller andre reindriftsanlegg innenfor arealet.  
 
Detaljreguleringen er innenfor de rammene 
som ble satt for å ivareta reindriftas interesser i 
prosessen forut for gjeldende kommuneplanens 
arealdel. Planområdet er i tillegg mindre enn 
arealet avsatt til framtidig fritidsbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Reindriftsforvaltningen har meldt fra at de ikke 
har noen umiddelbare innvendinger til varsel 
om igangsetting av planarbeidet. 
 
Detaljreguleringen vurderes å ha liten 
konsekvens for reindriftsinteressene i området. 

Viltinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til: 
 viltområder/vilttrekk, jf. Viltkart 

•  Det foreligger ingen registreringer av viktige 
eller svært viktige viltområder i planområdet. 
Det er ikke observert vilttrekk i området. 

 leveområder for sjeldne/sårbare/trua arter •  Det er registrert aktivitet av jerv og gaupe 
(gjennom kadaverundersøkelser) like utenfor 
planområdet. Dette antas å være streifdyr, som 
i liten grad vil bli berørt av detaljreguleringen.   

Vann, avløp og 
renovasjon 

Fører planforslaget til konsekvenser for vassdrag, vannforekomster 
eller strandnære areal? 

 • Det er et beskjedent grunnvannsuttak til 
hyttefeltet og vurderes ikke å ha noen form for 
påvirkning på vassdraget. Det er planlagt felles 
avløpsløsning. Tiltaket vurderes til ikke å ha 
noen innvirkning på det biologiske mangfoldet i 
området. Kommunal renovasjonsordning.   
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Forurensing  Er det foretatt en vurdering/dokumentasjon av helse- og 
sikkerhetsmessige konsekvenser mht: 

 luftforurensning fra eksisterende og planlagte kilder 

 •  

 støy fra eksisterende og planlagte tiltak (også trafikk) •  Se Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 forurensa grunndrikkevann  •  

 bunn i sjø og vassdrag (mudring)  •  

ENØK Det bør tilstrebes å legge til rette for energifleksible løsninger også 
for områder som ikke har muligheter for dette i dag. Er 
energifleksible varmesystemer vurdert integrert? 

 •  

     

 6.4 Kulturlandskap og kulturminner 

Kulturlandskap Berører planforslaget: 
 kulturlandskap med høy verdi 

 •  

 grensen mellom by/tettsted og landbruksareal  •  

Kulturminner  Er det foretatt vurderinger av/dokumentert forhold til: 
 automatisk fredede kulturminner, på land og i vann 

•  Kulturminnebefaringer er gjennomført. Det er 
ikke funnet verneverdige kulturminner innenfor 
planområdet.  

 vedtaksfredete kulturminner  •  

 bevaringsverdige bygninger og miljøer  •  

     

 6.5 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Naturbasert sårbarhet Er det tatt hensyn til evt. fare som:  

 ras/skred - stein, jord, leire, snø  
 •  

 flom  •  

 radon/stråling 
  

•  
Se Risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen 
setter krav om radonduk/sperre under alle 
hyttene (føre var prinsippet).  

Virksomhetsbasert 
sårbarhet 

Er det tatt hensyn til fare mht.: 

 industrianlegg - brann/eksplosjon 
 •  
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 virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre 
forurensninger kan forekomme 

 •  

 lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) 
hvor farlige stoffer lagres 

 •  

 elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)  •  

 anlegg for deponering og destruksjon av avfall og 
spesialavfall og gamle fyllplasser 

 •  

 forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med 
planlagt endret bruk av tidligere industritomter 

 •  

 forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere 
industritomter 

 •  

 transport av farlig gods (spesielle traséer)  •  

Infrastruktur Er det tatt hensyn til potensiell risiko i forbindelse med: 

 veitrafikk/transportnett 

•  Se Risiko- og sårbarhetsanalyse. Her er det 
foreslått avbøtende tiltak der det anses 
nødvendig for å øke trafikksikkerheten.  

 skipstrafikk/kaianlegg  •  

 flyplasser  •  

 damanlegg  •  

 kraftforsyningsanlegg •  Det eksisterer ikke kraftledninger gjennom 
planområdet. Nyetableringer, eksempelvis 
trafostasjon planlegges i utkanten av området. 

     

 6.6 Folkehelse, barn og unges, funksjonshemmedes og eldres interesser 

Leke- og oppholdsareal Er arealene vurdert i forhold til krav til egnethet for lek og opphold 
når det gjelder: 

 lokalisering (solfylt, vindskjermet, god vegetasjon) 

 •  

 trafikksikker adkomst (avstand til nye og eksisterende 
boligområder) 

 •  

 størrelse, utforming, kvalitet (dekke behov, utnytte terreng 
og klima) 

 •  

 variasjon mht. ulik type lek til ulike årstider  •  
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 lett tilgjengelig og tilpasset ulike brukergruppers behov  •  

 helse og sikkerhetsmessige forhold (sikring, oversiktlighet, 
uten forurensning) 

 •  

Forhold til 
utenforliggende 
boligområder 

Er det foretatt en totalvurdering av behovet for ulike typer leke- og 
oppholdsarealer i forhold til planens utenforliggende boligområder? 

 •  

Tap/erstatning av 
lekeareal 

Er det vurdert om planen fører til tap av bestående/egnete 
lekeareal (lekeområder, nære friluftsområder, åpne plasser, 
barnetåkk, «100-metersskog»)? 

 •  

Er eventuelt erstatningsareal avsatt? Erstatning skal kompensere 
eller bedre eksisterende forhold, og dekke nytt og eksisterende 
behov.  

 •  
 
 

Tilgjengelighet Er planområdet vurdert i forhold til løsninger som gir tilgjengelighet 
for alle (universell utforming)? 

•  Det er planlagt adkomst fram til hyttene og 
parkeringsplasser ved hyttene.  

Landskapsplan Er det utarbeidet en landskapsplan som viser eksisterende 
vegetasjon, nyplanting, veier, parkering, gangvei, stigningsforhold, 
leke- og oppholdsareal? 

 •  
 
 

     

 6.7 Vei- og veitekniske forhold/Trafikksikkerhet 

Trafikkforhold  Er det foretatt vurderinger av trafikkforhold ved etablering langs 
hovedveier (adkomst, trafikkmengde/ÅDT, trafikkavvikling for ulike 
trafikantgrupper?) 

 •  

Fører tiltaket til økt trafikk? •  35 nye hyttetomter medfører økt trafikk. Se 
forslag for å ivareta trafikksikkerheten i 
planområdet i Risiko- og sårbarhetsanalysen.  

Er kapasitet for parkering, inkl. for funksjonshemmede, vurdert? •  Det lagt inn parkeringsplasser i tilknytning til 
hver enkelt hyttetomt og i tillegg er det regulert 
inn parkeringsplasser i ytterkant av 
planområdet. Det er satt av ca. 1950 m2 til 
vinterparkering (VP).  
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Trafikkplan/veiutforming  Er planen vurdert i forhold til om veiene tilfredsstiller 
veilov/veinormal, evt. standard for kommunale veier, når det 
gjelder: 

 veibredder 

•  Det er ikke kommunale veier i planområdet. 
Veitraseene i planområdet er i hovedsak 
planlagt på tidligere driftsveitraseer etter 
skogsdrift. Disse skal oppgraderes til skogsbilvei 
kl 3. Veibredden skal være minimum 4 m. Med 
veibredde menes kjørebane pluss skulder på 
hver side.   

 fortau/gang- og sykkelvei/sykkelfelt og fotgjengerkryssinger  •  

 stigningsforhold •  Adkomsten, eksisterende skogsbilvei opp mot 

feltet, går gjennom barskog og har et par bratte 

strekk. Gjennomsnittlig stigning er 8,9 %.   

 universell utforming  •  

 areal for snøopplag og grøfter, skjæringer og fyllinger  •  

 kryss/avkjøringer med frisiktsoner, også mot G/S-veier  •  

 byggegrenser  •  

Utvidelser og 
nyetableringer 

Er trafikksikkerheten og trafikkavvikling vurdert i forhold til 
utvidelser og nyetableringer ved kryss? 

 •  

Kollektivtrafikk Er det behov for: 
 kollektivfelt, busslommer, bussrepo, leskur? 

 •  

 drosjeholdeplass? 
 

 •  

 annen kollektivløsning (ferge o.l)?  •  

Universell utforming Er kollektivløsningen universelt utformet?  •  
Trafikksikkerhet Er trafikksikkerhet, tilgjengelighet og samtidighet vurdert spesielt 

mht: 
 skole/barnehage 

 •  

 skolevei/barnetråkk  •  

 lekeareal/oppholdsareal/friluftsområder  •  

 bussholdeplasser/kollektivtilbud  •  

 av- og påstigningsfelt  •  

 nærbutikk  •  

 boligområder  •  
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 forbindelseslinjer og kryssing for myke trafikanter 
(trafikksikkerhet - scooterløype) 

•   

     

 6.8 Andre kommentarer 
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REGULERINGSBESTEMMELSER 

 
Hjemmel for reguleringsbestemmelsene er plan- og bygningsloven (pbl). 

Bestemmelsene er sammen med plankartet et juridisk bindende dokument. 

Bestemmelsene utfyller og utdyper arealbruken som er fastsatt i plankartet.  

RETNINGSLINJER 

 
Retningslinjene er ikke juridisk bindende etter plan- og bygningsloven. Det betyr 

at disse er av veiledende og informativ karakter. Retningslinjene kan ikke brukes 

som hjemmelsgrunnlag for vedtak, men er førende for saksbehandling og 

rettslig vurdering av plankart og bestemmelser. Retningslinjene gir i forhold til 

bestemmelsen ytterligere holdepunkt og føringer for praktisering av planen. 

 

 

§ 1 Reguleringsområde 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist 

med reguleringsgrense. For øvrig gjelder pbl og øvrig norsk lovverk.  

 

 

 

Andre spesielt aktuelle lovverk 

• Lov om kulturminner 

• Lov om friluftslivet 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold 

 

Nabovarsel 

• Festerne er gjort kjent med reguleringsplanen for området og frafaller 

krav om nabovarsel for arbeider som utføres i henhold til planen  

(pbl § 21-3).  

 

§ 2 Reguleringsformål 
Planområdet reguleres til følgende formål etter pbl § 12-5: 

 

• Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 annet ledd nr. 1) 

− Fritidsbebyggelse (hytter) 

− Avløpsanlegg 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 annet ledd nr. 2) 

− Vei 

− Parkering 

• Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (§ 12-5 annet nr.5) 

− LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 

ressursgrunnlag 
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§ 3 Fellesbestemmelser 
 

3.1 Eksisterende vegetasjon og terreng  

• Terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig grad.  

• Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig 

for rydding på den enkelte tomt og graving som er nødvendig for å 

innplassere bygningene i terrenget og å opparbeide adkomstveier og 

parkeringsplasser.  

• Traseer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veier skal 

reetableres med stedegen vegetasjon. 

 

 

 

Eksisterende vegetasjon og terreng 

• Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkninger i terrenget 

blir så små som mulig. 

• Det skal kunne drives plukkhogst i området.  

• Forsiktig utsiktsrydding kan tillates.  

• Uttak til torv til tekking av tak m.v. tillates ikke utenom selve 

byggegropa.  

 

 

3.2 Beplantning 

• Kun stedegen vegetasjon er tillatt. 

 

 

 

3.3 Kulturminner 

• Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk 

freda kulturminner, som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i 

den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 

5 meter. Melding om funn skal straks sendes til overordnet 

kulturminnemyndighet. 

 

 

Kulturminner 

Jf. Lov om Kulturminner § 8 annet ledd. Kulturminnemyndigheter: 

• Troms Fylkeskommune - kulturetaten 

• Sametinget - miljø- og kulturvernavdelingen 

• Tromsø museum - marinarkeologi 

 

 

3.4 Allmennhetens adgang i Svartfosslia 

• Hele planområdet, unntatt byggeområder, parkeringsplasser i 

tilknytning til den enkelte hyttetomt og parkeringsplassene P1 - P5, 

skal være allment tilgjengelig.  

• Det tillates ikke oppført gjerder, bommer osv. som kan hindre fri 

ferdsel. 

 

 

Allmennhetens adgang i Svartfosslia 

• Hytteeierne plikter å ta hensyn til beitedyr og tamrein, og kan ikke 

iverksette tiltak som hindrer disse å ferdes i området.  

• Gjenstander som kan volde skade på beitedyr og tamrein må sikres på 

forsvarlig måte (husker, kryperom under bygg osv. må sikres).  
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3.5 Rekkefølgebestemmelser 

Utbygging av hytter tillates ikke før: 

• Det er sikret nødvendig vannforsyning og felles avløpsløsning. 

• Adkomstveier er opparbeidet. 

• Tilstrekkelige parkeringsarealer er opparbeidet. 

 

 

Utbyggingsrekkefølge  

• Hvis formålstjenlig kan det foretas en trinnvis utbygging i området. 

 

 

3.6 Unntak fra reguleringsplanen 

• Når særlige grunner foreligger kan kommunen gi dispensasjon fra 

denne reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser 

innenfor rammen av plan- og bygningsloven. 

 

 

 

§ 4 Bebyggelse og anlegg 
 

4.1 Tomtegrenser og tomtestørrelse 

• Innenfor planområdet kan det føres opp totalt 35 hytter.  

• De enkelte tomtene, nr. 1 – 35, er arealtomter på inntil 1,0 dekar. 

• Tomtene er lagt inn som en sirkel i plankartet. Senter i sirkelen skal 

være senter i tomta. 

• Endelig størrelse (inntil 1,0 dekar) og tomtegrenser fastsettes gjennom 

oppmåling og utstedelse av matrikkelbrev. 

 

 

 

 

Tomtegrenser og tomtestørrelse 

• Deling av tomter og/eller seksjonering av hytter er ikke tillatt. 

 

 

 

4.2 Hyttenes plassering  

• Hyttene skal plasseres slik det framgår av plankartet. 

• Byggegrensa er minimum 4 meter fra nabogrensa. 

 

 

 

 

 

 

Hyttenes plassering 

• Byggene skal legges i best mulig harmoni med omgivelsene rundt. 

• Mindre justeringer av hyttenes plassering kan foretas av det faste 

utvalget for plansaker (driftsutvalget). 
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4.3 Møneretning 

• Hytta skal plasseres med møneretning som angitt på plankartet.  

• Langside/møneretning på hytta legges parallelt med høydekotene, slik 

at høyden på fundamentene blir minst mulig. 

• Mønet på uthuset/annekset skal være parallelt eller danne rett vinkel 

med mønet på hytta. 

 

 

 

4.4 Tillatt byggeareal 

• Innenfor hvert byggeområde (hyttetomt) tillates maksimum3 bygg. 

• Totalt tillatt areal:  

o bruksareal, BRA = 150 m2 og  

o bebygd areal, BYA = 170 m2.  

• Bebyggelsen kan føres opp som: 

a) Hytte med maksimalt tillatt BRA = 125 m2. 

b) Inntil 2 uthus/anneks med maksimalt tillatt BRA = 25 m2 hver. 

• BRA og BYA inkluderer overbygd veranda. 

• Bebyggelsen skal i sin helhet ligge innenfor oppmålt hyttetomt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggetillatelse 

• Det skal foreligge kommunalt godkjent byggesøknad før oppstart av 

byggearbeidet.  

 

Anlegg og utstyr i tillegg til vanlig bebyggelse 

• Eventuelle solcellepanel, antenneanlegg, vindmøller, og lignende skal 

utformes og plasseres i samråd med kommune. 

• Vindmøllemast skal ikke være høyere enn 5 m, og ha samme farge som 

mølle. Det skal brukes mørke og matte farger på møllene. Hvite 

vindmøller tillates ikke.  

• Flaggstenger tillates ikke. 

• Det er forbudt å gjerde inn tomt og/eller hytte. 

• Det er ikke tillatt å installere motordrevet strømaggregat for permanent 

strømforsyning til hyttene ut over byggeperioden. Med byggeperioden 

menes her tidsrommet fra byggetillatelse er gitt til brukstillatelse/ 

ferdigattest foreligger fra bygningskontrolløren (eller maksimalt i tre år). 

• Oppstilling av campingvogner er ikke tillatt. 
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4.5 Bygningsutforming 

Bebyggelsen skal ligge så nær bakken som mulig. Maksimale høyder som 

tillates:  

• Grunnmur/pilarer skal ikke overstige 60 cm i forhold til opprinnelig 

terreng. Når grunnforholdene tilsier det kan likevel deler av 

fundamentet tillates høyere. 

• Mønehøyden skal ikke overstige 5,5 m over grunnmur/pilarer (fra 

overkant av fundament til topp møne).  

• Terrasser skal være maksimalt 50 cm over gjennomsnittlig terreng.  

 

Bestemmelser for takvinkel, form, utrykk og materialer: 

• Alle bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 20 og 35 grader. 

• Uthustak skal ha samme form og helling som hyttetaket. 

• Taktekke skal være av torv, tre eller papp/pappshingel eller annet ikke 

reflekterende materiale.  

• Taktekking og fasader skal ha matt og avdempet farge.  

• Ny bebyggelse, herunder til- og ombygging, skal tilpasses eksisterende 

bebyggelse.  

 

 

 

4.6 Utforming av tomt  

• Det tillates ikke planering av tomt ut over det som er nødvendig for en 

hensiktsmessig plassering av hytta. 

• Tilføring av masser i form av fyllinger tillates ikke.  

• Innenfor de enkelte byggeområder skal det kun foretas nødvendig 

uttak og tynning av skog for å kunne føre opp godkjent(e) bygning(er). 

 
Utforming av hyttetomt 

• Terrenginngrep skal minimaliseres. Bebyggelse skal tilpasses tomt (ikke 

motsatt; at terrenget tilpasses bebyggelsen). 

 

 

 

 

 

4.7 Avløpsanlegg  

• Avløpsanlegg/infiltrasjon med godkjent renseløsning etableres 

innenfor arealet avsatt til avløpsanlegg. 
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§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

5.1 Vei 

• Veier skal tilpasses terrenget. 

• Maksimal veibredde i planområdet er 4 m. Med veibredde menes 

kjørebane pluss skulder på hver side. 

• Stikkveier kan anlegges over LNFR-området der tomtegrense ikke 

ligger inn til vei. Stikkveier skal tilpasses terrenget. 

 

 

 

5.2 Parkeringsplasser 

 

• Parkeringsplassene inne i hyttefeltet er forbeholdt hyttetomtene. 

Dette parkeringsarealet er dimensjonert til 1,5 biler per hytte. 

• Parkeringsplassene P1-P5 er til hytteeierne.  

• Parkeringsplassen P6 skal være tilgjengelig for allmenheten. 

• Vinterparkering (VP) skal være tilgjengelig for allmenheten.  

 

Generelt: 

• Ved utvidelse av eksisterende og/eller opprettelse av nye 

parkeringsplasser skal fyllinger og skjæringer tildekkes med 

veksttorv/jord av stedlige masser.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Vann/avløp/toalett 

• Det tillates innlagt vann i hyttene. 

• Det etableres eget grunnvannsanlegg innenfor planområdet med 

nedgravd vannledning til hver enkelt hyttetomt. Avløpsanlegg med 

godkjent renseløsning etableres innenfor planområdet. 

• Dersom vannuttaket får utilsiktede og alvorlige konsekvenser for 

naturmiljøet, må en tilfredsstillende løsning finnes i samråd med 

berørte fagmyndigheter og parter samt kommunen. 
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• Hyttefeltet kan ikke bygges ut før det er sikret nødvendig 

vannforsyning og avløpsanlegg. 

• Det tillates feltvis utbygging forutsatt at nødvendig infrastruktur er på 

plass for hvert enkelt felt før utbyggingen igangsettes. Vann- og 

avløpsløsninger må være ferdig planlagt for hele hyttefeltet før 

utslippstillatelse kan gis. 

• Utedo tillattes ikke, hyttene skal påkobles felles avløpsløsning. 

• Hyttene er underlagt kommunal renovasjonsordning for fritidsboliger. 

 

 

5.4 Energiforsyning og fiberkabel 

• Det tillates strøm innlagt i hyttene.  

• Luftspenn inne i hyttefeltet tillates ikke. Fordeling av strøm i 

hyttefeltet skal skje ved jordkabel. 

• Trafo skal etableres i tilknytning til infrastruktur i LNFR-området. 

• Det tillates fiberkabel fram til hyttene. Fiberkabelen skal følge 

strømnettet. 

 

 

Energiforsyning 

• Luftspenn langs skogsbilvei fram til hyttefeltet kan tillates.  

• Graving av jordkabel skal utføres så skånsomt som mulig.  

• Jordkabler skal så langt som mulig følge adkomsttraseene. 

• Istandsetting etter graving skal godkjennes av kommunen.  

• Trafo skal legges utenfor bygninger som frittliggende i terrenget. 

 

 

§ 6 Landbruks-, natur-, og friluftsområder samt reindrift  
 

• Det kan tillates enkel tilrettelegging for områdets bruk til lek/friluftsliv.  

• Området skal kunne brukes til utmarksbeite og plukkhogst.   

 

 

 

 

Enkel tilrettelegging 

• Tilrettelegging forutsetter at aktiviteten ikke strider mot formålets 

funksjon som allment tilgjengelig friluftsområde.  
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Nordreisa kommune 

  
Utviklingsavdeling 

 
 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

 

Se adresseliste under  

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/330-9 2868/2015 L12 06.03.2015 

 

Detaljreguleringsplan Svartfosslia hyttefelt - høring og offentlig ettersyn - 

planid. 19422010_003 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering av Svartfosslia 
hyttefelt ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Nordreisa driftsutvalg 3. 
mars 2015 i sak 13/15 (se under). 
 
Dette brevet sendes til offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av 
kommunens planforslag. Vedlegg sendes kun til offentlige høringsinstanser og berørte 
grunneiere. Øvrige mottakere av dette brevet kan laste ned vedleggene på kommunens 
hjemmeside; http://www.nordreisa.kommune.no/planlegging/, eventuelt henvende seg til 
Servicetorget i Nordreisa kommune. 
 
Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett 
eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 24. april 2015. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Birger Storaas 
arealplanlegger 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 
Vedlegg 
1 Planbeskrivelse 
2 Planbestemmelser 
3 Plankart - A3 
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4 ROS - 13.2.2015 
5 ROS - februar 2011 
6 ROS - Notat oppdatering av ROS - februar 2011 
7 Kommuneplanens arealdel - samlet vurdering etter NML av Svartfoss-området 
8 SOSI-fil av plankartet (sendes kun digitalt til offentlige myndigheter) 

 
Adresseliste: 
Fylkesmannen i Troms postmottak@fmtr.no   
Troms fylkeskommune postmottak@tromsfylke.no   
Statens vegvesen Region nord firmapost-nord@vegvesen.no   
NVE region nord rn@nve.no   
Sametinget samediggi@samediggi.no   
Ymber AS post@ymber.no   
D-35 Fávrrosorda V/Johan Isak Eira   KAUTOKEINO 
D-42 Beahcegealli V/Ellen Inga Kristine 
Hætta 

Bohtaldievvá 2  KAUTOKEINO 

D-36 Cokolat ja Birtavarri V/Johan 
Aslak Logje 

Máttaluoppal  KAUTOKEINO 

D-39 Árdni/Gávvir-Arnøy/Kågen 
V/Aslak Anders I. Gaup 

Gártnetluohkká 6  KAUTOKEINO 

May Vangen og Stein-Magne Pettersen Svartfossvn. 236  STORSLETT 
Arnulf Vangen Svartfossvn. 260  STORSLETT 
Isabel og Lars Musum Nessevegen 1  SØRKJOSEN 
Kirsti Moskodal Svartfossvn. 210  STORSLETT 
Eyolf Vangen Svartfossvn. 214  STORSLETT 
Trine Gausdal Einevegen 7  STORSLETT 
Elin Vangen og Torgeir Lunde Svartfossvn. 82  STORSLETT 
Heidi og Ken Henriksen Reisadalen 1131  STORSLETT 
Nordreisa Scooter og Båtforening Pb. 100  STORSLETT 
Reisadalen grendelag og idrettslag 
v/Hilde Lund 

Sappen  STORSLETT 

Naturvernforbundet v/Geir Tomasjord geir.tomasjord@gmail.com   
Nordreisa jeger og fiskerlag Pb. 17  STORSLETT 
Maria og Trond Holm Olderskogen 14  STORSLETT 
Roald Hammari Reisadalen 2876  STORSLETT 
Kjell Håkon Vangen Mellavegen 9  STORSLETT 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/330-5 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Birger Storaas 

 Dato:                 13.02.2015 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/15 Driftsutvalget 03.03.2015 

 

Detaljreguleringsplan Svartfosslia hyttefelt - 1. gangs politisk behandling 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Planbeskrivelse 
2 Planbestemmelser 
3 Plankart - A3 
4 ROS - 13.2.2015 
5 ROS - februar 2011 
6 ROS - Notat oppdatering av ROS - februar 2011 
7 Overordnet brannotat, Norconsult 
8 E-post fra Norconsult vedr. brannotat 
9 Forhåndsvarsel og innkomne merknader 
10 Sametingets uttalelse 2014 
11 Fylkeskommunens uttalelse 2014 
12 Referat forhåndskonferanse 
13 Kommuneplanens arealdel - samlet vurdering etter NML av Svartfoss-området 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 03.03.2015  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Driftsutvalget fremmer forslaget til detaljregulering for Svartfosslia hyttefelt og legger 
planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
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Rådmannens innstilling 

Driftsutvalget fremmer forslaget til detaljregulering for Svartfosslia hyttefelt og legger 
planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
 
 
 

Saksopplysninger 

Planområdet:  
Detaljreguleringen omfatter deler av gnr. 29 bnr. 1 i Nordreisa kommune hvor Statskog SF er 
grunneier. Planen er fremmet av Statskog. Planområdet er på 238 dekar. Detaljreguleringen 
omfatter 35 hytter av høy standard samt parkering, VA-anlegg og veiatkomst. Området ligger i 
Svartfosslia ca. 37 km fra Storslett opp Reisadalen. 
 
Det er avsatt 2 større parkeringsområder P6 og VP i plankartet som skal være tilgjengelig for 
allmennheten. VP er et eksisterende parkeringsområde som brukes som vinterparkering hvor det 
parkeres ved bruk av Svartfossløypa (snøscooter). Denne har hatt for liten kapasitet når det har 
vært stor utfart. P6 vil gi en vesentlig større kapasitet for parkering. Scooterløpa er inntegnet 
langs veiskulder på sørøstre side av vegen opp lia. 
 
Vannforsyning skal hentes innenfor planområdet ved grunnboring. Avløpsbehandling skal skje i 
området sørøst for P6 (oransje farge). 
 
Allmennhetens adgang og ferdsel i Svartfosslia er sikret gjennom planbestemmelsens § 3.4 som 
ikke tillater oppført gjerder, bommer osv. Videre forpliktes hytteeierne å ta hensyn til beitedyr og 
tamrein og kan ikke iverksette tiltak som hindrer disse å ferdes i området. I hyttefeltet er det 
meste av arealet avsatt til formål LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift). 
 
Hyttearealene er avsatt med en sirkel med 1 dekar i areal i plankartet. Sentrum av sirkelen angir 
midtpunktet for festetomt inntil 1 dekar som oppmåles i etterkant at planen er godkjent. Det er 
angitt møneretning i plankartet. 
 
Planstatus:  
Detaljreguleringsplanen er i samsvar med arealformålene fastsatt i kommuneplanens arealdel 
vedtatt i 2014. Arealdelen har innenfor planområdet avsatt arealer til fritidsboliger (BFR 3) og til 
parkering og til teknisk infrastruktur (SKF 1).  
Planforslaget er ikke i berøring med andre reguleringsplaner. 
Statskog fremmet i mai 2012 reguleringsplan, men denne ble trukket før politisk behandling var 
aktuelt på grunn av signaler fra Nordreisa kommune om at en ønsket et felt med hytter av høy 
standard. 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Detaljreguleringen er et privat planforslag og skal ikke gi Nordreisa kommune noen ekstra 
kostnader til teknisk anlegg og infrastruktur eller vedlikehold/brøyting. 
 
Varsel/høring/merknader:  
Forhåndskonferanse ble avholdt 29.10.2010, og det ble varslet planoppstart 11.11.2010. 
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Det er innkommet 9 forhåndsmerknader. En viser til planbeskrivelsens sider 11 – 14 for oversikt 
av disse og forslagsstillers kommentarer til disse. 
 
Det gjøres oppmerksom på at planområdet som var oppstartsvarselet i 2010 omfattet ikke arealet 
avsatt til avløpsbehandling og parkering (SKF 1 i kommuneplanens arealdel). Dette er et areal på 
39 dekar. Nordreisa kommune vurderer det slik at det reviderte forslaget til detaljreguleringsplan 
ikke behøver nytt oppstartsvarsel selv om planområdet utvides å omfatte SKF 1. En slik 
vurdering begrunnes med at både SKF 1 og hytteområdet BFR 3 har fått en grundig vurdering og 
prosess gjennom kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i mars 2014. Dessuten vil alle parter 
få anledning til å uttale seg når reguleringsplanen sendes ut på høring og legges til offentlig 
ettersyn. Både Sametinget og Troms fylkeskommune har gitt nye uttalelser i 2014 hvor SKF 1 
også var hensynstatt. 
 

Vurdering 

Kommunen vurderer det til at planforslaget har tatt hensyn til merknader som er kommet til 
planvarselet med unntak av deler av merknad fra Henry Vangen. 
  
Henry Vangen har fått sitt innspill til kommuneplanens arealdel inntatt. Dette er område BFR 21 
– fritidsbebyggelse som er 24 dekar stort og antall hytter er satt til 17. Den ligger ca. 2 km lenger 
opp i dalen på samme side av elva. En viss konkurranse vil det derfor kunne bli mellom disse to 
feltene. Men det gjøres oppmerksom på at Statskog sitt felt skal bestå av høystandardhytter, så en 
må forvente et ganske høyt prisnivå i dette feltet. Nordreisa kommunestyre har gjennom vedtak 
av kommuneplanens arealdel i mars 2014, hvor både hyttefeltet til Statskog og Henry Vangen er 
tatt med, signalisert at det bør være rom for begge hyttefeltene. Dette gir Statskog som en stor 
grunneier mulighet for å utvikle sin eiendom og Henry Vangen, som grunneier, å utvikle sin 
eiendom. 
 
Risiko og sårbarhet 

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. Dette er i samsvar med den vedlagte ROS-analysen. 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven 

 
Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldlovens (NML) §§ 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. Kommunen mener at 
kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. NML § 8. 
 
Planområdet berører ikke arter som er i kategoriene kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar 
(VU) eller nær trua (NT) etter Norsk rødliste for arter 2010 iht. Artskart.no (17.02.2015) innenfor 
planområdet. 
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Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, helhetlige 
kulturlandskap eller friluftslivsområder innenfor planområdet, jf. naturbase (17.02.2015). 
Planområdet fører heller ikke til endringer i INON (inngrepsfrie naturområder i Norge). 
 
Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, på de berørte økosystemene vurderes til å være 
relativt lav. Vi har vektlagt at planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
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 et tilfredsstillende resultatet for samfunnet og naturmangfoldet, er ivaretatt gjennom 
planområdets lokalisering og bestemmelser. 
 
Det vises ellers til vedlagte dokument Samlet vurdering etter naturmangfoldloven av Svartfoss i 
kommuneplanens arealdel.pdf som omfatter, blant flere utbyggingsområder, også BFR 3 og SKF 
1. 
 
 
 
Samlet vurdering 
 
Planforslaget i sin helhet anses å følge plankart, bestemmelser og intensjoner gitt i 
kommuneplanens arealdel vedtatt i 2014. 
 
Det er kjørt SOSI-kontroll av plankartet, og det framkom ingen feil. Plandokumentene som 
består av planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart med diverse vedlegg, anses å være klare 
for å kunne sendes ut på offentlig ettersyn og høring. 
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Lone Alien Høgda

TelefonVår dato r Vår ref.Arkivkode
776422136 20.04.20152010/6607 - 5421.4

Deres datoDeres ref.
09.03.2015

Nordreisa kommune
PB 174
9156 STORSLETT

Høringsuttalelse til offentlig ettersyn for Svartfosslia hyttefelt i Nordreisa
kommune

Fylkesmannen i Troms viser til reguleringsplan for Svartfosslia hyttefelt som er lagt ut til
offentlig ettersyn med høringsfrist 24. april 2015. Formålet med reguleringsplanen er å legge
til rette for bygging av 35 høystandard hytter i feltet BFRO3. Tiltaket er i tråd med
kommuneplanens arealdel 2014-2026.

Fylkesmannen i Troms fremmer ingen innsigelse eller merknader til forslag til
reguleringsplan for Svartfosslia hyttefelt i Nordreisa kommune.

Vi ønsker lykke til videre og stiller til disposisjon for råd/veiledning ved behov.

Med hilsen

Per Elvestad
plandirektør

Oddvar Brenna
fagansvarlig

Kopi til:
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø

Dokumentet er elektronisk godk jent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Plan, relndrift og www.fylkesmannen.noltromo

samfunnssikkerhet
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TROMS fylkeskommune Sta bssjef
ROMSSA fylkkasuohkan

Nordreisa kommune
Postboks 174

9156 STORSLETT

Vår ref.:
14/1994-6
Løpenr.:
14418/15

Saksbehandler:
Ronald M. Jørgensen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 84

Arkiv:
L12 SAKSARKIV
Deres ref.:Dato:
2015/330-977.04.2015

UTTALELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SVARTFOSSLIA
HYTTEFELT PLANID 19422010 003, NORDREISA KOMMUNE - OFFENTLIG
ETTERSYN

Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver.
Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine sektorer. Fylkeskommunens
innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, kulturmiljo- og
landskapshensyn, friluftsliv, satnordnet areal- og transportplanlegging, kjopesenter, regional plan eller
planstrategi, barn og unges interesser, universell utfirming, ftlkesveger og havbruksinteresser/akvakultur.

59

-
e937004c-a976-4062-9c6b-be752def31f0

s

2

Vi viser til oversendelse datert 06.03.2015.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for høystandard hytter med tilhørende
adkomst og parkering. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel vedtatt i 2014.

Troms fylkeskommune har ingen merknader til planforslaget.

Dette er en felles uttalelse fra planavdelingen og kulturetaten i fylkeskommunen.

Med vennlig hilsen

Stine Larsen Loso
plansjef Ronald M. Jørgensen

Arealplanlegger

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Troms
Sametinget

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefaks Bankgiro Org.nr.
77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732

Internettadresse
www.tromsfylke.no-�76�-
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Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Statens vegvesen

Behandlende enhet: Saksbehandlerlinnvalgsnr: Vår referanse: Deresreferanse: Vår dato:

Region nord Geir Magne Lorentsen - 77617119 2010/228535-004 2015/330-9 23.03.2015

Uttalelse til detaljreguleringsplan for Svartfosslia hyttefelt på deler
av eiendommen 29/1 i Nordreisa kommune

Vi viser til oversendelse fra Nordreisa kommune i epost av 09.03.15, hvor Statens vegvesen
bes om å gi uttalelse til detaljreguleringsplanforslag for Svartfosslia hyttefelt på deler av
eiendommen 29/1 i Nordreisa kommune.

Hensikten med detaljreguleringsplanforslaget er å tilrettelegge for etablering av 35 hytter samt
parkering, VA-anlegg og vegatkomst. Arealet er ikke tidligere regulert, men er i
kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse samt kombinert samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur.

Området ligger i Svartfosslia ca. 37 km. fra Storslett opp Reisadalen. Området er tilknyttet
Fv865 via kommunalt vegnett. Hyttene planlegges bygd utenfor byggegrensen til
fylkesvegen.

Statens vegvesen har tidligere i brev datert 30.11.2010 til Statskog SF gitt uttalelse til varsel
om planstart. I uttalelsen bemerket vi at våre interesser knytter seg til hvilken innvirkning
planen vil ha på Fv865 som går fra Storslett forbi Svartfoss til Bilto. Planområdet vil få
atkomst til Fv865 via kommunal veg. Utforming og siktforhold i kryssområdet er
tilfredsstillende.

På bakgrunn av ovenstående har Statens vegvesen ingen merknader til det fremlagte forslag
til detaljreguleringsplan for Svartfosslia hyttefelt.

Avdeling Troms/ plan og forvaltning

Ge r Mdpe Lorentsen
senioringeniør

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Mellomveien 40 Statens vegvesen

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9007 TROMSØ Landsdekkende regnskap

Postboks 1403

8002 Bodø Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Telefon:

Telefaks:-�78�-



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Vår dato: 20.04.2015
Vår ref: 201203771-8
Arkiv: 323 Saksbehandler:
Deres dato: 06.03.2015 Stian Bue Kanstad
Deres ref :2015/330-9 22959619/sbk@nve.no

NVEs uttalelse til reguleringsplan for hytte- og friluftsfelt på GBnr
29/21 - Svartfoss i Reisadalen - Nordreisa kommune

Vi viser til deres brev datert 06.03.2014.

Vannforsyningen til hyttefeltet planlegges løst ved at det etableres grunnvannsbrønner som

del av reguleringsplanen. Med hjemmel i vannressursloven § 20 avgjør NVEat vannuttaket

som inngår i reguleringsplanen kan bygges og drives uten at det trenger å behandles av NVE

etter bestemmelsene i vannressursloven. Dersom vannuttaket får utilsiktede og alvorlige

konsekvenser for naturmiljøet legger NVE til grunn at vannuttaket må reduseres eventuelt

opphøre. Vi anbefaler at dette blir innarbeidet som en bestemmelse til reguleringsplanen.

NVE har ellers ikke merknader til planen.

Med hilsen

Knut Aune Hoseth Stian Bue Kanstad
regionsjef senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det ergodkjent ihenhold til interne rutiner.

Vedlegg:

E-post. nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www nve no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor 1 Region Midt-Norge

Middelthunsgate 29 i Vestre Rosten 81

Postboks 5091, Majorstuen i 7075 TILLER
!

0301 OSLO

Region Nord

Kongens gate 14-18

8514 NARVIK

IRegion Sor

IAnton Jenssensgate 7

i Postboks 2124

: 3103 TØNSBERG

IRegion Vest

iNaustdalsvn. 1 B

! Postboks 53
! 6801 FØRDE

1Region øst

IVangsveien 73

1 Postboks 4223
!
! 2307 HAMAR
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D-42 Beahcegealli v/ formann 09.04.2015

Ellen Inga Kristine Hætta

9520 Kautokeino

Nordreisa kommune utviklingsavdelingen

Postboks 174

9156 Storslett

Høringsuttalelse for ref nr : 2015/330-9 Løpe nr : 2868/2015 Arkivkode : L12

Viser til høringsuttalelse om «Detaljreguleringsplan Svartfosslia hyttefelt - høring og offentlig

ettersyn - planid. 19422010_003»

Områdene hyttefeltene til Statskog og Henry Vangen ligger begge innenfor D-42 Beahcegealli. Disse

arealene blir brukt av distriktet på sommerhalvåret. Den som blir beskrevet i dette høringsbrevet om

Statskogs sitt hyttefelt på Svartfosslia berører distriktet i større grad.

Dette er en av hovedferdselsårene for distriktet å komme til arbeidsplassen med atv om sommeren.

Reinene har også trekkleier i dette området når været tillater det, kjøligere værtype.

Imidlertid så mener distriktet at området ned for skogsgrensen ikke forstyrrer reinens vandring i så

stor grad, men et såpass stort hyttefelt tror distriktet at det blir økt trafikk oppover mot fjellet. Dette

vil medføre større ulemper for distriktet.

Dette vil kunne gi forstyrrelse for reinens trivsel inn mot skogrensene og ferdselårene til reinene som

svinger inn mot skogsgrensene. Fjellet rett over er en av distriktets viktigste luftingsområder med

tilhørende beite inn mot skogsgrensen.

Distriktet har også behov for å ha lett tilgang til å ferdes opp veien i Svartfosslia, samt og ha oversikt

over ferdselen som skjer inn mot fjellet med fremtidig utvikling av motorisert ferdsel og topptur

ferdsel av større grupperinger eller økt kontinuitet av ferdsel av fotturister.

Distriktet vil på grunnlag av dette vil distriktet kreve å få 2- to av de tomtene som ligger nærmest

veien 13 og 15 regulert til distriktet med samme standard som resten av tomtene. Distriktet vil med

dette kunne kompensere i noen grad for ulempene hyttefeltet gir med mulighet til å oppholde seg i

området når reinen er der. Denne type kompensasjon vil kunne gi videre dialog og samarbeid med

det nye hyttefeltet.

Med nevnte ferdselsvei opp til fjellet med atv er det kun denne veien som er sikker og brukervennlig

for denne type ferdsel. Distriktet vil fortsatt ha denne veien åpen for ferdsel og transport av utstyr til

fjellområdene uten hinder av overfylt parkering eller stengsel av forskjellig grad.

Mvh Styret

D-42 Beahcegealli v/ formann Ellen Inga Kristine hætta
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Nordreisa Kommune

Postboks 174

9156 Storslett 11.03.15

Merknader til Svartfosslia hyttefelt.

Viser til detaljreguleringsplan for Svartfosslia der det skal bygges hyttefelt. Vi driver jordbruk

på eiendom 29/8 og ser at vår drift kan bli berørt på flere områder.

Alle små elvene som er nær hyttefeltet munner ut i en litt større elv «Fanunituelva» som

også går gjennom vår eiendom, denne elva blir benyttet som hoved drikkekilde for våre dyr

på innmarksbeite om sommeren/høsten (også for utmarksbeite). Spørsmålet vårt er: Vil

denne elva bli berørt av hyttefeltene i forhold til vannstand? Om sommeren er det minimalt

med vann i den, og blir det mindre vann så vil dette ha stor betydning for vår drift.

Hele Svartfoss fjellet, Svartfossbergan og Svartfoss gohpi Inklusiv «Svartfosslia» er

hovedbeiteområdet for 350 sau hver sommer. Det står i planbeskrivelsen at «beitedyrs

adgang til området er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene» og at «hytteeier plikter å ta

hensyn til beitedyr og tamrein, og kan ikke iverksette tiltak som hindrer disse å ferdes i

området». Er det tatt hensyn til at mer ferdsel i området mulig vil forstyrre dyr på beite og

mulig gjøre at dyrene skremmes vekk fra beiteorådet?

Mvh

May-Helen Vangen og Stein-Magne Pettersen
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/162-38 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Hanne 

Henriksen 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

42//15 Nordreisa kommunestyre 24.06.2015 

 

Klage på vedtak: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering 

- Plan ID: 19422014_005 

Henvisning til lovverk: 

Plan og bygningsloven 

 

Vedlegg: 

1 Klage, brev fra Randi Henriksen m/familie datert 29.4.2015: Angående plan ID 19422014- 

005 Sokkelvikkrysset snuplass og parkering 

2 Vedlegg til klage: Søknad om utsettelse svarfrist 

3 Vedlegg til klage: Merknader og innsigelser til forslaget 

4 Vedlegg til klage: Ber om ref fra sluttbehandling 

5 Vedlegg til klage: Korrespondanse Framtid i Nord 

6 Vedlegg til klage: Vedrørende Nordlysstasjon 

7 Vedlegg til klage: Kjell Henriksen 

8 Melding om sluttvedtak: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan 

ID: 19422014_005 (inkluderer protokoll fra driftsutvalgets- og kommunestyrets 

sluttbehandling av saken, samt saksfremlegg til sluttbehandlingen) 

 

Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig på: 

http://www.nordreisa.kommune.no/detaljregulering-sokkelvikkrysset-snuplass-og-

parkering.5736059-152541.html  

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Randi Henriksen m/familie til følge, og 

opprettholder planforslaget på tross av interessemotsetningene som er avdekket i løpet av 

planprosessen.  

 

Det begrunnes med at det ikke har fremkommet nye momenter i klagen som tilsier at en 

utbygging vil være i strid med regionale og/eller nasjonale interesser. Nordreisa kommune vil 

prioritere den samfunnsnytten arealet har som snuplass for brøytebil og buss, samt som 

utfartsparkering. Dette med bakgrunn i at dagens vei over Sørkjosfjellet forventes å bli 

vinterstengt på strekningen fra planlagt snuplass (siste bolighus) og over fjellet ved 

ferdigstilling av Sørkjostunellen. 
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2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 oversendes klagen til Fylkesmannen i 

Troms for behandling. 

 

3. Iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak utsettes (Forvaltningsloven § 42) til 

klagen er behandlet av Fylkesmannen i Troms. Berørte parter informeres om dette. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok i møte 26.3.2015, sak 5/15, detaljregulering av Sokkelvik-krysset 

snuplass og parkering med plan ID 19422014_005. Etter kunngjøring av planvedtaket er det 

kommet inn klage på vedtaket, fremsatt av Randi Henriksen m/familie.  

 

Klagen er mottatt innenfor klagefristen.  

 

Klager er grunneier av eiendom med gårds- og bruksnummer 47/25. Reguleringsplanen ligger 

nesten i sin helhet på denne eiendommen, med unntak av et mindre areal langs E6 som ligger på 

GBR 47/494.  

 

Området er ikke regulert tidligere, men ble i kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 

2014-2026 avsatt med formål parkering.  

 

 
Figur 1: Viser vedtatt reguleringsplans omriss med svart stiplet linje. Eiendomsgrenser vises med røde linjer. 

 

Randi Henriksen m/familie klager på planen i sin helhet og ønsker ikke at planområdet fylles 

opp med stein og omgjøres til parkeringsplass.  Begrunnelsen er at eiendommen i sin helhet, og 

planområdet spesielt er beplantet med gran av avdøde Dr. Professor Kjell Henriksen selv, og har 

stor personlig verdi for familien. Kjell Henriksen var en kjent nordlysforsker, og familien får av 

og til forespørsler fra personer som ønsker å besøke hans barndomshjem og nærområde.   

 

De stiller videre spørsmål om behovet for parkeringsplassen. Sist påske observerte de at 

Veibrink var lite brukt som parkeringsplass, og mener at folk nå for tiden har funnet seg andre 

turområder som Reisadalen, Kvennes, Kvænangsfjellet, Kildalen og turløypa fra Sørkjosen. De 

mener videre at dette viser at den planlagte parkeringsplassen med 3 km opp til Veibrink er et 
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unødvendig inngrep i den vakre naturen. De har hørt at folk neppe vil gå 3 km ekstra opp til 

Veibrink. 

 

Lovens bestemmelser 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak om 

reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er rette klageinstans for planvedtak (delegert 

myndighet fra Miljøverndepartementet). Klage på reguleringsvedtak skal etter kommunenes 

delegeringsvedtak forelegges Nordreisa driftsutvalg som er kommunens utvalg for plansaker. 

Hvis utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for kommunestyret med 

forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, avgir 

utvalget uttalelse og sender saken til fylkesmannen. 

Vurdering 

Kommunen har forståelse for at grunneier ikke ønsker at planlagte tiltak, snuplass for 

brøytebil/buss og parkering for utfart, etableres i området, men kommunen mener at det er 

nødvendig med etablering av en snuplass for brøytebil og buss i området, i tillegg til en 

erstatning av eksisterende utfartsparkering på Veibrink. Dette var også den konklusjon vi kom 

til da kommunen i planprosessen vurderte innspill fremsatt av klager. 

 

Når planen ble sendt ut til første gangs høring var det planlagte arealet større enn det som ble 

vedtatt av kommunestyret i mars 2015. Planområdets totale areal ble redusert med 5,4 dekar, fra 

13,9 dekar til 8,5 dekar, etter høring og offentlig ettersyn, bl.a. med bakgrunn i grunneiers 

innspill for å redusere ulempen med tiltakene.  

Det arealet som ble avsatt skal erstatte dagens areal på Veibrink, og kommunen har vurdert at 

det er nødvendig at arealet som skal erstatte Veibrink har tilsvarende kapasitet/størrelse.  

Alternative plasseringer ble vurdert i planprosessen, men kommunen kom frem til at dette er den 

plasseringen som gir størst samfunnsnytte. Dette begrunner vi med behov for etablering av 

snuplass for brøytebil. Etter at tunellen gjennom Sørkjosfjellet er ferdigstilt, vil høyst sannsynlig 

strekningen over Sørkjosfjellet fra Jubelen 24 til Veibrink vinterstenges. Kommunen vil være 

pliktig å brøyte opp til adkomsten til Jubelen 24, og det må derfor etableres snuplass i 

tilknytning til denne avkjøringen. For å ivareta trafikksikkerhet, må snuplassen være av en slik 

størrelse at brøytebil og buss kan snu uten å måtte rygge. 

En løsning som ble vurdert i planprosessen er å kun etablere snuplass, da dette vil kreve et noe 

mindre areal, og parkeringsplass et annet sted i nærheten. En slik todelt løsning vil gi økte 

kostnader spesielt ved vinterdrift. Vinterstid vil veienden bli utgangspunkt for skiutfart. Det vil 

være gunstig å ha parkering i direkte tilknytning til fremtidig løypestart dersom dagens trasé for 

E6 blir brukt til skiløype. Parkeringsplassen vil også være en viktig tilrettelegging for de som 

benytter nærområdet til øvrig friluftsliv og rekreasjon 

Det er også sett på å etablere tiltakene nærmere Sokkelvik-krysset, evt. på andre siden av 

krysset, men dette vil ikke være tilfredsstillende så lenge adkomsten til Jubelen 24 ligger der den 

gjør. Å flytte adkomsten til Jubelen 24 er ugunstig på grunn av terrengets utforming på stedet. 

Kommunen konkluderte i saksfremlegget til sluttbehandlingen av saken at planforslaget ønskes 

opprettholdt på tross av interessemotsetningene som ble oppdaget i løpet av planprosessen. Det 

fremkom ikke andre forhold som tilsa 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. 
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Den samlede vurderingen i saksfremlegget ved sluttbehandling opprettholdes og rådmannen 

anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 

Dersom saken ender med at klager får medhold, vil det være uheldig å gjennomføre de planlagte 

tiltakene før klagen er avgjort. Rådmannen anbefaler derfor at klagen gis utsettende virkning. 
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Tromsø, 29. april 2015

Til Fylkesmannen
Fra Randi Henriksen m/familie

Ang.: Plan ID: 19422014 005 Sokkelvikhysset snuplass og parkering i Nordreisa kommune
foreløpig tilhørende Jubelen 12, Bergheim.

Jeg ber deg av hele mitt hjerte om å lese alt dette:
Jeg Randi Henriksen har tre barn. Min mann Kjell Henriksen møtte jeg på gymnaset i Tromsø.Vi
gikk i samme klasse på reallinja.
Kjell Henriksen var født og oppvokst i Nordreisa, der det er mest berg og stein. Familien fant en
plass som de grøftet for hand, pløyde og harvet for å få for til dyra.
Da moren ikke lenger kunne ha dyr, plantet Kjell grantrær på denne plassen ( furu trivdes ikke ved
sjøen, kun oppe i dalen ).
Kjell studerte ved NTH i Trondheim, linja for teknisk fysikk der han tok sin første doktorgrad .
Senere arbeidet han ved Nordlysobservatoriet i Tromsø. Doktorgraden hans het: Studies of the
Auroral Green Line.Det ble doktorgrad nr.to.
Det ble holdt en stor minnestund på Nordlysobservatoriet her i Tromsø da Kjell døde. Professor Jan
Erik Solheim avsluttet sin minnetale med ordene: Når vi ser den grønne linjen i Nordlyset, da tenker
vi på Kjell.
Kjell har gitt ut en rekke vitenskapelige bøker og skriv bl.a.. The Excitation of Atomic Oxygen of
the 0 ( 'S ) level by energy Transfer from N.1.(Ab) Molecules in Aurora.
Nordlys —nordlyslyd ( Kjell Henriksen —Alv Egeland )
Absoluttmåling av Nordlys med fotometer. En eksperimentell undersøkelse av intensitetsforholdet
1(5577)/1(4278),effektiv levetid og eksitasjon av nordlysets grønne linje.
Ellers var han i primus motor for nybygget av det nye Nordlysobservatoriet i Tromsø,
Nordlysstasjonen i Endalen og i Adventdalen på Svalbard. Han ivret også for et nytt det året han
døde.
Det nye Nordlysobservatoriet på Svalbard er blitt oppkalt etter han, nemlig The Kjell Henriksen
Observatory ( K1-10internationalt ). Herfra er det vi mottar nordlysvarslene.
Dette er litt om Kjell Henriksen, en raus person som aldri var redd for å ta i et tak

Det vi hans familie ønsker er at trærne han har plantet og jorda hans tas vare på, ikke at den fylles
opp med stein og blir parkeringsplass. Vi, familien hadde ikke tenkt noe slikt. Dessuten har vi fra tid
til annen besøk av folk som ønsker å se stedet.
Hva med å hjelpe oss til å beholde dette stedet?
Jeg ber Fylkesmannen vurdere dette nøye og se hva han kan gjøre.

Med hilsen

Nt Wfli\l/
Kandi Henriksen ml familie

P.S. Se vedlegg.
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Vi opprettholder våre merknader sendt i tidligerer brev. Se vedleggene.
Vi har ikke ratt noen svar på våre spørsmål i brevene til kommunen.

Parkeringsplassen ble enstemmig vedtatt 26/3 —2015. Vi mottok brevet om vedtaket mandag 13/4-
2015. Vi har ikke blitt hørt, men vi fikk vite at steinfyllinga blir 10 m. høg mot Sokkelvikvegen.

Sist påske var Veibrink lite brukt som parkeringsplass. Folk nå for tiden har funnet seg andre
turområder: Reisadalen, Kvermes Kvenangsfiellet, Kildalen og turløypa fra Sørkjosen. Dette viser at
den planlagte parkeringsplassen med 3 km opp til Veibrink er et unødvendig inngrep i den vakre
naturen. Vi har hørt at folk neppe vil gå 3 km ekstra opp til Veibrink. En mer fornufig bruk av
tunellstein er vel til ubedringer av veiene, kan gis bort til fyllmasser eventuelt kjøres på havet?

(yv\
CtL.Q.CC
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Takvatn, Balsfjord,14.07.2014

Til Nordreisa Kommune
Utviklingsavdeling
Post Boks 174
9156 Storslett

Brev av 07.07.2014
ref.2014/1682-2, Løpenr.26095/2014
Arkivkode L 12

Søknad om utsettelse av svarfrist.

Jeg har nettopp mottatt Deres brev.
Jeg er 75 år, arbeider og er nå på ferie. Derfor ber jeg om at svarfristen min utsettes fra 01.09 til
05.10.2014.
Dette er et foreløpig svar fra meg.

Det er med forbauselse og stor overraskelse jeg har mottatt et skuffende brev fra dere.
Jeg er eier av eiendommen Jubelen 12 med nr. 47/25/0/0.

Har dere i planene deres tatt hensyn til at en av Nordreisas store sønner er født og oppvokst her?
Nemlig, Dobbeldoktor Professor Kjell Henriksen. Han var pioner innen Nordlys- og
Ozonforskningen. For dette har han mottatt bl. a. Nansenprisen for sin fremragende forskning i
nordområdene + at den nye, store og svært anerkjente Nordlysstasjonen på Breinosa, Svalbard
bærer hans navn ( åpnet 18.02.2008 )

The Kjell Henriksen Observatory
forkortet internationalt til KHO. Herfra utgis Norges nordlysvarsler til turistene og oss andre.
Det er i tiden at slike folks fødesteder blir vernet om.
Vi —hans familie —har allerede opplevd at utlendinger har kommet og spurt etter hans fødested for
å se det og for å rusle rundt der han trådte sine barnesko.
Der er også en meget kjent sak at Dr. Dr. Professor Kjell Henriksen var interresert i skogplanting og
å verne om skogen. Derfor prøver hele familien å holde eiendommen i god stand så dere kan ha noe
å være stolte av og vise fram nå og i fremtiden.
Dr. Dr. Professor Kjell Henriksen har selv plantet trærne på vollen v/ Sokkelvikveien, og jeg har
faktisk vist de frem til en hel del av hans tidligere kollegaer.

Nå har dere planer om å fjerne disse og bruke deler av eiendommen til annet formål.UTROLIG
SKUFFENDE.

Jeg og min familie protesterer på det sterkeste på at dere ødelegger dette.

Legg heller havna til Rotsund eller bygg ut i Skjervøy og bevar det unike området dere har ved
innløpet til Sørkjosen.
Med hilsen
Randi Hagen-Olsen Henriksen m/ familie

0
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P.S. HVORFOR HAR VI IKKE FÅTT VITE NOE OM DETTE FØR?
Arealplanen ble jo vedtatt i følge deres brev 20.mars 2014

P.S.Dr.Dr. Professor Kjell Henriksen døde i Jubelen 03.04.1996
Han er gravlagt på Tromsø Gravlund fordi dere ikke hadde plass på Storslett.
På minnesteinen har vi inngravert: Født i Nordreisa

( Kanskje vil dere helst være historieløse)

Randi Hagen-Olsen Henriksen
Severin Ytrebergsgt.9
9009 Tromsø
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Tromsø, 11.08 2104

Nordreisa Kommune
Utviklingsavdeling
9156 Storslett

Ref.2014/1682 —2 Løpenr. 26095/2014 Arkivkode L 12

Merknader og innsigelser til forslaget:
Områderegulering av Hjellnes industripark og havn.

Fra: Randi Hagen —Olsen Henriksen m/ familie.
Eier av eiendommen 47/25

I brev av 14/7—2014 har jeg fortalt at min avdøde mann, professor Kjell Henriksen, var meget
interessert i skogplanting og det å verne om skogen.
Slik det fremgår av deres kart, har dere planer om å lage parkeringsplass nettopp på et av disse
stedene, nemlig øversiden på Sokkelvikvegen fra krysset ved E6. På denne parsellen ( vollen ) har
professor Kjell Henriksen selv plantet ut trærne.
For et par år siden kjøpte jeg meg ei motorsag ( somjeg klarer å håndtere ) og har begynt å rydde
her. Det er utrolig trist at dere har lagt deres elsk på dette stedet.
Jeg godtar ikke at dere tar dette fra oss fordi vi har nemlig strevd og jobbet mye her.

Så til deres skriv:
Vi mangler opplysninger om hvor mange båter som har gått på grunn og hvor mange båter som er
registrert ikke kan gå inn til kai i Sørkjosen.
Dette er viktig å vite fordi et naturområde skal ødelegges.

Vi mangler også forstudiet om etablering av dypvannskai i Nordreisa.

Et annet spørsmål:
Hvorfor er det viktig å etablere kaia nær flyplassen og E6?
Hvor mye koster ei dypvannskai?

Det skal være industripark i naturområdet. Hvilken industri?
Og hvor stor?
Er det virkelig behov for dette?

Så har kommunen nederst på side 1 konkludert med at det ikke er behov for KU.
På side 6 nederst står det at KU vil bli gjennomført. FORKLAR.

På motsatt side i Reisafjorden har vi et fjell som på folkemurmeblir kalt for Båtfjellet. Her burde
det heller vært naturlig å legge dypvannskai fordi fjorden er ganske så dyp her. Dessuten vil holmen
fungere som en molo, og det er ingen sak å fylle ut med stein fra tunellen om dere ønsker å bli av
med den. Videre kan stein fylles langs E6 nordover for å gjøre den sikrere eller bygge opp vegen
over Kvænangsfjellet hvis dere ikke vet hvor dere skal gjøre av steinen.
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At svingene er planlagt rettet ut, er vi også imot. Vårt gamle historiske grensemerke vil da
forsvinne.
I alle år har store trailere og busser kjørt her og det har gått bra. Blir vegen rettere, får bilene enda
mer fart og vi får oftere knust våre vinduer.
I år tok brøytebilen kjøkkenruta vår. Den er fremdeles knust ( kjør å se ).

I Randagenta er det samiske tufter. Hva med dem?

Vær Obs på at det planlagte området dere vil ødelegge, i alle år har vært et yndet frilufts- og
rekreasjonssted for både reisaværinger og andre.
Vi ønsker å beholde det slik og motsetter oss enhver ekspropriasjon av vår eiendom 47/25.

Med hilsen

Randi Hagen- Olsen Henriksen m/familie
Jubelen 12
Sørkjosen

Postadresse Severin Ytrebergsgt. 9
9009 Tromsø

P.S. Svar ønskes.
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Randi Ha en-Olsen Henriksen

Fra: "Randi Hagen-Olsen Henriksen" <rahenri2@online.no>
Dato: 22. februar 2015 20:00
Til: <Hanne.Henriksen@nordreisa.kommune.no>: <postmottak@nordreisa.kommune.no>;

<marifiohannehenriksengmail.com>; <olehoh(gmail.com>; <inger-anneoutlook.com>
Emne: Merknad til Plan ID: 19422014_005, Sokkelvikkrysset snuplass og parkering

Subject: Merknad til Plan ID: 19422014_005, Sokkelvikkryss etsnuplassog parkering

Viser til e-post fra Hanne Henriksen der frist for å komme mer merknad er utsatt til mandag
23/2-2015.

Har følgende merknader til planen:

ønsker ikke etablering av parkering- og snuplass på vår eiendom, GBR. 47/25.

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

buss (og brøytebil) ha en diameter på 15 meter. Parkerings- og snuplassen i denne planen
er 4 ganger så bred og over 6 ganger så lang (60 x 100 meter + innkjørsel).

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

gjøres en utredninq som gir grunnlag for å bestemme om det er behov for parkering. Om
behovet er der, må utredningen gi svar på hvor stort parkeringsbehovet er. Et
parkeringsareal på 60 plasser, med mulighet for parkering av flere biler, virker svært
overdimensjonert. Dette sett i forhold til at det også er parkering for tilgang til
Sørkjosfjellet fra Sørkjosen og Rotsundsiden av fjellet. Det må være mulig å finne behovet
før man bygger.

Mener alternativ plasserinq av snuplass må vurderes. Eksempelvis kan det være en vel så

god løsning å lage en rundkjøring i Sokkelvik krysset, og at rundkjøringen dermed vil
fungere som snuplass. Avkjørsel til øverste bolig i Jubelen endres til å starte fra

rundkjøringen. En slik løsning gjør at man ikke trenger brøyte lenger enn til

Sokkelvikkrysset vinterstidi.

Snuplass i en rundkjøring, jfr. punkt 4, vil også bedre avkløringen til Sokkelvikveien. Avkjøringen

er i dag uoversiktlig fordi den ligger i en sving, noe en omlegging til rundkjøring vil bedre.
Er plassering av parkerinqsplassen på beste sted? Kan en eventuell parkeringsplass få

avkjøring fra Sokkelvikkrysset (med eller uten rundkjøringen)? Mener at parkeringen vel
så lett kan anlegges på nedsiden av Sokkelvi kveien som øversiden. Viser også til punkt 1
der vi skrive at vi ikke ønsker denne på vår eiendom.

Dersom dere absolutt må plassere parkeringe n på vår eiendom, må det også betales

kompensasjon for arealet til nord for parkerin gen. Dette fordi arealet blir ubrukelig som
følge av parkeringsplassen, og måten denne plasseres i terrenget.

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

om at merknaden bekreftes mottatt innen fristen.

Med hilsen

Randi Hagen-Olsen Henriksen
i. viser til at kommunen vurdere å stenge veien til Veibrink vinterstid.

29.04.2015
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Randi Ha en-Olsen Henriksen

Fra: "Randi Hagen-Olsen Henriksen" ‹rahenri2@online.no>
Dato: 8. april 2015 12:20
Til: ‹postmottak@nordreisa.kommune.no>
Emne: ref.:2015/162

Hei,

Viser til e-post fra 17/3, deres ref. 2015/162

Kan dere sende meg referat fra sluttbehandling av saken i Nordreisa Kommunestyre 26/3-15.

Ang. takst ser jeg at arealet er vurdert i tre kategorier:

middels bonitet

uproduktiv skog

skrinn fast mark

Ber om at det skisseres på kart hva som regnes som skog av middels bonitet / uproduktiv skog /

skrinn fast mark.

Ber også om at det skisseres inn hvor dagens plantefelt ligger i forhold til disse kategoriene.

ønsker i tillegg at dere tar med hva som er gitt som erstatning for plantefeltet som vil gå tapt, og

hvordan den erstatningen er beregnet.

Trenger dette til vurdering av taksten.

Avventer tilbakemelding fra dere.

Med hilsen

Randi H-0 Henriksen

P.S. Jeg er 76 år og er ikke på mail hver dag. Ber om at dere sender meg svar på papir og kopi på

mail. ds
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Randi Ha en-Olsen Henriksen

Fra: "Randi Hagen-Olsen Henriksen" <rahenri2@online.no>
Dato: 12. februar 2015 22:18
Til: <nyhet@finord.no>
Emne: Åpent møte om reguleringsplan

Hei Fremtid i Nord!

Jeg ringte dere og fortalte om det åpne møtet vi er innkalt til på Reisafjord Hotel mandag 16

februar kl 9.00. Først ble vi innkalt til et møte, men nå er det forandret til et åpent møte. Jeg håper

dere har inntresse og tid til å skrive om dette. Saken gjelder forslaget til detaljregulering for

Sokkelvikkrysset snuplass og parkering Plan ID: 19422014_005. Vår jord skal fylles opp med masse

stein og gjøres om til parkering med innkjørsel fra E6 (øversiden). Det er stor høydeforskjell i

terrenget og stenmassene vil vises god. Det er blitt sagt av kommunen at de ikke har råd i framtiden

til å brøyte veien opp til Veibrinkt, derfor må de lage denne plassen. Folk må da parkere her og gå

opp. Tror dere dette blir populært for barnefamiliene?

For vår familie er dette et stort tap, fordi vi kjenner historien og alt arbeidet som har vært nedlagt

på denne plassen. Dette jordstykket var opprinnelig et svært fuktig jordstykke som oldefar Johan

Pedersen (Jubel Johan) og hans to barnebaren Kjell Henriksen og Teodor Gamst grøftet for hånd.

Senere pløyde, gjødslet og harvet de jorden. Høyet ble kjørt hjem med innleid lastebil. Høyet skulle

holde liv i to kyr, noen kalver og sauer. Fjøet med siloen står nedfor huset vårt i Jublen. På dette

jordstykket er det lagt ned mye arbeid, svette og slit. Da farmor Mary Gamst la ned gårdsdriften på

70-tallet kjøpte min far planter og beplantet eiendommen.

Det føles veldig trist at alt arbeid, strev og slit nå er bortkastet. Vi har skrevet brev til alle politikerne

i forrige reguleringsrunde, men ingen har tatt kontakt.

Tror dere at dette er et påfunn for å bli kvitt tunellsteinen på en billig måte?

Med hilsen Marit Henriksen (90610821)

1 fr) ')(11
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Kjell Henriksen Observatory

Den gamle Nordlysstasjonennær30 år gamme

Utdatert,for liteplass,økendelysforurensning.

Prof. Dr.2Kjell Henriksen

Den gamle Nordlysstasjonen. (Foto: F. Sigernes).
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nnInnrdlvsstasion history.

http://kho.unis.no/nordlysstasjon_historyi

A historic view on the observatory

From G.G. Sivjee and C.S. Deehr's presentations at the 32nd AM in
Longyearbyen, 2003. All photos at the courtesy of C.S. Deehr.

The beginning

The history of optical measurements of
aurora at Svalbard goes way back. The
first instrumental measurements were
made during the first polar year 1882/83
at Kapp Thordsen, on the northern side of
Isfjorden. However, the first permanent
optical observatory was not established
until 1978.

The plan for such an observatory started
off when Professor Kjell Henriksen spent
his sabbatical leave from the University of
Tromsø at the Geophysical Institute at the
University of Alaska, Fairbanks, in the mid
705. There he met Drs. Abbas Sivjee and
Chuck Deehr who were looking for a
location where they could do F-region
mid-day cusp auroral research. Sivjee
submitted several proposals for research
grants and finally in 1977 the National
Science Foundation (NSF) funded at a
modest level one of his proposals. Chuck
Deehr managed to arrange transportation
of the huge electro-optical facility, housed
in a second world war anti-aircraft gun
searchlight system, as well as a complete
Quonset hut, to Svalbard.

During the summer of 1978 the NSF C130
Hercules, normally used to supply NSF's
Antarctic stations, flew the equipment to
Norway as part of the summer flight
training of the C130 crew. However, in
1978 the world was still in the cold war
era and there were concerns that a US
Herc landing on the de-militarized
Svalbard, would lead to troubles with the
Russians.

The searchlight and other equipment
being unloaded from the Hercules airplane
in Tromsø, summer 1978.

grnasiona nor• ys- ,
abrskning fra høsten_a:

Deehr, Henriksen and Sivjee talks about
the new station to the Tromsø
newspaper Nordlys.

Instead the airplane flew to Tromsø, where it and its mission gathered a lot of
attention in local media. Kjell Henriksen arranged for unloading, safe storage and
rnarine transportation to Longyearbyen, Svalbard, and also located an excess
trailer to house the research facilities in Longyearbyen.

The first measurement season 1978/79

In the last week of September 1978 Kjell
Henriksen and Abbas Sivjee arrived in
Longyearbyen to set up the facilities in
Endalen, not to far from Vinkelstasjonen (the
cable car central). The spectrophotometer,
the searchlight pointing system and the
meridian scanning multi-channel photometer
were assembled, and everything worked fine
except for the computer control of the
spectrometer and its data logger that had
suffered some beating on the way from
Alaska.

During the same summer, Roger Smith and
his students from the faculty of the poly
technical institution in Belfast, Northern

-�97�-



Data http://kho.unis.no/nordlysstasjon_history.htni

Ireland, worked hard to establish the FPI
(Fabry-Perot Interferometer) trailer as a part
of the observatory grouping beween
Vinkelstasjonen and the airport. Abbas Sivjee
stayed in Longyearbyen during the autumn
repairing the equipment and in late October
he finally got the system going, and he could Nordlysstasjonen in Endalen 1978.
lapse in the joy of measuring the spectra of
the high altitude F-region emissions from the
mid-day cusp aurora.

Another problem arising during the first
winter, was keeping the instruments at a
reasonably warm temperature, but without
overheating them. Car heaters with a
thermostat did that job, but in a storm period
the thermal control was lost during a power
surge. Due to the weather, it took several
days for Abbas to go out there to check on
the conditions. He then found a very hot
searchlight housing and severe degradation
in the signal levels from the
spectrophotometers due to the formation of a
thin coating on the gratings. By the help of
friendly Store Norske carpentry and machine
shops, special holders were built to ship the
delicate and fragile gratings to Bausch and
Lomb in NY for removal of the coating.

Irish students at Nordlysstasjonen.

View of Longyearbyen and the
miner's quarters.

Charles Deehr keeping warm inside
the searchlight.

In town the scientists lived and ate with the
regular miners in the miners' quarters. The
transportation to the station was provided by
the coal company via the miners' shift bus to
and from mines #6 and #7.

After several weeks the gratings came back
and the instrument was back in business.
After Christmas, Chuck Deehr came to relieve
Abbas Sivjee and from then on, the cusp
investigations in Longyearbyen matured to a
very smooth operation.

In January 1979 several scientist from
Norway, Alaska and Ireland arrived to carry
out a campaign they called The Multi-National
Svalbard Auroral Expedition. Kjell Henriksen
commissioned Karen Lundberg to draw the
station and make a stamp to issue to
philatelists the world over, earning money for
the new station.

Re-location and extension of the station
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The Multi-National Svalbard
Expedition.

Nordlysstasjonen in Adventdalen
1984.
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The Endalen Station stamp.

In 1983 with the help of Kjell Henriksens
tireless energy the workspace was upgraded
from a temporary trailer near Vinkelstasjonen
to a permanent building with much more
extensive physical facilities. The old site was
too close to the drinking water drainage and
the new Auroral Station was built at the site
of the old airport runway in 1983, right
across the road from Vinkelstasjonen. In
1988 the need for even more space led to an
extension being built. The latest extension to
the station was an outdoor platform built in
2002 to hold the french EPIS interferometer
trailer.

Since the Auroral Station in Adventdalen was
built in 1978 it worked as an optical site for
ground-based observations of the dayside
and nightside aurora. Refereed scientific
literature bears testimony to hundreds of
publications on cusp auroral investigations at
this station. The three main architects behind
the success is clearly Abbas Sivjee, Chuck
Deehr and Kjell Henriksen. They themselves
acknowledge several other people as
important contributors, these include Alv
Egeland, Herb Carlson, Danny Winningham,
Ben Fogle, Alv Orheim, Jerry Romick, Bob
Spies, Steve Geller, Howard Birch and Denny.

At the last season it was used (2006-2007)
there were more than 15 different optical
instruments employed at the station as well
as several non-optical instruments.

Kjell Henriksen Observatory (KHO)

In the 1990s a new generation of young
auroral scientists dedicated to The Auroral
Station was trained. Two of these, Fred
Sigernes and Dag Lorentzen currently
professors at the University Centre in
Svalbard (UNIS), worked to have the
Norwegian government fund the building of a
new and bigger station. The old one was
quite crowded and had minimal room for new
instruments, and there were additional
troubles because of increased light pollution,
sand storms, traffic etc.

The work finally paid off and in May 2005 the
funding was in place and the new observatory
is now located at Breinosa, above the EISCAT
radar antennas, at the Gruve7 mountain.

After being through the official planning
process the building process started in
January 2007, and was officially handed over
in September/October 2007. The name of the
new station is Kjell Henriksen Observatory
(KHO), dedicated to the late professor who
put down a lot of work and soul in the "old"
Auroral Station. Currently there are 25 optical
instruments and several radio instruments
(10x) located at KHO. The observatory and its
staff are participating in rocket campaigns
and other auroral campaigns.

Kjell Henriksen Observatory (KHO)
August 2008.

Nordlysstasjonen in Adventdalen
2006.
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Kjell Henriksen
Prof. Dr.2

Kjell Severin
Henriksen was a
driving force for

optical atmospheric
science in the
northern polar

region

felik

Reminiscences by Charles
Deehr on the 25th

anniversary of
Nordlysstasjonen I

Adventdalen

Optical Atmospheric Prof. Dr.2 Kjell Henriksen, Polar Bear on a Hot Tin Roof.
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Optica Atmospneric Pro-rr.Or.: KjeH Henriksen. Polar Bear on a Hnt i in ii-oo-i-.
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• We didn't even think about what the same

view would contain today.

Optical Atmospheric Prof. Dr 2 Kiell Henriksen. Polar Bear on a Hot Tin Roof
.
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FlightfromAlaska

wrfa

The National Science Foundation northern summer training
program for the 0130 Antarctic Supply airplane.

Eielson AFB to Tromso July 1978.

Optical Atmosphenc Prof. Dr 2 Kjell Hennksen, Polar Bear on a Hot Tin Roof.
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A US Navy p;ane was not aHowed to land on the den1;htarized Svabard

Station was shipped by boat to Longyearbyen where it sat on the dock

Kjell traded semethInc for a highway workers hut to house the personne

Optical Atmosphenc Prof. Dr 2 Kjell Hennksen Polar Bear on a Hot Tin RooF
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• Observers stayed in the batchelor miner's quarters and
ate in the Miner's Mess for NOK 35 per day.

Optical Atmospheric Prof. Dr.2 Kjell Henriksen, Polar Bear on a Hot Tin Roof.
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Nulti-National Svalbard Aurorai
Expedition Jan 1979

Optical Atrnospheric Prof. Dr 2 Kjell Henriksen, Polar Bear on a Hot Tin Roof .

-�127�-



C
ll

•0

-�128�-



711iAM July 1979

Ove Harang and Kjell
Henriksen organized
the 7 th annual meeting
in Trornso.

It featured a ferry boat
trip to catch a mess of
cod typical of
Havlandet, and a cook
out in a nearby fishing
camp on the outer fjord.

Optical Atmospheric Prof. Dr.2 Kjell Henriksen, Polar Bear on a Hot Tin Roof.
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7th AM July 1979

Here is Willy Stoffregen showing the products of our
harc-won fishing erforts.

OptIcal Atmosphenc Prof. D- 2 KieH Hennksen Polar Bear on a Hot Tin Roof .

kci

-�130�-



Nordl ysforskere i
Adventdal en for
tredje år på rad
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One night around 1982,
Kjell said "We need a
new observatory!"

We were distracted, but
Kjell would not let it go.

We later found out that
SNSK wanted us out of
the dranage to the
drinking water lake.

Optical Atmospheric Prof. Dr.2 Kjell Henriksen, Polar Bear on a Hot Tin Roof.
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- 1984 A New Observatory

•

AP"

" •

Kjell convinced SNSK to extend the power line to the old airport
on the river side of the Adventdalen road.

Kjell convinced UiTø to desIgn and build the observatory with
matching funds from Deehr's NSF grant

Optical Atmosphenc Prof. Dr 2 Kjell Hennksen Polar Bear on a Hot Tin Roof .
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Nordlys-professor har sett
nordlys for første gang

sy). •,/

«n.l• S
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11Delte rMl jeg se til det er slutt, selv om jeg skal fryse ihjel! Alex Korschu-

now beskriver sitt forste mote med nordlys for Kjell lienriksen fra Nordlysobser-
fivatoriet i Tromsø og Roger Marshall fra Alaska.

-�142�-



'

-

•.~ •
'

"'S•-• ~irner'

-�143�-



slu
e
p
rq

sJo
l.

e
o
u
e
u
e
d
x3

le
o
n
o
e
!ci-

jo
o
d

u
ll_

E
L
IO

ie
9
9

Je
lo

d
lie

r>
«
1

JO
jcu

d
O

ya
L
id

so
u
ilv

ie
3
4

d
o

0
N

\

leu!5yo
op

0
3
,

S
illie

p
n
T

S

elenpeirj
saidsw

W
eL

U
L

IO
JIA

U
e

upioxe
pue

linow
p

e

e
o
u
e
p
e
d
x--1

3

-�144�-



-4r
d

Alaska StudentTrip Report

When Kjell Henriksen arrived on 6 Dec he began to do several
things. First, he insisted on a major cleanup of the station. So
mops in hand, we cleared out several kilos of dirt. He also
began throwing most things out that were not bolted down or
taking data...

Kjell had an improved set of stairs built and installed on the
back porch to the roof...

Kjell bought a television...

Kjell also decided that we should have hot water at the station.
Now all the faucets have hot water as well...

Don Hampton trip report excerpt 26 Nov 91-16 Jan 92

Optical Atmospheric Prof. Dr.2 Kjell Henriksen, Polar Bear on a Hot Tin Roof.
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• Kjell had so many students that they were referred to
as a group called "Guttene pa Taket", "The Boys on
the Roof".

Optical Atrnospheric Prof. Dr 2 Kjell Henriksen, Polar Bear on a Hot Tin Roof.
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Kjell Henriksen

Optical Atmosphenc Prof. Dr.2 Kiell Hennksen. Polar Bear on a Hot Tin Roof .
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KjellHenriksen

• I heard him say "Put the new observatory far enough
up on Breinosa to look down on these antennas."

Optical Atmospheric Prof. Dr.2 Kjell Henriksen, Polar Bear on a Hot Tin Roof.

-53

-�158�-



á

-�159�-



KjellHenriksen

• Without Kjell,
there would
have been no
optical auroral
observatory in
Adventdalen.

Optical Atmospheric Prof. Dr 2 Kjell Henriksen, Polar Bear on a Hot Tin Roof.
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Nordreisa kommune 

  

Utviklingsavdeling 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954 

Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 

E-post: Internett:   

postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

    
    

    

    
    

    
 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT»                                                                                                             

 
 
 

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. 
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Kommunestyrets sluttbehandling: Detaljregulering Betesda boligområde - 

Plan ID: 19422014_002 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Særutskrift Sluttbehandling: Detaljregulering Betesda boligområde - Plan ID: 

19422014_002 

2 Planbeskrivelse: Detaljregulering Betesda boligområde - Plan ID: 19422014_002 

3 Vedlegg til planbeskrivelsen: Grunnundersøkelser - Datarapport og orienterende geoteknisk 

vurdering - 712293-RIG-RAP-001 

4 Planbestemmelser: Detaljregulering Betesda boligområde - Plan ID: 19422014_002 

5 Plankart: Detaljregulering Betesda boligområde - Plan ID: 19422014_002 

 

Rådmannens innstilling 

Forslag til detaljregulering av Betesda boligområde med plan ID 19422014_002 med plankart sist 

revidert 20.5.2015, samt bestemmelser sist revidert 21.5.2015 og planbeskrivelse sist revidert 

22.5.2015, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 

 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.05.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Forslag til detaljregulering av Betesda boligområde med plan ID 19422014_002 med plankart 

sist revidert 20.5.2015, samt bestemmelser sist revidert 21.5.2015 og planbeskrivelse sist 

revidert 22.5.2015, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
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Saksopplysninger 

Nye opplysninger etter driftsutvalgets sluttbehandling 

Planforslaget ble sluttbehandlet av driftsutvalget den 26.5.2015 sak 32/15. Driftsutvalget vedtok 

planen, da med forbehold om at gjenstående innsigelse til planen fra Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) ble løst før kommunestyrets behandling.  

 

NVEs innsigelse dreide seg om manglende grunnundersøkelser i planområdet. når planforslaget 

ble sendt ut på høring av driftsutvalget den 17.3.2015 hadde Nordreisa kommune ikke fått 

geoteknisk rapport for grunnundersøkelser gjort i planområdets østre del. Denne rapporten er 

datert 8.4.2015 og den ligger til grunn for planen som nå legges frem for sluttbehandling.  I 

tillegg ble det utført grunnundersøkelser i planområdets vestre del i uke 21. Fra disse 

undersøkelsene har kommunen kun fått foreløpige resultater. Ingen av undersøkelsene tyder på 

at det finnes kvikkleir eller andre løsmasser med sprøbruddsegenskaper i grunnen i planområdet, 

og det vurderes at områdestabiliteten er tilfredsstillende for foreslåtte tiltak. 

 

Anmodning om å trekke innsigelsen med bakgrunn i geoteknisk rapport fra grunnundersøkelser 

i planområdets østre del, samt foreløpige resultater fra grunnundersøkelser i planområdets vestre 

del, ble sendt NVE den 28.5.2015. 

 

NVE har muntlig trukket sin innsigelse med bakgrunn i foreliggende resultater fra 

grunnundersøkelsene i telefonsamtale den 9.6.2015 med saksbehandler Eva Forsgren hos NVE. 

Skriftlig bekreftelse kommer (NVE rakk ikke gjøre denne ferdig før frist for å ferdigstille saken 

for kommunestyrets behandling gikk ut). 

 

Formål med reguleringen 

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av boligområde for 

sentrumsnært småhusbebyggelse. Stiftelsen NYBO og kommunen er grunneiere for ca. 50 daa 

av totalarealet på 116 daa. Av dette er ca. 40 da. bebygd eller avsatt til friområde. Ca. 76 daa 

kan utbygges med boliger og veger mv. NYBO planlegger å bygge småleiligheter i området. I 

tillegg vil det reguleres inn eneboligtomter vest og øst i planområdet. Vi anser det mest 

samfunnsmessig og formålstjenlig at det utarbeides reguleringsplan for hele området samtidig, 

derfor tas også de private eiendommene som ligger innenfor det avsatte området med i planen. 

 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel.  

 

Førstegangsbehandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av driftsutvalget den 17.3.2015 sak 22/15. Driftsutvalget 

vedtok å fremme planen og sende den på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.   

 

Forslagsstiller, plankonsulent og grunneiere 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

Planområdet berører en rekke grunneiere. Disse er angitt i tabellen under. 
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GBR Navn Adresse Postnummer/-sted 

43/4 Josefsen, Jørn T.B. Blomstereng 4 9151 Storslett 

43/4 Josefsen, Elisabeth J. Engvegen 2 9151 Storslett 

43/10 Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 

43/22 Stiftelsen NYBO Flomstadveien 1 9151 Storslett 

43/42 Busch, Kathrin Geitneshøgda 9 6456 Skåla 

43/54 NS Mortensen Eiendom AS Lenangsøyra 9064 Svensby 

46/1 Hallen, Trond Båtnesvegen 15 A 9151 Storslett 

46/10 Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 

46/11, 46/13 Fossvoll, Frank Jonny  Fossvoll 1 9151 Storslett 

46/11, 46/13 Fossvoll, Keth Irene Drammensveien 181 A 3050 Mjøndalen 

46/11, 46/13 Fossvoll, Jan Oddvard Skogly 14 9152 Sørkjosen 

46/15 Båtnes, Ellen Bjørnsdatter Fossvoll 3 9151 Storslett 

46/15 Båtnes, Mats Fossvoll 3 9151 Storslett 

46/21 Henriksen, Åse E. Båtnes Fossvoll 5 9151 Storslett 

46/22 Båtnes, Johanne Charlotte Fossvoll 7 9151 Storslett 

46/63 Betongservice AS Industrivegen 24 9152 Sørkjosen 

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

 To arealer avsatt til konsentrert småhusbebyggelse er omgjort til frittliggende 

småhusbebyggelse. 

 Det er lagt inn en vegetasjonsskjerm langs nordlig kant av planområdet. Som en følge av 

dette er plassering av BFS 1 og 2 samt en del av SV 1 justert noe sørover. 

 Et areal til uteopphold er tatt ut av planen. 

 En boligtomt inntil E6 er tatt ut av planen. 

 I østre del av planområdet er vegen lagt om i samsvar med høringsinnspill fra grunneier. 

Som en følge av dette er to arealer for frittliggende småhusbebyggelse med tilsammen 5 

tomter slått sammen og justert noe. Det er nå 6 tomter her. Gang og sykkevei er også 

justert noe som en følge av omlegging av vei. 

 Tre parkeringsplasser i tidligere veiender er tatt ut av planen. To av disse har fått nytt 

formål «Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med 

andre angitte hovedformål», men er justert noe. Arealene er ment som snødeponier om 

vinteren, men kan også benyttes til parkering ved behov. 

 Adkomstvei til landbruksareal øst for planområdet er flyttet nordover for bedre utnyttelse 

av areal til boliger, samt for å bedre trafikksikkerheten i området. 

 Maksimal mønehøyde på garasjer er økt fra 5 til 6 meter. 

 Planbestemmelsene vedrørende hensynssone H 190 F er endret i samsvar med Avinors 

ønske. 

 Planbestemmelsene vedrørende støy er endret i samsvar med Fylkesmannens ønske. 

 

 

Merknader til første gangs høring og offentlig ettersyn 

Planen ble vedtatt sendt ut på høring og offentligettersyn i møte i driftsutvalget den 17. mars 

2015 i sak 22/15. Høringsbrev ble sendt ut til offentlige myndigheter, grunneiere og naboer den 

18. mars 2015. Høring og offentlig ettersyn ble også annonsert i avisene Nordlys og Framtid i 

Nord den 21. mars 2015, samt på kommunens hjemmesider. 
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Høringsfristen var satt til den 30. april 2015. Fylkesmannen i Troms ba om, og fikk, utsatt 

høringsfrist til 6. mai 2015.  

 

Ved fristens utløp har det kommet inn 13 innspill, herav 3 innsigelser fra offentlige 

myndigheter. Innsigelsene kommer fra Avinor AS, Fylkesmannen i Troms og Norges vassdrags- 

og energidirektoat. Per 22.5.2015 er to av de tre innsigelsene er løst, og det forventes en løsning 

på den siste, NVE, så snart foreløpige resultater fra grunnboringer innenfor planområdet er 

klare. Dvs. før kommunestyrets behandling av saken. 

 

Avinor AS (9.4.2015) 

Avinor bemerker at de burde vært varslet i forbindelse med oppstart av planarbeidet. 

 

Planområdet berøres av innflygingsflate, sideflate og horisontalflate som alle er 

høyderestriksjonsflater i medhold av restriksjonsplanen for lufthavnen. 

 

Restriksjonsområdet for Sørkjosen lufthavn tatt inn under bestemmelsenes § 6.1 som 

hensynssone H 190 F. Det påpekes at restriksjonsområdet gjelder hele planområdet, og ikke 

deler av planområdet slik det er vist på plankartet. Det bes derfor om at skravuren for 

hensynssonen fjernes fra plankartet siden den gjelder hele planområdet. 

 

Avinor ber derfor om at planbestemmelsenes § 6.1 får følgende tekst: 

Restriksjonsområdet H 190 F gjelder hele planområdet og er ikke vist med skravur på 

plankartet. Høyderestriksjoner som er angitt med koter (sorte og røde streksymboler) på 

restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning ENSR-P-10 datert 10.02.2005, må 

overholdes ved oppføring av nye bygg, samt ved anleggsarbeid der utstyr og midlertidige 

innretninger kan overstige høyder i restriksjonsplanen. 

 

I planbestemmelsene er det for boligbebyggelsen (§§ 2.1.3 og 2.2.3) angitt at «Bygg kan 

oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over gjennomsnittlig 

planert terreng. Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 5 meter. Høydene regnes 

fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget». Tilsvarende anbefales det at det legges inn 

en bestemmelse for næringsbebyggelsen (kontor, lager mv.) under § 2.3 som angir maksimal 

tillatt byggehøyde (mønehøyde). Eksempelvis vil bygg med maksimal tillatt byggehøyde på 10 -

12 meter over planert terreng ikke komme i konflikt med restriksjonsplanen for lufthavnen. 

 

Overskriften på bestemmelsenes § 6.1.1 bør benevnes «Krav til radioteknisk vurdering av 

kraner». 

 

Bestemmelsenes § 6.1.2 vedrørende farlige eller villedende lys har vi ingen bemerkninger til. 

Før detaljreguleringen tas opp til sluttbehandling i kommunen krever Avinor at overnevnte 

korrigering av planbestemmelsenes § 6.1 foretas. Videre bør det ut fra plantekniske krav 

vurderes lagt inn en høydebegrensning på næringsbebyggelsen under § 2.3 i bestemmelsene. 

 

Kommunens kommentar: 

Hensynssone H 190 F er tatt ut av kart, og Avinors ønske om tilhørende bestemmelse er tilføyd 

planbestemmelsenes § 6.1. 

 

Avinors ønske om justering av planbestemmelsene for næringsbygg, planbestemmelsens § 2.3 

er justert i samsvar med Avinors ønske ved tilføying av § 2.3.4 samt forsterking av § 2.3. 

Overskriften på planbestemmelsenes § 6.1.1 er endret fra Krav til radioteknisk vurdering av 

bygninger og anlegg til Krav til radioteknisk vurdering av kraner. 

-�172�-



 

Justeringer av planbestemmelser i henhold til Avinors merknader er oversendt Avinor 

den 30. april 2015 med anmodning om trekke innsigelsene til planen. 

 

Avinor AS trakk sin innsigelse til planforslaget i brev av 8. mai 2015 med bakgrunn i de 

endringer kommunen har gjort i planbestemmelsene. 

 

Jan Fossvoll (20.4.2015) 

Avsender har følgende anmerkninger til detaljreguleringen av Betesda boligområde: 

1. Eiendomskillet mellom Larsvoll 46/11 og 46/63 (BFS 1) skal gå helt oppe på 

bakkekanten, og ikke slik en får inntrykk av i medfølgende planskisse, der den er tegnet 

inn under bakkekanten.  

2. Distansen mellom Garasje på 46/11og vestligste tomt på BFS 1 skal være på minst 10 

meter. 

3. Linjene på nordlige del av BFS 1 og SAA 1 bør kanskje gå parallelt. 

4. Ønsker at veien slik den er tegnet inn fører all biltrafikk ut på E6 ved Betestavegen. 

Reguleringa kan skje enten ved grøft eller skilt. Utkjørsel ved Fossvoll må fremdeles 

gjelde for jordbrukseiendommen Moeng/Larsvoll 

5. Slik tidligere nevnt er eiendommen Fossvoll på motsatt side av E6. Derfor er mitt forslag 

at veien nord for Betestavegen forandres til Lerbugt. Gjelder både ny og gammel vei. 

  

Kommunens kommentar: 

1. Eiendomsgrensa i plankartet følger innmålt eiendomsgrense i matrikkelen. Denne går 

riktignok i underkant av bakkekanten. Det er etter høring etablert en buffersone i form av 

en vegetasjonsskjerm, GV 2 og 3, mellom landbruksarealet og boligtomtene. 

2. Distansen mellom Garasje på 46/11og sørligste tomt på BFS 1 er i høringsforslaget 9,6 

meter. Tomtegrensa i høringsforslaget følger matrikulert eiendomsgrense, men er justert 

etter høring. Avstand i nytt forslag er 10,5 meter. 

3. Linjene på nordlige del av BFS 1 og SAA 1 følger matrikulert eiendomsgrense og er 

derfor ikke parallelle. Ingen justering er foretatt etter høring. 

4. Alle nåværende bebygde eneboligtomter vil kun få utkjøring til E6 via veien som i dag 

heter Fossvoll og videre til Betesdavegen. Alle nye tomter vil få Betesdavegen som 

samlevei som leder ut til E6. Ingen nye avkjøringer til E6 etableres som en følge av 

planen. én eksisterende avkjøring direkte til E6 stenges som følge av planen. 

5. Vi noterer oss ønske om å endre veinavn fra Fossvoll til Lerbugt. Navneforslag behandles 

i egen navnesak etter vedtak av reguleringsplanen. 
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Kaj Arvid Båtnes (28.4.2015) 

Det er i foreslåtte reguleringsplan for Betesda boligområde ikke tatt hensyn til en ny trase for E 

6 utenfor Storslett sentrum. Administrasjonen hadde i sitt forslag til arealplan tegnet inn ny trase 

for E 6. Jeg mener det er fornuftig å finne fram planforslaget igjen. 

 

Nåværende samferdselsminister Ketil Solvik Olsen sa på et møte i Nordreisa noen måneder etter 

at arealplanen var vedtatt at fremtidig E 6 skal ikke gå gjennom sentrum, fordi E 6 skal være 

tiltenkt hurtig transport nord/sør. 

 

Brua over Reisaelva er ikke dimensjonert for fremtidig behov, og det er kun spørsmål om tid før 

ny bru må bygges. Det er også rimelig å anta at den nye brua blir lagt utenfor Storslett sentrum 

ut fra signaler fra samferdselsministeren. 

 

Jeg er av den oppfatning at man må tenke langsiktig og sette av areal til ny trase for E 6 utenfor 

Storslett sentrum og med ny bru over Reisaelva. Dette må tas hensyn til ved reguleringsplanen 

for Betesta området fordi dette området vil bli berørt av en ny trase for E 6. 

 

Kommunens kommentar: 

Kommunen forholder seg til kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i mars 2014. Der ble det 

bestemt at E6 skal følge dagens trasé i kommende planperiode. Det er tatt høyde for ny bro som 

skal erstatte dagens bro på E6 over Reisaelva og det ble satt av arealer til dette i 

kommuneplanens arealdel. Ny vurdering av en ev. ny trasé for E6 kan tas opp igjen ved neste 

rullering av kommuneplanens arealdel. En ev. rullering av arealdelen er det opp til kommende 

kommunestyre å beslutte om skal skje når de fastsetter kommunens planstrategi innen høsten 

2016.  

 

Byggtorget Betongservice AS (28.4.2015) 

Som eier av området nord for ASVO - markert med BFS 1 - 2 - 3 og 4 vil Byggtorget 

Betongservice AS komme med følgende innspill til planbestemmelsene: 

• Det må være mulighet å ha kjeller i dette området.  

• Mønehøyde på garasjer må økes til 6 meter. For å kunne bygge garasje med plass til bobil 

og samtidig ha en takvinkel på minst 20 grader, vil en få store problemer å gjennomføre 

dette dersom ikke mønehøyden økes. 

• Som utbygger av feltet ønsker vi også at det i området BFS 4 gis mulighet for å bygge 

rekkehus dersom det skulle vise seg å være attraktivt i markedet. 

• Vi ber om at kravet til geoteknisk undersøkelse i dette området frafalles pga. at grunnen i 

området er kjent og ansees som sikker og har vært bebygd i årtier. En slik undersøkelse vil 

dra kostnadene på tomtene unødig i været. 

 

Kommunens kommentar: 

• Nordreisa kommune ønsker ikke å tillate kjeller innenfor planområdet pga. eksisterende 

overvannsproblematikk, fremtidige klimaendringer, og et allerede høyt grunnvannsnivå. 

F.eks. vil en forventet fremtidig havnivåstigning gi et økt grunnvannsnivå i området. Dette 

vil være problematisk å kombinere med kjeller. 

• Maksimalt tillatt mønehøyde i garasje er endret fra 5 til 6 meter. 

• Da det ikke er mulig å kombinere formålene enebolig (frittliggende småhusbebyggelse) og 

rekkehus (konsentrert småhusbebyggelse) i planen må et areal avsettes til enten det ene 

eller det andre. Etter ønske fra grunneier er formålet frittliggende småhusbebyggelse 

beholdt. 

• Selv om en grunnboring og geoteknisk vurdering vil koste noe å få utført vurderer vi dette 

som nødvendig for å kunne trygt bygge ut et boligområde. Det er også innsigelse fra 

Norges vassdrags- og energidirektorat som går på at de grunnundersøkelsene som er utført 
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i området i forkant av ikke er tilstrekkelige for å kunne dokumentere tilfredsstillende 

geologiske forhold jf. krav i byggeteknisk forskrift (TEK 10). 

 

Geir Lyngsmark/Stiftelsen NYBO (28.4.2015) 

Som grunneier og byggeier i Betesda-området og med omfattende behov for boligutbygging, er 

NYBO opptatt av langsiktighet i arealplanen for området. Trafikkforhold og samferdsel er 

forhold som setter hovedstrukturene i planen. 

 

I arbeidet med nylig vedtatt arealplanen ble spørsmålet om ny E6- trasé berørt og forslag til ny 

trasé ble vurdert. Basert på protester fra berørt grunneier og forretningseier i Storslett sentrum 

ble forlag på ny E6 trasé tatt ut av planen. Regulering av Betesda-område gjør temaet "Ny -E6-

trasé" aktuelt igjen fordi området vil sannsynlig bli sterkt påvirket av en eventuell ny E6- trasé. 

 

Pr. i dag er det tre forhold som tilsier at en ny E6- trasé aktualiseres: 

1. Samferdselsministeren uttalte i fjor at en utvikling av E6 som hoved ferdselsåre 

konsekvent vil bli lagt utenfor tettsteder. 

2. Behov for en sterkere bru over Reisaelva.  

3. Dagens trasé vil bli en flaskehals på E6 dersom det blir tider med mer utvikling, økt 

aktivitet og økt virksomhet i regionsenteret.  

 

Spørsmålet er derfor: Er forhold vedr. samferdselsministerens syn vedr. E6, behovet for ny bru 

og dagens E6 trasé som flaskehals for utvikling og derav behov for ny trasé vurdert i 

planprosessen? Hva er kommunens vurdering av et framtidig behov for en ny E6-trasse forbi 

regionsenteret vårt? 

 

Kommunens kommentar: 

Kommunen forholder seg til kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i mars 2014. Der ble det 

bestemt at E6 skal følge dagens trasé i kommende planperiode. Det er tatt høyde for ny bro som 

skal erstatte dagens bro på E6 over Reisaelva og det ble satt av arealer til dette i 

kommuneplanens arealdel. Ny vurdering av en ev. ny trasé for E6 kan tas opp igjen ved neste 

rullering av kommuneplanens arealdel. En ev. rullering av arealdelen er det opp til kommende 

kommunestyre å beslutte om skal skje når de fastsetter kommunens planstrategi innen høsten 

2016.  

 

Jørn Terje Blomstereng Josefsen og Elisabeth Josefsen (29.4.2015) 

• BKS 1-2 ønskes omgjort til frittliggende småhusbebyggelse. 

• Ønsker vei rundt BFS 8 for slik å unngå mange store asfaltflater. 

• Ber om at det vurderes om det går an å regulere inn en boligtomt inntil E6 mellom BFS 9 

og Blomstereng 8. 

 

Kommunens kommentar: 

• Innspill tatt til etterretning. BKS 1-2 omgjøres til formål Boligbebyggelse – frittliggende 

småhusbebyggelse. Ny B-kode BFS 5. 

• Innspill tatt til etterretning. Vei legges fra tidligere SPA 3 (nå SAA 4), rundt tidligere BFS 

7 og 8 (nå BFS 6) til tidligere SPA 1 (nå SAA 3). Deler av SPA 1 og 3 må beholdes til 

nødvendig snødeponi for vinterdrift av veinettet, men har fått ny formålsbetegnelse. Nytt 

formål er Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med 

andre gitte hovedformål. Nye B-koder er SAA 3 og 4. 

• BFS 9 tas ut av planen. En ny tomt i samme område er derfor ikke aktuelt. 
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Grete og Inge Hauge (29.4.2015) 

Vi synes kommunens forslag til lekeplass/uteoppholdsareal som grenser opp mot vernet 

Spesialområde (g.nr. 4/b.nr.78) er et meget godt forslag. I og med at der er et spesialområde, er 

det en fordel at det ikke blir bebygd helt inntil.  

 

Ønsker at de grønne partiene på kartet forblir grønne, uten steinmasser fra Sørkjostunellen av 

hensyn til estetikk, vekstvilkår og vannproblemet som vi allerede har på vår tomt. 

 

Veg/parkeringsplasser østre del av Betesda boligområde: 

På høringsmøtet 27.4.2015 ble det kommentert at vegen i det nye området burde gå i en sløyfe, 

og ikke ha så mange parkeringsplasser. Vi synes det forslaget som kommunen har skissert i 

høringsforslaget er det beste forslaget til vegtrasé, og vi tror at det gir mindre trafikkstøy og 

gjennomkjøring for oss som bor i dette området. 

 

Andedammen: 

Vi synes at det er veldig positivt at kommunen ønsker å restaurere og tilbakeføre andedammen 

og området rundt. Vest for andedammen ligger deler av tomta der gamle Betesda var. Haugen 

med tomta for Betesda er historisk viktig å ta inn i reguleringsplanen. Haugen må restaureres for 

også å kunne bli et utsiktspunkt mot våtmarkene ved Reisaelvas utløp. Som en del av 

rekreasjonsområdet vil det være mulig med fugletitting. Vi viser til plan for Områder rundt 

Andedammen fra Asplan Viak (2002) side 8. 

 

Kommunens kommentar: 

Planen legger til rette for å beholde en del grøntareal. Bl.a. for å ivareta eksisterende vannveier i 

området. Videre utfylling er ikke aktuelt. Etter høring er også andelen naturlige grøntarealer 

innenfor planområdet økt noe. 

 

Veien blir endret delvis i samsvar med innspill fra høringsmøtet, da dette vil gi en bedre og 

enklere drift, spesielt vinterdrift (brøyting) av området enn veiløsningen i høringsforslaget. Vi 

tror ikke det vil skape mer gjennomkjøring i området, da veien ikke kobles sammen med 

Blomsterengveien. 

 

Haugen der gamle Betesda sto vurderes ikke som et godt utkikkspunkt for fuglekikking. 

Avstanden til våtmarksområdet er for stor, og det ligger både et jordbruksareal og skog mellom 

foreslått område for utkikkspunkt og våtmarksområdet. Vi innarbeider imidlertid mulighet for å 

bygge et fugleutkikkspunkt innenfor BLK 1 som ligger lengst vest i planområdet og som har en 

friere utsikt til våtmarksområdet. 

 

Byggtorget Betongservice AS (30.4.2015) 

Vi viser til høringsuttalelse sendt 28.04.15 vedrørende Betesda boligområde - 

reguleringsbestemmelser. Vi glemte å ta med at størrelse på garasje/uthus bør være lik Rovdas 

boligfelt hvor arealbegrensing er satt til 70 m2.  

 

Kommunens kommentar: 

Da det ikke er satt begrensninger på totalareal av garasje i planbestemmelsene, ønsker vi ikke å 

innføre det heller. Vi forholder og til en utnyttingsgrad av tomtene på maksimalt 30 % BYA.  

 

Byggtorget Betongservice AS (30.4.2015) 

Byggtorget Betongservice AS har diskutert internt dette med rekkehus kontra småhus i området 

BFS 3 og 4 og kommet til at vi lar det være slik det er tegnet med småhusbebyggelse. Ellers 

ønsker vi at de andre innspillene fra oss blir tatt til etterretning.  
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Kommunens kommentar: 

Innspillet er tatt til etterretning. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (30.4.2015) 

NVE mener at det foreliggende planmaterialet ikke gir tilstrekkelig avklaring av faren for mulig 

kvikkleireskred i eller utenfor planområdet og fremmer derfor innsigelse til planen. 

NVE viser til plandokumenter, mottatt 18.3.2015. NVE skal som høringspart bidra til at 

hensynet til vassdrag, skredfare og energianlegg blir innarbeidet i arealplaner. 

 

I planbeskrivelsen er det gjengitt at det er utført grunnboringer av Statens vegvesen i 2014 for 

den fylte delen av planområdet. Det er uklart hva grunnboringene har påvist. Etter det vi forstår 

er boringene kun utført for deler av området. De øvrige delene av området er flate og det er lite 

sannsynlig at det er fare for kvikkleireskred her. Men det er kjente områder med kvikkleir noe 

utenfor planområdet, og vi mener at for en utbygging av slikt omfang må hele området vurderes 

av fagkyndig. 

 

På siste plannivå skal grunnforholdene være vurdert og det skal være dokumentert at 

sikkerhetskravene i byggeteknisk forskrift (TEK10) § 7-3, er tilfredsstilt for planlagte 

byggetiltak. Dette er nærmere beskrevet i NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred». Det må også vurderes om planområdet kan bli berørt av erosjon og skred 

utenfor planområdet. Hvis man finner kvikkleir må det utføres en vurdering av 

områdestabiliteten. Tiltaket er et K4 tiltak, og vi mener også at det ved kvikkleirefunn må 

utføres en 3.partskontroll av utredningene. 

 

Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak (sikringstiltak) skal være beskrevet. Eventuelle 

fareområder må innarbeides i plankartet som hensynssone med bestemmelser som ivaretar 

tilstrekkelig sikkerhet. 

 

Konklusjon: 

Vurdering av mulig kvikkleirefare er ikke godt nok beskrevet. Med hjemmel i PBL § 5-4 

fremmer NVE derfor innsigelse til planen med bakgrunn i utilstrekkelig beskrivelse av sikkerhet 

mot kvikkleireskred, jf. TEK 10 § 7-3 med tilhørende veileder. 

 

Ved ev. funn av kvikkleir anbefales det på det sterkeste av det utføres 3. partskontroll av de 

geotekniske vurderingene, relatert til dagens planutkast og TEK 10 § 7-3. 

 

Eventuelle fareområder for skred skal avmerkes som hensynssone (pbl § 12-6) med tilhørende 

bestemmelser (pbl § 12-7) som ivaretar de hensyn sonen er ment å vise. 

 

Hvis dokumentasjon viser at det ikke er fare for område skred eller at tiltaket ikke befinner seg i 

en utløpssone for skred er planen med bestemmelser tilfredsstillende, og NVE vil da kunne 

frafalle innsigelsen. Det er da heller ikke behov for hensynssone. 

 

Kommunens kommentar: 

NVEs innsigelse er tatt til etterretning. Supplerende grunnundersøkelser vil bli foretatt i vestre 

del av planområdet for å supplere tidligere foretatte grunnundersøkelser i planområdets østre 

del. Dersom resultatene indikerer usikker grunn, f.eks. kvikkleir, vil tredjepartskontroll av de 

geotekniske vurderingene foretas. 

 

Videre er endelig rapport fra tidligere grunnundersøkelser innhentet. Resultatene fra denne er 

tatt inn i planbeskrivelsens kapittel 4.14.2, og i tillegg er rapporten vedlagt planbeskrivelsen i sin 

helhet. 

-�177�-



 

Slik det ser ut per i dag er grunnforholdene av tilfredsstillende stabilitet for planlagte formål, 

med forbehold om endelige resultater fra de siste grunnundersøkelsene med endelig geoteknisk 

rapport fra grunnundersøkelsene i planområdets vestre del og ev. påvisning av kvikkleir i disse. 

Foreløpig ser det ut til kun være sand i ulike fraksjoner i området. 

 

Anmodning om å trekke innsigelsen med bakgrunn i geoteknisk rapport fra 

grunnundersøkelser i planområdets østre del, samt foreløpige resultater fra 

grunnundersøkelser i planområdets vestre del, ble sendt NVE den 28.5.2015. 

 

NVE har muntlig trukket sin innsigelse med bakgrunn i foreliggene resultater fra 

grunnundersøkelsene i telefonsamtale den 9.6.2015 med saksbehandler Eva Forsgren 

hos NVE. Skriftlig bekreftelse kommer (NVE rakk ikke gjøre denne ferdig før frist for å 

ferdigstille saken for kommunestyrets behandling gikk ut). 

 

Troms fylkeskommune (28.4.2015) 

Viser til deres oversendelse av 18.03.2015. Formålet med reguleringen er å legge til rette for 

Betesda boligområde med både eneboliger og leilighetsbygg og tilhørende veier og annen 

teknisk infrastruktur. Planen skal også ivareta området rundt Andedammen. 

 

Til planbeskrivelsens pkt. 3.1.1 gjør vi oppmerksom på at fylkesplan for Troms (2014-2025) ble 

vedtatt i oktober 2014. 

 

Troms fylkeskommune har ingen merknader til det framlagte planforslaget. 

 

Kommunens kommentar: 

Fylkeskommunens innspill tas til orientering. Avsnitt om fylkesplan for Troms er korrigert. 

 

Statens vegvesen (29.4.2015) 

Det vises til epost datert 18.3.2015 og til tidligere oppstartsmelding om ovennevnte sak. 

Nordreisa kommune har i detaljreguleringsplanen for Betesda boligområde, lagt til rette for et 

utvidet sentrumsnært område for småhusbebyggelse. Boligområdet er lokalisert inntil E6, på 

motsatt side av eksisterende gang- og sykkelveg langs europavegen, og ca. 1,5 km sør for 

Storslett sentrum. 

 

Boligområdet legger til rette for et betydelig antall nye boligtomter og boenheter i planområdet. 

Økningen av antall boenheter vil generere økt trafikk av forgjengere og syklister som må krysse 

europavegen for å nå gang- og sykkelvegen, bussholdeplass, skole, forretninger og andre 

sentrumsfunksjoner på Storslett. 

 

Statens vegvesen utøver sektoransvar på en rekke områder innenfor vegtransportområdet. I 

oppstartsvarselet til reguleringsplanarbeidet har vi i skriv datert 25.8.2014, konkretisert 

utfordringer knyttet til våre særinteresser om følge av europavegens lokalisering tett inntil 

planområdet. 

 

Dessverre registrerer vi at kommunen velger å overse noen av våre innspill til oppstartsvarselet. 

Det å ivareta trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister som må krysse europavegen, er det 

aller viktigste trafikksikkerhetstiltaket på stedet. Særlig beklagelig er det at kommunen velger å 

se bort fra vår henstilling om å gjennomføre lysberegninger i tilknytning til gangfeltenes 

plassering over europavegen, og vårt krav om å oppgradere lyspunktene dersom disse ikke 

tilfredsstiller dagens krav. 
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Vi oppfordrer derfor kommunen til å innarbeide som rekkefølgekrav i 

reguleringsbestemmelsene at lysberegninger og eventuelle oppgraderinger av lyspunktene ved 

gangfeltene, skal være gjennomført før nye boliger tas i bruk i planområdet. 

Statens vegvesen vil måtte involveres i arbeidet med kvalitetssikring av lysanlegget. 

 

Kommunens kommentar: 

Det settes krav til lysberegninger og en ev. oppgradering av anlegget i planbestemmelsene. 

Lysberegninger må utføres av lysanleggets eier. 

 

Fylkesmannen i Troms (6.5.2015) 

Fylkesmannen er i utgangspunktet positiv til at Nordreisa kommune søker å fortette 

boligbebyggelsen nært sentrum. Det er likevel viktig at fortettingen skjer med fokus på kvalitet 

og sikkerhet. 

 

Fylkesmannen har funnet grunnlag for å fremme følgende innsigelse til reguleringsplan for 

Betesda boligområde i Nordreisa kommune: 

• Manglende utredning av støyforholdene. 

 

Vi har videre følgende merknader: 

• Kommunen må vurdere å settes av en kantsone mot bekken som renner parallelt med 

planområdet for å bevare skog- og vegetasjonsbeltet som skiller BFS1 og BFS2. 

• Vi viser til innsigelsen som fremmes av NVE. 

 

Vassdrag og kantsone: 

Det bør settes av en kantsone mot bekken som renner parallelt med planområdet for å bevare 

skog- og vegetasjonsbeltet som skiller BFS1 og BFS2. Ved å bevare kantvegetasjonen her vil en 

få et naturlig og godt skille mellom bekken og boligarealet. Kantsonen og kantvegetasjonen skal 

ha særlig oppmerksomhet i planleggingen. Kantvegetasjon representerer spesielt rike og 

verdifulle områder med stort artsmangfold. Vi viser her til vannressursloven § 11 som sier 

«Langs bredden av vassdrag med års sikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset 

naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr». Grunnet 

planområdets nærhet til Reisautløpet naturreservat og med viktige naturområder tett på er det 

særlig viktig at en bevarer det vesle skog-/vegetasjonsbeltet som i planutkastet ligger innenfor 

formålet bolig og delvis innenfor byggegrensen for bolig. 

 

Støy: 

Fylkesmannens skal som statlig fagmyndighet for støy i plansaker bl.a. sikre at nye boenheter 

ikke får utilfredsstillende støyforhold som følge av planen. Fylkesmannen baserer sine 

vurderinger på: 

• Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-

1442/2012) med tilhørende veileder. 

• Plan og bygningsloven § 29-5, byggeteknisk forskrift § 13-9 med henvisning til NS 

8175:2012 Lydforhold i bygninger gir juridisk bindende grenseverdier for innendørs 

lydnivå 

 

Formålet med reguleringen er tilrettelegging for etablering av nye boenheter i form av 

eneboliger og småleiligheter. Det 116 daa store planområdet ligger langs E6, vest for Reisaelva 

og Storslett sentrum. Av plankartet ser man at to boligområder, BFS5 og BSF 9 ligger ca. 15 

meter fra E6 og kan være støybelastet. E6 har en ÅDT forbi planområdet på 5000, og 

fartsgrense 50 km/t. 

 

Planområdet ligger ifølge Tromsatlas utenfor støysoner fra Sørkjosen lufthavn. 
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Hovedkravene for etablering av ny støyfølsom bebyggelse (boliger) når støykilden er veg: 

1. Boliger skal etableres med en stille side (utendørsstøy lavere enn Lden 55 dB) 

2. Stue og soverom (boliger) skal primært ha vindu mot stille side, kompromiss er at 

soverom skal ha vindu mot stille side 

3. Balkonger/veranda skal primært plasseres på stille side, kompromiss er at de skjermes slik 

at utendørsstøy på balkong/veranda er lavere enn Lden 55 dB 

4. Ute-/lekeplasser skal ha utendørsstøy lavere enn Lden 55 dB 

5. Innendørs lydnivå (fra vegtrafikkstøy) i oppholds- og soverom (boliger) skal tilfredsstille 

NS 8175 klasse C – tabell 5 (LpAeq 24 h 30 dB). Kravene til støy skal overholdes 

samtidig med at teknisk forskrifts krav til ventilasjon/luftutskiftning oppfylles. 

 

For denne planen må det gjennomføres en støyfaglig utredning av støyfaglig konsulent som 

viser beregnet støy for hver boenhet, uteplasser og eventuelle balkonger. Beregningen må vise 

støynivå på støyutsatt fasade og på de øvrige fasader hvor vindu for soverom/stue/ er tenkt 

plassert (stille side). Trafikkstøy skal beregnes for en prognose for vegtrafikk minst 10 år frem i 

tid. Det må på bakgrunn av støyberegningene dimensjoneres nødvendige tiltak for å overholde 

krav til utendørs lydnivå og dimensjonere vindu/ventilasjon/veggkonstruksjon slik at plan og 

bygningslovens krav til innendørs lydnivå og luftkvalitet overholdes. I 

reguleringsbestemmelsene må det angis støygrenser for uteplasser/verandaer/balkonger som skal 

overholdes (Lden < 55 dB) samt bestemmelser om at stue, soverom (boliger) skal ha vindu mot 

stille side (evt. kompromiss pkt. 3) og gjengivelse av de avbøtende tiltak som er nødvendige for 

å overholde støy og ventilasjonskrav. 

 

Hensynet til samfunnssikkerhet: 

Vi viser til uttalelsen fra NVE hvor det reises en innsigelse til planforslaget fordi vurderinger av 

mulig kvikkleirefare ikke er godt nok ivaretatt i planforslaget. 

 

Kommunens kommentar: 

Kommunen erkjenner at E6 kan generere støy i det aktuelle området. Vi har imidlertid merket 

oss at kravene i T-1442/2012 gjelder for etablering av ny bebyggelse.  

 

Vi gjør oppmerksom på at boligene innenfor BFS 5 allerede er bygget. Den tidligste boligen ble 

bygget på 1960-tallet, og de øvrige er bygget for 30-40 år siden. Vi mener derfor at krav om 

støyutredning ikke kan gjelde for BFS 5 da dette er eksisterende bebyggelse. BFS 5 ønsker vi 

primært å ha med i planen for å få orden på trafikksikkerheten i området, ved gjennom planen å 

kunne stenge uheldige avkjørsler som går direkte til E6 og legge alle avkjørsler i feltet til SV 1 

og gi hele planområdet én samlet avkjørsel til E6 fra Betesdavegen.  

 

For eksisterende bygninger gjelder etter det vi kjenner til Forskrift om begrensning av 

forurensning (forurensningsforskriften). Den setter grense for maksimalt innendørs støynivå i 

gjennomsnitt over døgnet til 42 dBA. Dersom denne grensen overskrides, har anleggseier (dvs. 

Statens vegvesen for riksveger og europaveger) plikt til å gjøre nødvendige støyreduserende 

tiltak. 

 

Som en løsning på Fylkesmannens innsigelse vil vi foreslå å ta område BFS 9 ut av planen og 

erstatte området med formål naturområde. Da vil det i gjennomsnitt være ca. 65 meter fra E6 til 

nærmeste byggegrense for nybygg. BFS 7 og 8 kommer til å justeres noe med bakgrunn i flere 

høringsinnspill, og vil dermed også trekkes noe lengre unna E6 enn det de er i høringsforslaget. 

Vi mener at støynivåene på denne avstanden til E6 vil være akseptable også for støyfølsom 

bebyggelse. 
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Videre vil vi foreslå å omgjøre deler av BLK 2 om til formål naturområde for å øke lekeplassens 

avstand til E6, samt å legge inn bestemmelser om støyskjerming mot E6. 

 

Vi vil også med bakgrunn i andre høringsinnspill legge inn bestemmelse om støyskjerming 

mellom BN 1 og tilgrensende boligområder. 

 

Vi ber Fylkesmannen i Troms trekke sin innsigelse til detaljregulering av Betesda boligområde 

med bakgrunn i følgende endringer av planen: 

• BFS 5 er eksisterende bebyggelse, og vi mener derfor at Fylkesmannens krav ikke kan 

omfatte dette området. 

• BFS 9 og tilhørende SV 3 tas ut av planen og erstattes med formål naturområde. Området 

vil da inngå i nåværende GN 3. 

• BLK 2 trekkes lengre unna E6. Areal nærmest E6 endres til formål naturområde. Det 

settes krav om støyskjerming av gjenværende areal av BLK 2 slik at utendørsstøy blir 

lavere Lden enn 55 dB. 

• BFS 7 og 8 justeres noe slik at ny bebyggelse her vil få noe større avstand til E6. I 

høringsforslaget er avstanden fra byggegrense på tomta nærmest E6 og til veikant E6 ca. 

75 meter. 

• Det settes krav til støynivåer for boligbebyggelsen. Boliger skal etableres med en stille 

side med utendørsstøy lavere Lden enn 55 dB. Soverom og stue skal primært ha vindu mot 

stille side. Balkong/veranda skal primært plasseres på stille side. 

• Det settes krav til støyskjerming mellom BN 1 og tilgrensende boligbebyggelse i 

planbestemmelsene. 

 

For øvrig vil kommunen ta Fylkesmannens merknad vedrørende kantsone mot eksisterende 

bekk/grøft nord for planområdet til følge og avsette et areal med eksisterende vegetasjon langs 

planområdets nordlige kant som vegetasjonsskjerm. 

  

Anmodning om å trekke innsigelsen til planen ble sendt til Fylkesmannen i Troms 

8.5.2015. 

 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte endringer i planen, trakk Fylkesmannen sin innsigelse i 

brev av 18.5.2015 

 

Økonomi 

Planforslaget inneholder elementer som tilsier utgifter for Nordreisa kommune. Det planlegges 

her for at Nordreisa kommune legger til rette for utbygging med hensyn til kommunalteknisk 

anlegg og infrastruktur. Kommunen kjøper areal, bygger ut infrastruktur til offentlige formål. 

 

Vi minner forøvrig om at tiltakshaver innehar opparbeidelseskrav for å få midlertidig 

brukstillatelse/ ferdigattest. Disse er jamfør detaljreguleringens bestemmelser følgende: 

 

§ 7 Rekkefølgebestemmelser: 

 Før det gis byggetillatelser innenfor planområdet, må det foreligge en geoteknisk 

grunnundersøkelse utført av sertifisert konsulentfirma som godtgjør tilstrekkelig 

geoteknisk sikkerhet for planlagte tiltak innenfor planområdet jf. TEK 10 § 7-3. 

 SV 1, SGS 1 og SAA 1, 2 og 4 må etableres før utbygging av BFS 1-6 og BKS 1-2. 

For arealer som ligger i direkte tilknytning til de deler av SV 1 som eksisterer i dag, 

dvs. BFS 4 og BN 1, kan disse bygges ut uten at den øvrige delen av SV 1 er på plass. 

 Før utbygging av BKS 1-2 og BFS 5-6, må terrenget i området heves for å forebygge 

oversvømmelse ved flom. 
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 Lysberegninger, og eventuelle oppgraderinger av lyspunktene ved gangfeltene som 

går over E6 ved planområdet, skal være gjennomført før nye boliger tas i bruk. 

 GN1-2, GP 1 og VNV 1 skal opparbeides sammen med øvrig infrastruktur som veg, 

V/A, gang- og sykkelveg o.l. 

Vurdering 

Planforslaget for detaljregulering av Betesda boligområde ansees for å gi en planmessig god 

løsning i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil være av samfunnsnytte ved å 

etablere et sentrumsnært boligområde med flere boligtyper og tilhørende grøntarealer, som vil 

bidra til å dekke et boligbehov som har vært påvist både i kommuneplanens samfunnsdel 

(vedtatt mars 2013) og kommuneplanens arealdel (vedtatt mars 2014). Hensikten med 

planarbeidet er å legge til rette for, ivareta og styrke lokalsamfunnet samtidig som dette vil 

kunne ha en trivselsbringende og utviklende effekt for Nordreisa kommunes befolkning, i tråd 

med overordnet plan. 

 

Planen legger også til rette for vekstmuligheter for eksisterende bedrift. Trafikksikkerheten i 

området vil bedres ved å ha én samlet avkjørsel til E6 for hele boligområdet, samt ved 

tilrettelegging av gang- og sykkelvei innenfor området. Etablering av et parkareal rundt 

Andedammen vil også være positivt for både bomiljøet i planområdet og for nærliggende 

boligområder. 

 

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

kan legges frem for kommunestyret slik den er utformet ved siste revisjon, og 

administrasjonen kan anbefale at planen vedtas.  
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Sluttbehandling: Detaljregulering Betesda boligområde - Plan ID: 

19422014_002 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Planbeskrivelse: Detaljregulering Betesda boligområde - Plan ID: 19422014_002 

2 Vedlegg til planbeskrivelsen: Grunnundersøkelser - Datarapport og orienterende geoteknisk 

vurdering - 712293-RIG-RAP-001 

3 Planbestemmelser: Detaljregulering Betesda boligområde - Plan ID: 19422014_002 

4 Plankart: Detaljregulering Betesda boligområde - Plan ID: 19422014_002 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.05.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Forslag til detaljregulering av Betesda boligområde med plan ID 19422014_002 med plankart 

sist revidert 20.5.2015, samt bestemmelser sist revidert 21.5.2015 og planbeskrivelse sist 

revidert 22.5.2015, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Forslag til detaljregulering av Betesda boligområde med plan ID 19422014_002 med plankart 

sist revidert 20.5.2015, samt bestemmelser sist revidert 21.5.2015 og planbeskrivelse sist 

revidert 22.5.2015, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
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Saksopplysninger 

Formål med reguleringen 

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av boligområde for 

sentrumsnært småhusbebyggelse. Stiftelsen NYBO og kommunen er grunneiere for ca. 50 daa 

av totalarealet på 116 daa. Av dette er ca. 40 da. bebygd eller avsatt til friområde. Ca. 76 daa 

kan utbygges med boliger og veger mv. NYBO planlegger å bygge småleiligheter i området. I 

tillegg vil det reguleres inn eneboligtomter vest og øst i planområdet. Vi anser det mest 

samfunnsmessig og formålstjenlig at det utarbeides reguleringsplan for hele området samtidig, 

derfor tas også de private eiendommene som ligger innenfor det avsatte området med i planen. 

 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel.  

 

Førstegangsbehandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av driftsutvalget den 17.3.2015 sak 22/15. Driftsutvalget 

vedtok å fremme planen og sende den på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.   

 

Forslagsstiller, plankonsulent og grunneiere 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

Planområdet berører en rekke grunneiere. Disse er angitt i tabellen under. 

 

GBR Navn Adresse Postnummer/-sted 

43/4 Josefsen, Jørn T.B. Blomstereng 4 9151 Storslett 

43/4 Josefsen, Elisabeth J. Engvegen 2 9151 Storslett 

43/10 Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 

43/22 Stiftelsen NYBO Flomstadveien 1 9151 Storslett 

43/42 Busch, Kathrin Geitneshøgda 9 6456 Skåla 

43/54 NS Mortensen Eiendom AS Lenangsøyra 9064 Svensby 

46/1 Hallen, Trond Båtnesvegen 15 A 9151 Storslett 

46/10 Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 

46/11, 46/13 Fossvoll, Frank Jonny  Fossvoll 1 9151 Storslett 

46/11, 46/13 Fossvoll, Keth Irene Drammensveien 181 A 3050 Mjøndalen 

46/11, 46/13 Fossvoll, Jan Oddvard Skogly 14 9152 Sørkjosen 

46/15 Båtnes, Ellen Bjørnsdatter Fossvoll 3 9151 Storslett 

46/15 Båtnes, Mats Fossvoll 3 9151 Storslett 

46/21 Henriksen, Åse E. Båtnes Fossvoll 5 9151 Storslett 

46/22 Båtnes, Johanne Charlotte Fossvoll 7 9151 Storslett 

46/63 Betongservice AS Industrivegen 24 9152 Sørkjosen 

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

 To arealer avsatt til konsentrert småhusbebyggelse er omgjort til frittliggende 

småhusbebyggelse. 
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 Det er lagt inn en vegetasjonsskjerm langs nordlig kant av planområdet. Som en følge av 

dette er plassering av BFS 1 og 2 samt en del av SV 1 justert noe sørover. 

 Et areal til uteopphold er tatt ut av planen. 

 En boligtomt inntil E6 er tatt ut av planen. 

 I østre del av planområdet er vegen lagt om i samsvar med høringsinnspill fra grunneier. 

Som en følge av dette er to arealer for frittliggende småhusbebyggelse med tilsammen 5 

tomter slått sammen og justert noe. Det er nå 6 tomter her. Gang og sykkevei er også 

justert noe som en følge av omlegging av vei. 

 Tre parkeringsplasser i tidligere veiender er tatt ut av planen. To av disse har fått nytt 

formål «Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med 

andre angitte hovedformål», men er justert noe. Arealene er ment som snødeponier om 

vinteren, men kan også benyttes til parkering ved behov. 

 Adkomstvei til landbruksareal øst for planområdet er flyttet nordover for bedre utnyttelse 

av areal til boliger, samt for å bedre trafikksikkerheten i området. 

 Maksimal mønehøyde på garasjer er økt fra 5 til 6 meter. 

 Planbestemmelsene vedrørende hensynssone H 190 F er endret i samsvar med Avinors 

ønske. 

 Planbestemmelsene vedrørende støy er endret i samsvar med Fylkesmannens ønske. 

 

Merknader til første gangs høring og offentlig ettersyn 

Planen ble vedtatt sendt ut på høring og offentligettersyn i møte i driftsutvalget den 17. mars 

2015 i sak 22/15. Høringsbrev ble sendt ut til offentlige myndigheter, grunneiere og naboer den 

18. mars 2015. Høring og offentlig ettersyn ble også annonsert i avisene Nordlys og Framtid i 

Nord den 21. mars 2015, samt på kommunens hjemmesider. 

 

Høringsfristen var satt til den 30. april 2015. Fylkesmannen i Troms ba om, og fikk, utsatt 

høringsfrist til 6. mai 2015.  

 

Ved fristens utløp har det kommet inn 13 innspill, herav 3 innsigelser fra offentlige 

myndigheter. Innsigelsene kommer fra Avinor AS, Fylkesmannen i Troms og Norges vassdrags- 

og energidirektoat. Per 22.5.2015 er to av de tre innsigelsene er løst, og det forventes en løsning 

på den siste, NVE, så snart foreløpige resultater fra grunnboringer innenfor planområdet er 

klare. Dvs. før kommunestyrets behandling av saken. 

 

Avinor AS (9.4.2015) 

Avinor bemerker at de burde vært varslet i forbindelse med oppstart av planarbeidet. 

Planområdet ligger ca. 1,3—1,9 km sørøst for innflygingen til bane 33 ved Sørkjosen lufthavn, 

og berøres av innflygingsflate, sideflate og horisontalflate som alle er høyderestriksjonsflater i 

medhold av restriksjonsplanen for lufthavnen, jf. kap. 10 og 11 i Forskrift om utforming av store 

flyplasser, BSL E 3-2 av 06.07.2006. Høyderestriksjonene innenfor planområdet ligger fra 

kotehøyde ca. 36 til 50 meter over havet (m.o.h). 

 

Byggerestriksjonskravet (BRA-kravet) for flynavigasjonsanleggene dekker også planområdet. 

BRA-kravet over planområdet ligger fra kote 45 m.o.h nærmest lufthavnen og stigende til 55 

m.o.h lengst unna lufthavnen. 

 

Etter det vi kan se er restriksjonsområdet for Sørkjosen lufthavn tatt inn under bestemmelsenes § 

6.1 som hensynssone H 190 F. Det påpekes at restriksjonsområdet gjelder hele planområdet, og 

ikke deler av planområdet slik det er vist på plankartet. Det bes derfor om at skravuren for 

hensynssonen fjernes fra plankartet siden den gjelder hele planområdet. 

 

Avinor ber derfor om at planbestemmelsenes § 6.1 får følgende tekst: 
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Restriksjonsområdet H 190 F gjelder hele planområdet og er ikke vist med skravur på 

plankartet. Høyderestriksjoner som er angitt med koter (sorte og røde streksymboler) på 

restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning ENSR-P-10 datert 10.02.2005, må 

overholdes ved oppføring av nye bygg, samt ved anleggsarbeid der utstyr og midlertidige 

innretninger kan overstige høyder i restriksjonsplanen. 

 

I planbestemmelsene er det for boligbebyggelsen (§§ 2.1.3 og 2.2.3) angitt at «Bygg kan 

oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over gjennomsnittlig 

planert terreng. Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 5 meter. Høydene regnes 

fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget». Tilsvarende anbefales det at det legges inn 

en bestemmelse for næringsbebyggelsen (kontor, lager mv.) under § 2.3 som angir maksimal 

tillatt byggehøyde (mønehøyde). Eksempelvis vil bygg med maksimal tillatt byggehøyde på 10 -

12 meter over planert terreng ikke komme i konflikt med restriksjonsplanen for lufthavnen. 

Overskriften på bestemmelsenes § 6.1.1 bør benevnes «Krav til radioteknisk vurdering av 

kraner». 

 

Bestemmelsenes § 6.1.2 vedrørende farlige eller villedende lys har vi ingen bemerkninger til. 

Før detaljreguleringen tas opp til sluttbehandling i kommunen krever Avinor at overnevnte 

korrigering av planbestemmelsenes § 6.1 foretas. Videre bør det ut fra plantekniske krav 

vurderes lagt inn en høydebegrensning på næringsbebyggelsen under § 2.3 i bestemmelsene. 

 

Kommunens kommentar: 

Hensynssone H 190 F er tatt ut av kart, og Avinors ønske om tilhørende bestemmelse er tilføyd 

planbestemmelsenes § 6.1. 

 

Avinors ønske om justering av planbestemmelsene for næringsbygg, planbestemmelsens § 2.3 

er justert i samsvar med Avinors ønske ved tilføying av § 2.3.4 samt forsterking av § 2.3. 

Overskriften på planbestemmelsenes § 6.1.1 er endret fra Krav til radioteknisk vurdering av 

bygninger og anlegg til Krav til radioteknisk vurdering av kraner. 

 

Justeringer av planbestemmelser i henhold til Avinors merknader er oversendt Avinor den 30. 

april 2015.  

 

Avinor AS trakk sin innsigelse til planforslaget i brev av 8. mai 2015 med bakgrunn i de 

endringer kommunen har gjort i planbestemmelsene. 

 

Jan Fossvoll (20.4.2015) 

Avsender har følgende anmerkninger til detaljreguleringen av Betesda boligområde: 

1. Eiendomskillet mellom Larsvoll 46/11 og 46/63 (BFS 1) skal gå helt oppe på 

bakkekanten, og ikke slik en får inntrykk av i medfølgende planskisse, der den er tegnet 

inn under bakkekanten. Dette vil skape store problemer for kantslåinga ("slåtta") på 

sommeren. Det vil også passe bedre når ett eventuelt gjerde settes opp mellom 

eiendommene. 

2. Distansen mellom Garasje på 46/11og vestligste tomt på BFS 1 skal være på minst 10 

meter. 

3. Linjene på nordlige del av BFS 1 og SAA 1 bør kanskje gå parallelt (en liten justering). 

4. Uten at undertegnede kjenner til hvilke krav nåværende bebodde eiendommer har til 

utkjørsel ved Fossvoll, er det ett ønske at veien slik den er tegnet inn fører all biltrafikk ut 

på E6 ved Betestavegen. Reguleringa kan skje enten ved grøft eller skilt. Utkjørsel ved 

Fossvoll må fremdeles gjelde for jordbrukseiendommen Moeng/Larsvoll 

5. Slik tidligere nevnt er eiendommen Fossvoll på motsatt side av E6. Derfor er mitt forslag 

at veien nord for Betestavegen forandres til Lerbugt. Gjelder både ny og gammel vei. 
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Kommunens kommentar: 

1. Eiendomsgrensa i plankartet følger innmålt eiendomsgrense i matrikkelen. Denne går 

riktignok i underkant av bakkekanten. Det er etter høring etablert en buffersone i form av 

en vegetasjonsskjerm, GV 2 og 3, mellom landbruksarealet og boligtomtene. 

2. Distansen mellom Garasje på 46/11og sørligste tomt på BFS 1 er i høringsforslaget 9,6 

meter. Tomtegrensa i høringsforslaget følger matrikulert eiendomsgrense, men er justert 

etter høring. Avstand i nytt forslag er 10,5 meter. 

3. Linjene på nordlige del av BFS 1 og SAA 1 følger matrikulert eiendomsgrense og er 

derfor ikke parallelle. Ingen justering er foretatt etter høring. 

4. Alle nåværende bebygde eneboligtomter vil kun få utkjøring til E6 via veien som i dag 

heter Fossvoll og videre til Betesdavegen. Alle nye tomter vil få Betesdavegen som 

samlevei som leder ut til E6. Ingen nye avkjøringer til E6 etableres som en følge av 

planen. én eksisterende avkjøring direkte til E6 stenges som følge av planen. 

5. Vi noterer oss ønske om å endre veinavn fra Fossvoll til Lerbugt. Navneforslag behandles 

i egen navnesak etter vedtak av reguleringsplanen. 

 

Kaj Arvid Båtnes (28.4.2015) 

Det er i foreslåtte reguleringsplan for Betesda boligområde ikke tatt hensyn til en ny trase for E 

6 utenfor Storslett sentrum. 

 

Administrasjonen hadde i sitt forslag til arealplan tegnet inn ny trase for E 6. Jeg mener det er 

fornuftig å finne fram planforslaget igjen. 

 

Nåværende samferdselsminister Ketil Solvik Olsen sa på et møte i Nordreisa noen måneder etter 

at arealplanen var vedtatt at fremtidig E 6 skal ikke gå gjennom sentrum, fordi E 6 skal være 

tiltenkt hurtig transport nord/sør. 

 

Brua over Reisaelva er ikke dimensjonert for fremtidig behov, og det er kun spørsmål om tid før 

ny bru må bygges. Det er også rimelig å anta at den nye brua blir lagt utenfor Storslett sentrum 

ut fra signaler fra samferdselsministeren. 

 

Hadde Solvik Olsen vært på besøk noen måneder tidligere, så hadde arealplanen sett annerledes 

ut. 

 

Jeg er av den oppfatning at man må tenke langsiktig og sette av areal til ny trase for E 6 utenfor 

Storslett sentrum og med ny bru over Reisaelva. Dette må tas hensyn til ved reguleringsplanen 

for Betesta området fordi dette området vil bli berørt av en ny trase for E 6. 

 

Kommunens kommentar: 

Kommunen forholder seg til kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i mars 2014. Der ble det 

bestemt at E6 skal følge dagens trasé i kommende planperiode. Det er tatt høyde for ny bro som 

skal erstatte dagens bro på E6 over Reisaelva og det ble satt av arealer til dette i 

kommuneplanens arealdel. Ny vurdering av en ev. ny trasé for E6 kan tas opp igjen ved neste 

rullering av kommuneplanens arealdel. En ev. rullering av arealdelen er det opp til kommende 

kommunestyre å beslutte om skal skje når de fastsetter kommunens planstrategi innen høsten 

2016.  

 

Byggtorget Betongservice AS (28.4.2015) 

Som eier av området nord for ASVO - markert med BFS 1 - 2 - 3 og 4 vil Byggtorget 

Betongservice AS komme med følgende innspill til planbestemmelsene: 
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• Det må være mulighet å ha kjeller i dette området. Eksisterende bebyggelse helt tilbake til 

50 tallet har kjeller, og etter det Byggtorget Betongservice AS har undersøkt har det ikke 

vært problem med grunnvann. For det andre utføres en kjellerkonstruksjon helt annerledes 

enn tidligere. Dette området ligger dessuten en del høyere enn området på sørsiden av 

Andedammen. 

• Videre må mønehøyde på garasjer økes til 6 meter. I dagens samfunn er bobil mer og mer 

vanlig, og for å kunne bygge garasje med plass til bobil og samtidig ha en takvinkel på 

minst 20 grader, vil en få store problemer å gjennomføre dette. 

• Som utbygger av feltet ønsker vi også at det i området BFS 4 gis mulighet for å bygge 

rekkehus dersom det skulle vise seg å være attraktivt i markedet. 

• Vi ber også om at kravet til geoteknisk undersøkelse i dette området frafalles pga. at 

grunnen i området er kjent og ansees som sikker og har vært bebygd i årtier. En slik 

undersøkelse vil dra kostnadene på tomtene unødig i været. 

 

Kommunens kommentar: 

• Nordreisa kommune ønsker ikke å tillate kjeller innenfor planområdet pga. eksisterende 

overvannsproblematikk, fremtidige klimaendringer, og et allerede høyt grunnvannsnivå. 

F.eks. vil en forventet fremtidig havnivåstigning gi et økt grunnvannsnivå i området. Dette 

vil være problematisk å kombinere med kjeller. 

• Maksimalt tillatt mønehøyde i garasje er endret fra 5 til 6 meter. 

• Da det ikke er mulig å kombinere formålene enebolig (frittliggende småhusbebyggelse) og 

rekkehus (konsentrert småhusbebyggelse) i planen må et areal avsettes til enten det ene 

eller det andre. Etter ønske fra grunneier er formålet frittliggende småhusbebyggelse 

beholdt. 

• Selv om en grunnboring og geoteknisk vurdering vil koste noe å få utført vurderer vi dette 

som nødvendig for å kunne trygt bygge ut et boligområde. Det er også innsigelse fra 

Norges vassdrags- og energidirektorat som går på at de grunnundersøkelsene som er utført 

i området i forkant av ikke er tilstrekkelige for å kunne dokumentere tilfredsstillende 

geologiske forhold jf. krav i byggeteknisk forskrift (TEK 10). 

 

Geir Lyngsmark/Stiftelsen NYBO (28.4.2015) 

Ny E6-trasé gjennom regionsenteret. 

Som en grunneier og byggeier i Betestadområdet og med omfattende behov for boligutbygging, 

er NYBO opptatt av langsiktighet i arealplanen for området. Trafikkforhold og samferdsel er 

forhold som setter hovedstrukturene i planen. 

 

I arbeidet med nylig vedtatt arealplanen ble spørsmålet om ny E6-trasse berørt og forslag på 

trasse ble vurdert. Basert på protester fra berørt grunneier og forretningseier i Storslett sentrum 

ble forlag på ny E6 trasse tatt ut av planen. 

 

Forslag på detaljregulering av Betesda-område gjør temaet "Ny -E6-trasse" aktuelt igjen fordi 

området vil sannsynlig bli sterkt påvirket av en eventuell ny E6-trasse. 

 

Hvor aktuelt er temaet ny E6-trasse for regionsenteret? 

 

Pr. i dag er det tre forhold som tilsier at en ny E6-trasse aktualiseres: 

1. Vi har en samferdselsminister som i fjord ved sin reise langs E6 uttalt at en utvikling av 

E6 som hoved ferdselsåre konsekvent vil bli lagt utenfor tettsteder som f.eks. Storslett/ 

Sørkjosen. 

2. Behov for en sterkere bru over Reisaelva. Dagens bru har en 50 tonn bæreevne mens 

dagen krav er 100 tonn. Brua er altså en flaskehals for landveis samferdsel og vil bli 
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erstattet med sterke bru før eller senere. Med henvisning til pkt.1 vil dermed lokalisering 

av ny og forsterket bru for E6 bli en annen enn den som er vist i vedtatt arealplan. 

3. Gitt at vi går imot tider med mer utvikling, økt aktivitet og økt virksomhet i regionsenteret 

vårt så vil dagens E6-trasse være en flaskehals som blir tetter og tetter som følge av en 

eventuell økt utvikling. Ref. situasjonen i Alta der gjennomfartsvegen flyttes for andre 

gang. En økt utvikling vil derfor sterkt aktualisere behovet for ny E6-trasse.  

 

Ved enhver endring vil det være grunneier og særinteresser som vil berørt og som har sin fulle 

forståelse for sin rett til å protestere mot tiltak som truer deres interesser. 

Imidlertid er det kommunens arealplanlegger som har ansvaret for å ivareta 

kommunesamfunnets helhetlige hensyn og interesser. 

 

Spørsmålet til arealplanleggeren er derfor: 

Er forhold vedr. samferdselsministerens syn vedr. E6, behovet for ny bru og dagens E6 trasse 

som flaskehals for utvikling og derav behov for ny trasse vurdert i planprosessen og hva er 

arealplanleggerens vurdering av et framtidig behov for en ny E6-trasse forbi regionsenteret vårt? 

 

Kommunens kommentar: 

Kommunen forholder seg til kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i mars 2014. Der ble det 

bestemt at E6 skal følge dagens trasé i kommende planperiode. Det er tatt høyde for ny bro som 

skal erstatte dagens bro på E6 over Reisaelva og det ble satt av arealer til dette i 

kommuneplanens arealdel. Ny vurdering av en ev. ny trasé for E6 kan tas opp igjen ved neste 

rullering av kommuneplanens arealdel. En ev. rullering av arealdelen er det opp til kommende 

kommunestyre å beslutte om skal skje når de fastsetter kommunens planstrategi innen høsten 

2016.  

 

Jørn Terje Blomstereng Josefsen og Elisabeth Josefsen (29.4.2015) 

• BKS 1-2 ønskes omgjort til frittliggende småhusbebyggelse. 

• Ønsker vei rundt BFS 8 for slik å unngå mange store asfaltflater. 

• Ber om at det vurderes om det går an å regulere inn en boligtomt inntil E6 mellom BFS 9 

og Blomstereng 8. 

 

Kommunens kommentar: 

• Innspill tatt til etterretning. BKS 1-2 omgjøres til formål Boligbebyggelse – frittliggende 

småhusbebyggelse. Ny B-kode BFS 5. 

• Innspill tatt til etterretning. Vei legges fra tidligere SPA 3 (nå SAA 4), rundt tidligere BFS 

7 og 8 (nå BFS 6) til tidligere SPA 1 (nå SAA 3). Deler av SPA 1 og 3 må beholdes til 

nødvendig snødeponi for vinterdrift av veinettet, men har fått ny formålsbetegnelse. Nytt 

formål er Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med 

andre gitte hovedformål. Nye B-koder er SAA 3 og 4. 

• BFS 9 tas ut av planen. En ny tomt i samme område er derfor ikke aktuelt. 

 

Grete og Inge Hauge (29.4.2015) 

Vi synes kommunens forslag til lekeplass/uteoppholdsareal som grenser opp mot vernet 

Spesialområde (g.nr. 4/b.nr.78) er et meget godt forslag. I og med at der er et spesialområde, er 

det en fordel at det ikke blir bebygd helt inntil. Dessuten opplever vi som bor like ved, at skogen 

i bakre del av området står under vann/innsjøer ved mye regn om vinteren. 

 

Vi ønsker at de grønne partiene på kartet forblir grønne, uten steinmasser fra Sørkjostunellen. 

Dette av hensyn til estetikk, vekstvilkår og vannproblemet som vi allerede har på vår tomt. 

 

Veg/parkeringsplasser østre del av Betesda boligområde: 
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På åpent høringsmøte den 27. april ble det kommentert at vegen i det nye området burde gå i en 

sløyfe, og ikke ha så mange parkeringsplasser. Igjen må vi si at vi synes det forslaget som 

kommunen har skissert er det beste forslaget til vegtrase. Vi tror at det vil bli mindre trafikkstøy 

og gjennomkjøring for oss som bor i dette området. 

 

Andedammen: 

Vi synes at det er veldig positivt at kommunen ønsker å restaurere og tilbakeføre andedammen 

og området rundt. Vi viser til plan laget av Asplan Viak 12.08.2002 utført for grendelaget 

Storslett vest.  

 

Vest for andedammen ligger deler av tomta der gamle Betesda var. Betesda brann ned i 1969. 

Haugen med tomta for Betesda er derfor historisk viktig å ta inn i reguleringsplanen. Haugen må 

restaureres for også å kunne bli et utsiktspunkt mot våtmarkene ved Reisaelvas utløp. Som en 

del av rekreasjonsområdet vil det være mulig med fugletitting. Vi viser til detaljregulering i 

planen fra Asplan Viak side 8. 

 

Kommunens kommentar: 

Planen legger til rette for å beholde en del grøntareal. Bl.a. for å ivareta eksisterende vannveier i 

området. Videre utfylling er ikke aktuelt. Etter høring er også andelen naturlige grøntarealer 

innenfor planområdet økt noe. 

 

Veien blir endret delvis i samsvar med innspill fra høringsmøtet, da dette vil gi en bedre og 

enklere drift, spesielt vinterdrift (brøyting) av området enn veiløsningen i høringsforslaget. Vi 

tror ikke det vil skape mer gjennomkjøring i området, da veien ikke kobles sammen med 

Blomsterengveien. 

 

Haugen der gamle Betesda sto vurderes ikke som et godt utkikkspunkt for fuglekikking. 

Avstanden til våtmarksområdet er for stor, og det ligger både et jordbruksareal og skog mellom 

foreslått område for utkikkspunkt og våtmarksområdet. Vi innarbeider imidlertid mulighet for å 

bygge et fugleutkikkspunkt innenfor BLK 1 som ligger lengst vest i planområdet og som har en 

friere utsikt til våtmarksområdet. 

 

Byggtorget Betongservice AS (30.4.2015) 

Vi viser til høringsuttalelse sendt 28.04.15 vedrørende Betesda boligområde - 

reguleringsbestemmelser. Vi glemte å ta med at størrelse på garasje / uthus bør værer lik Rovdas 

boligfelt hvor arealbegrensing er satt til 70 m2.  

 

Kommunens kommentar: 

Da det ikke er satt begrensninger på totalareal av garasje i planbestemmelsene, ønsker vi ikke å 

innføre det heller. Vi forholder og til en utnyttingsgrad av tomtene på maksimalt 30 % BYA.  

 

Byggtorget Betongservice AS (30.4.2015) 

Byggtorget Betongservice AS har diskutert internt dette med rekkehus kontra småhus i området 

BFS 3 og 4 og kommet til at vi lar det være slik det er tegnet med småhusbebyggelse. Ellers 

ønsker vi at de andre innspillene fra oss blir tatt til etterretning.  

 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er tatt til etterretning. 
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Norges vassdrags- og energidirektorat (30.4.2015) 

NVE mener at det foreliggende planmaterialet ikke gir tilstrekkelig avklaring av faren for mulig 

kvikkleireskred i eller utenfor planområdet og fremmer derfor innsigelse til planen. 

NVE viser til plandokumenter, mottatt 18.3.2015. NVE skal som høringspart bidra til at 

hensynet til vassdrag, skredfare og energianlegg blir innarbeidet i arealplaner. 

 

I planbeskrivelsen er det gjengitt at det er utført grunnboringer av Statens vegvesen i 2014 for 

den fylte delen av planområdet. Det er uklart hva grunnboringene har påvist. Etter det vi forstår 

er boringene kun utført for deler av området. De øvrige delene av området er flate og det er lite 

sannsynlig at det er fare for kvikkleireskred her. Men det er kjente områder med kvikkleir noe 

utenfor planområdet, og vi mener at for en utbygging av slikt omfang må hele området vurderes 

av fagkyndig. 

 

På siste plannivå skal grunnforholdene være vurdert og det skal være dokumentert at 

sikkerhetskravene i byggeteknisk forskrift (TEK10) § 7-3, er tilfredsstilt for planlagte 

byggetiltak. Dette er nærmere beskrevet i NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred». Det må også vurderes om planområdet kan bli berørt av erosjon og skred 

utenfor planområdet. Hvis man finner kvikkleir må det utføres en vurdering av 

områdestabiliteten. Tiltaket er et K4 tiltak, og vi mener også at det ved kvikkleirefunn må 

utføres en 3.partskontroll av utredningene. 

 

Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak (sikringstiltak) skal være beskrevet. Eventuelle 

fareområder må innarbeides i plankartet som hensynssone med bestemmelser som ivaretar 

tilstrekkelig sikkerhet. 

 

Konklusjon: 

Vurdering av mulig kvikkleirefare er ikke godt nok beskrevet. Med hjemmel i PBL § 5-4 

fremmer NVE derfor innsigelse til planen med bakgrunn i utilstrekkelig beskrivelse av sikkerhet 

mot kvikkleireskred, jf. TEK 10 § 7-3 med tilhørende veileder. 

 

Ved ev. funn av kvikkleir anbefales det på det sterkeste av det utføres 3. partskontroll av de 

geotekniske vurderingene, relatert til dagens planutkast og TEK 10 § 7-3. 

 

Eventuelle fareområder for skred skal avmerkes som hensynssone (pbl § 12-6) med tilhørende 

bestemmelser (pbl § 12-7) som ivaretar de hensyn sonen er ment å vise. 

 

Hvis dokumentasjon viser at det ikke er fare for område skred eller at tiltaket ikke befinner seg i 

en utløpssone for skred er planen med bestemmelser tilfredsstillende, og NVE vil da kunne 

frafalle innsigelsen. Det er da heller ikke behov for hensynssone. 

 

Kommunens kommentar: 

NVEs innsigelse er tatt til etterretning. Supplerende grunnundersøkelser vil bli foretatt i vestre 

del av planområdet for å supplere tidligere foretatte grunnundersøkelser i planområdets østre 

del. Dersom resultatene indikerer usikker grunn, f.eks. kvikkleir, vil tredjepartskontroll av de 

geotekniske vurderingene foretas. 

 

Videre er endelig rapport fra tidligere grunnundersøkelser innhentet. Resultatene fra denne er 

tatt inn i planbeskrivelsens kapittel 4.14.2, og i tillegg er rapporten vedlagt planbeskrivelsen i sin 

helhet. 

 

Slik det ser ut per i dag er grunnforholdene av tilfredsstillende stabilitet for planlagte formål, 

med forbehold om endelige resultater fra de siste grunnundersøkelsene med endelig geoteknisk 
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rapport fra grunnundersøkelsene i planområdets vestre del og ev. påvisning av kvikkleir i disse. 

Foreløpig ser det ut til kun være sand i ulike fraksjoner i området. 

 

Troms fylkeskommune (28.4.2015) 

Viser til deres oversendelse av 18.03.2015. Formålet med reguleringen er å legge til rette for 

Betesda boligområde med både eneboliger og leilighetsbygg og tilhørende veier og annen 

teknisk infrastruktur. Planen skal også ivareta området rundt Andedammen. 

 

Til planbeskrivelsens pkt. 3.1.1 gjør vi oppmerksom på at fylkesplan for Troms (2014-2025) ble 

vedtatt i oktober 2014. 

 

Troms fylkeskommune har ingen merknader til det framlagte planforslaget. 

 

Kommunens kommentar: 

Fylkeskommunens innspill tas til orientering. Avsnitt om fylkesplan for Troms er korrigert. 

 

Statens vegvesen (29.4.2015) 

Det vises til epost datert 18.3.2015 og til tidligere oppstartsmelding om ovennevnte sak. 

Nordreisa kommune har i detaljreguleringsplanen for Betesda boligområde, lagt til rette for et 

utvidet sentrumsnært område for småhusbebyggelse. Boligområdet er lokalisert inntil E6, på 

motsatt side av eksisterende gang- og sykkelveg langs europavegen, og ca. 1,5 km sør for 

Storslett sentrum. 

 

Boligområdet legger til rette for et betydelig antall nye boligtomter og boenheter i planområdet. 

Økningen av antall boenheter vil generere økt trafikk av forgjengere og syklister som må krysse 

europavegen for å nå gang- og sykkelvegen, bussholdeplass, skole, forretninger og andre 

sentrumsfunksjoner på Storslett. 

 

Statens vegvesen utøver sektoransvar på en rekke områder innenfor vegtransportområdet. I 

oppstartsvarselet til reguleringsplanarbeidet har vi i skriv datert 25.8.2014, konkretisert 

utfordringer knyttet til våre særinteresser om følge av europavegens lokalisering tett inntil 

planområdet. 

 

Dessverre registrerer vi at kommunen velger å overse noen av våre innspill til oppstartsvarselet. 

Det å ivareta trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister som må krysse europavegen, er det 

aller viktigste trafikksikkerhetstiltaket på stedet. Særlig beklagelig er det at kommunen velger å 

se bort fra vår henstilling om å gjennomføre lysberegninger i tilknytning til gangfeltenes 

plassering over europavegen, og vårt krav om å oppgradere lyspunktene dersom disse ikke 

tilfredsstiller dagens krav. 

 

Vi oppfordrer derfor kommunen til å innarbeide som rekkefølgekrav i 

reguleringsbestemmelsene at lysberegninger og eventuelle oppgraderinger av lyspunktene ved 

gangfeltene, skal være gjennomført før nye boliger tas i bruk i planområdet. 

Statens vegvesen vil måtte involveres i arbeidet med kvalitetssikring av lysanlegget. 

 

Kommunens kommentar: 

Det settes krav til lysberegninger og en ev. oppgradering av anlegget i planbestemmelsene. 

Lysberegninger må utføres av lysanleggets eier. 
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Fylkesmannen i Troms (6.5.2015) 

Fylkesmannen er i utgangspunktet positiv til at Nordreisa kommune søker å fortette 

boligbebyggelsen nært sentrum. Det er likevel viktig at fortettingen skjer med fokus på kvalitet 

og sikkerhet. 

 

Fylkesmannen har funnet grunnlag for å fremme følgende innsigelse til reguleringsplan for 

Betesda boligområde i Nordreisa kommune: 

• Manglende utredning av støyforholdene. 

 

Vi har videre følgende merknader: 

• Kommunen må vurdere å settes av en kantsone mot bekken som renner parallelt med 

planområdet for å bevare skog- og vegetasjonsbeltet som skiller BFS1 og BFS2. 

• Vi viser til innsigelsen som fremmes av NVE. 

 

Vassdrag og kantsone: 

Det bør settes av en kantsone mot bekken som renner parallelt med planområdet for å bevare 

skog- og vegetasjonsbeltet som skiller BFS1 og BFS2. Ved å bevare kantvegetasjonen her vil en 

få et naturlig og godt skille mellom bekken og boligarealet. Kantsonen og kantvegetasjonen skal 

ha særlig oppmerksomhet i planleggingen. Kantvegetasjon representerer spesielt rike og 

verdifulle områder med stort artsmangfold. Vi viser her til vannressursloven § 11 som sier 

«Langs bredden av vassdrag med års sikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset 

naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr». Grunnet 

planområdets nærhet til Reisautløpet naturreservat og med viktige naturområder tett på er det 

særlig viktig at en bevarer det vesle skog-/vegetasjonsbeltet som i planutkastet ligger innenfor 

formålet bolig og delvis innenfor byggegrensen for bolig. 

 

Støy: 

Fylkesmannens skal som statlig fagmyndighet for støy i plansaker bl.a. sikre at nye boenheter 

ikke får utilfredsstillende støyforhold som følge av planen. Fylkesmannen baserer sine 

vurderinger på: 

• Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-

1442/2012) med tilhørende veileder. 

• Plan og bygningsloven § 29-5, byggeteknisk forskrift § 13-9 med henvisning til NS 

8175:2012 Lydforhold i bygninger gir juridisk bindende grenseverdier for innendørs 

lydnivå 

 

Formålet med reguleringen er tilrettelegging for etablering av nye boenheter i form av 

eneboliger og småleiligheter. Det 116 daa store planområdet ligger langs E6, vest for Reisaelva 

og Storslett sentrum. Av plankartet ser man at to boligområder, BFS5 og BSF 9 ligger ca. 15 

meter fra E6 og kan være støybelastet. E6 har en ÅDT forbi planområdet på 5000, og 

fartsgrense 50 km/t. 

 

Planområdet ligger ifølge Tromsatlas utenfor støysoner fra Sørkjosen lufthavn. 

 

Hovedkravene for etablering av ny støyfølsom bebyggelse (boliger) når støykilden er veg: 

1. Boliger skal etableres med en stille side (utendørsstøy lavere enn Lden 55 dB) 

2. Stue og soverom (boliger) skal primært ha vindu mot stille side, kompromiss er at 

soverom skal ha vindu mot stille side 

3. Balkonger/veranda skal primært plasseres på stille side, kompromiss er at de skjermes slik 

at utendørsstøy på balkong/veranda er lavere enn Lden 55 dB 

4. Ute-/lekeplasser skal ha utendørsstøy lavere enn Lden 55 dB 
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5. Innendørs lydnivå (fra vegtrafikkstøy) i oppholds- og soverom (boliger) skal tilfredsstille 

NS 8175 klasse C – tabell 5 (LpAeq 24 h 30 dB). Kravene til støy skal overholdes 

samtidig med at teknisk forskrifts krav til ventilasjon/luftutskiftning oppfylles. 

 

For denne planen må det gjennomføres en støyfaglig utredning av støyfaglig konsulent som 

viser beregnet støy for hver boenhet, uteplasser og eventuelle balkonger. Beregningen må vise 

støynivå på støyutsatt fasade og på de øvrige fasader hvor vindu for soverom/stue/ er tenkt 

plassert (stille side). Trafikkstøy skal beregnes for en prognose for vegtrafikk minst 10 år frem i 

tid. Det må på bakgrunn av støyberegningene dimensjoneres nødvendige tiltak for å overholde 

krav til utendørs lydnivå og dimensjonere vindu/ventilasjon/veggkonstruksjon slik at plan og 

bygningslovens krav til innendørs lydnivå og luftkvalitet overholdes. I 

reguleringsbestemmelsene må det angis støygrenser for uteplasser/verandaer/balkonger som skal 

overholdes (Lden < 55 dB) samt bestemmelser om at stue, soverom (boliger) skal ha vindu mot 

stille side (evt. kompromiss pkt. 3) og gjengivelse av de avbøtende tiltak som er nødvendige for 

å overholde støy og ventilasjonskrav. 

 

Hensynet til samfunnssikkerhet: 

Vi viser til uttalelsen fra NVE hvor det reises en innsigelse til planforslaget fordi vurderinger av 

mulig kvikkleirefare ikke er godt nok ivaretatt i planforslaget. 

 

Kommunens kommentar: 

Kommunen erkjenner at E6 kan generere støy i det aktuelle området. Vi har imidlertid merket 

oss at kravene i T-1442/2012 gjelder for etablering av ny bebyggelse.  

 

Vi gjør oppmerksom på at boligene innenfor BFS 5 allerede er bygget. Den tidligste boligen ble 

bygget på 1960-tallet, og de øvrige er bygget for 30-40 år siden. Vi mener derfor at krav om 

støyutredning ikke kan gjelde for BFS 5 da dette er eksisterende bebyggelse. BFS 5 ønsker vi 

primært å ha med i planen for å få orden på trafikksikkerheten i området, ved gjennom planen å 

kunne stenge uheldige avkjørsler som går direkte til E6 og legge alle avkjørsler i feltet til SV 1 

og gi hele planområdet én samlet avkjørsel til E6 fra Betesdavegen.  

 

For eksisterende bygninger gjelder etter det vi kjenner til Forskrift om begrensning av 

forurensning (forurensningsforskriften). Den setter grense for maksimalt innendørs støynivå i 

gjennomsnitt over døgnet til 42 dBA. Dersom denne grensen overskrides, har anleggseier (dvs. 

Statens vegvesen for riksveger og europaveger) plikt til å gjøre nødvendige støyreduserende 

tiltak. 

 

Som en løsning på Fylkesmannens innsigelse vil vi foreslå å ta område BFS 9 ut av planen og 

erstatte området med formål naturområde. Da vil det i gjennomsnitt være ca. 65 meter fra E6 til 

nærmeste byggegrense for nybygg. BFS 7 og 8 kommer til å justeres noe med bakgrunn i flere 

høringsinnspill, og vil dermed også trekkes noe lengre unna E6 enn det de er i høringsforslaget. 

Vi mener at støynivåene på denne avstanden til E6 vil være akseptable også for støyfølsom 

bebyggelse. 

 

Videre vil vi foreslå å omgjøre deler av BLK 2 om til formål naturområde for å øke lekeplassens 

avstand til E6, samt å legge inn bestemmelser om støyskjerming mot E6. 

 

Vi vil også med bakgrunn i andre høringsinnspill legge inn bestemmelse om støyskjerming 

mellom BN 1 og tilgrensende boligområder. 

 

Vi ber Fylkesmannen i Troms trekke sin innsigelse til detaljregulering av Betesda boligområde 

med bakgrunn i følgende endringer av planen: 
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• BFS 5 er eksisterende bebyggelse, og vi mener derfor at Fylkesmannens krav ikke kan 

omfatte dette området. 

• BFS 9 og tilhørende SV 3 tas ut av planen og erstattes med formål naturområde. Området 

vil da inngå i nåværende GN 3. 

• BLK 2 trekkes lengre unna E6. Areal nærmest E6 endres til formål naturområde. Det 

settes krav om støyskjerming av gjenværende areal av BLK 2 slik at utendørsstøy blir 

lavere Lden enn 55 dB. 

• BFS 7 og 8 justeres noe slik at ny bebyggelse her vil få noe større avstand til E6. I 

høringsforslaget er avstanden fra byggegrense på tomta nærmest E6 og til veikant E6 ca. 

75 meter. 

• Det settes krav til støynivåer for boligbebyggelsen. Boliger skal etableres med en stille 

side med utendørsstøy lavere Lden enn 55 dB. Soverom og stue skal primært ha vindu mot 

stille side. Balkong/veranda skal primært plasseres på stille side. 

• Det settes krav til støyskjerming mellom BN 1 og tilgrensende boligbebyggelse i 

planbestemmelsene. 

 

For øvrig vil kommunen ta Fylkesmannens merknad vedrørende kantsone mot eksisterende 

bekk/grøft nord for planområdet til følge og avsette et areal med eksisterende vegetasjon langs 

planområdets nordlige kant som vegetasjonsskjerm. 

  

Anmodning om å trekke innsigelsen til planen ble sendt til Fylkesmannen i Troms 

8.5.2015. 

 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte endringer i planen, trakk Fylkesmannen sin innsigelse i 

brev av 18.5.2015 

 

Økonomi 

Planforslaget inneholder elementer som tilsier utgifter for Nordreisa kommune. Det planlegges 

her for at Nordreisa kommune legger til rette for utbygging med hensyn til kommunalteknisk 

anlegg og infrastruktur. Kommunen kjøper areal, bygger ut infrastruktur til offentlige formål. 

 

Vi minner forøvrig om at tiltakshaver innehar opparbeidelseskrav for å få midlertidig 

brukstillatelse/ ferdigattest. Disse er jamfør detaljreguleringens bestemmelser følgende: 

 

§ 7 Rekkefølgebestemmelser: 

 Før det gis byggetillatelser innenfor planområdet, må det foreligge en geoteknisk 

grunnundersøkelse utført av sertifisert konsulentfirma som godtgjør tilstrekkelig 

geoteknisk sikkerhet for planlagte tiltak innenfor planområdet jf. TEK 10 § 7-3. 

 SV 1, SGS 1 og SAA 1, 2 og 4 må etableres før utbygging av BFS 1-6 og BKS 1-2. 

For arealer som ligger i direkte tilknytning til de deler av SV 1 som eksisterer i dag, 

dvs. BFS 4 og BN 1, kan disse bygges ut uten at den øvrige delen av SV 1 er på plass. 

 Før utbygging av BKS 1-2 og BFS 5-6, må terrenget i området heves for å forebygge 

oversvømmelse ved flom. 

 Lysberegninger, og eventuelle oppgraderinger av lyspunktene ved gangfeltene som 

går over E6 ved planområdet, skal være gjennomført før nye boliger tas i bruk. 

 GN1-2, GP 1 og VNV 1 skal opparbeides sammen med øvrig infrastruktur som veg, 

V/A, gang- og sykkelveg o.l. 

Vurdering 

Planforslaget for detaljregulering av Betesda boligområde ansees for å gi en planmessig god 

løsning i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil være av samfunnsnytte ved å 

etablere et sentrumsnært boligområde med flere boligtyper og tilhørende grøntarealer, som vil 
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bidra til å dekke et boligbehov som har vært påvist både i kommuneplanens samfunnsdel 

(vedtatt mars 2013) og kommuneplanens arealdel (vedtatt mars 2014). Hensikten med 

planarbeidet er å legge til rette for, ivareta og styrke lokalsamfunnet samtidig som dette vil 

kunne ha en trivselsbringende og utviklende effekt for Nordreisa kommunes befolkning, i tråd 

med overordnet plan. 

 

Planen legger også til rette for vekstmuligheter for eksisterende bedrift. Trafikksikkerheten i 

området vil bedres ved å ha én samlet avkjørsel til E6 for hele boligområdet, samt ved 

tilrettelegging av gang- og sykkelvei innenfor området. Etablering av et parkareal rundt 

Andedammen vil også være positivt for både bomiljøet i planområdet og for nærliggende 

boligområder. 

 

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

kan legges frem for kommunestyret slik den er utformet ved siste revisjon, med forbehold 

om at endelige resultater fra grunnboringer foretatt i uke 21 2015 ikke påviser kvikkleire 

eller andre løsmasser med sprøbruddsegenskaper innenfor planområdet. NVEs innsigelse 

forventes løst innen saken behandles av kommunestyret.  
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1. Bakgrunn 

1.1. Hensikten med planen 

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av boligområde for sentrumsnært 

småhusbebyggelse. Stiftelsen NYBO og kommunen er grunneiere for ca. 50 daa av totalarealet på 

116 daa. Av dette er ca. 40 da. bebygd eller avsatt til friområde. Ca. 76 daa kan utbygges med boliger 

og veger mv. NYBO planlegger å bygge småleiligheter i området. I tillegg vil det reguleres inn 

eneboligtomter vest og øst i planområdet. Vi anser det mest samfunnsmessig og formålstjenlig at det 

utarbeides reguleringsplan for hele området samtidig, derfor tas også de private eiendommene som 

ligger innenfor det avsatte området med i planen.  

1.2. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

Planområdet berører en rekke grunneiere. Disse er angitt i tabellen under. 

GBR Navn Adresse Postnummer/-sted 

43/4 Josefsen, Jørn T.B. Blomstereng 4 9151 Storslett 

43/4 Josefsen, Elisabeth J. Engvegen 2 9151 Storslett 

43/10 Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 

43/22 Stiftelsen NYBO Flomstadveien 1 9151 Storslett 

43/42 Busch, Kathrin Geitneshøgda 9 6456 Skåla 

43/54 NS Mortensen Eiendom AS Lenangsøyra 9064 Svensby 

46/1 Hallen, Trond Båtnesvegen 15 A 9151 Storslett 

46/10 Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 

46/11, 46/13 Fossvoll, Frank Jonny  Fossvoll 1 9151 Storslett 

46/11, 46/13 Fossvoll, Keth Irene Drammensveien 181 A 3050 Mjøndalen 

46/11, 46/13 Fossvoll, Jan Oddvard Skogly 14 9152 Sørkjosen 

46/15 Båtnes, Ellen Bjørnsdatter Fossvoll 3 9151 Storslett 

46/15 Båtnes, Mats Fossvoll 3 9151 Storslett 

46/21 Henriksen, Åse E. Båtnes Fossvoll 5 9151 Storslett 

46/22 Båtnes, Johanne Charlotte Fossvoll 7 9151 Storslett 

46/63 Betongservice AS Industrivegen 24 9152 Sørkjosen 
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Figur 1: Berørte eiendommer. 

1.3. Tidligere vedtak i saken 

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

19422007_KPA) som ble vedtatt 20. mars 2014. 

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok å melde oppstart av detaljregulering for Betesda 

boligområde i møte den 3. juni 2014.  

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok å sende planen ut på høring og offentlig ettersyn den 17. 

mars 2015. Høringsfristen ble satt til 30. april 2015. 

1.4. Utbyggingsavtaler 

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 veier og annen 

teknisk infrastruktur i planområdet, samt til å klargjøre områder til boligbebyggelse o.a. byggegrunn. 

1.5. Krav om konsekvensutredning?  

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

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

vedlegg I og II. 
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2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess og varsel om oppstart 

2.1.1. Medvirkning 

I forbindelse med varsel om oppstart har alle 

berørte grunneiere blitt kontaktet og blitt informert 

om planen. Oppstartsvarselet er annonsert bredt 

gjennom brev direkte til berørte parter og naboer, 

samt ved annonser i annonsert i avisene Nordlys og 

Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside. Alle 

har fått mulighet til å komme med merknader til 

planen.  

I løpet av høringsperioden skal det holdes et eget 

møte med alle berørte grunneiere.  

2.1.2. Varsel om oppstart 

Det ble vedtatt oppstart for detaljregulering av 

Betesda boligområde i møte i driftsutvalget den 3. 

juni 2014. Varsel om oppstart ble sendt ut per brev 

til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet 

og til berørte offentlige myndigheter den 25. juni 

2014. I tillegg har varsel om oppstart blitt annonsert 

på kommunens hjemmesider og med annonse i 

avisene Nordlys og Framtid i Nord hhv. den 2. og 3. 

juli 2014. 

Merknadsfrist ble satt til 1. september 2014.  

2.1.3. Planprogram 

Kommunen har vurdert det slik at 

områdereguleringen ikke omfattes av krav om 

planprogram, jf. plan- og bygningslovens § 4-1. 

2.1.4. Høring og offentlig ettersyn 

Driftsutvalget vedtok i møte den 17. mars 2015 å 

sende planen ut på høring og offentlig ettersyn. Brev 

om høringen sendes ut til alle berørte grunneiere, 

naboer til planområdet og til berørte offentlige 

myndigheter. I tillegg blir høringen annonsert på 

kommunens hjemmesider og i avisene Nordlys og 

Framtid i Nord hhv. den 20. og 21. mars 2015. 

Merknadsfrist var 30. april 2015.  

Figur 2: Annonse om varsel om oppstart slik den ble 
trykket i avisene. 

Figur 3: Annonse om høring og offentlig ettersyn. 
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3. Planstatus og rammebetingelser  

3.1. Overordnede planer  

3.1.1. Fylkesplan 

Fylkesplan for Troms (2014-2025) sier bl.a. at senterstrategien innebærer at en gjennom utvikling av 

livskraftige regionsentra skal arbeide for at arbeidsmarkedet og tilbudet av spesialiserte tjenester gir 

bedre valgmuligheter og bredere fagmiljøer regionalt, enn det som ellers er mulig å få til i hver enkelt 

kommune. Dette skal gjøre fylket mer attraktivt for tilflyttere, samtidig som sentrene skal fungere 

som buffere mot flytting ut av distriktene/regionene og fylket. I sentrene utføres tjenester også 

overfor omlandsbefolkningen og næringslivet, og sentrene er samtidig avhengige av levedyktige 

samfunn i omlandet. 

I de arealpolitiske retningslinjene sier fylkeskommunen at lokalisering av boligområder, 

arbeidsplasser og handels-/servicetilbud (næringsvirksomhet og tjenesteyting), samt offentlige 

tjenester (skole, barnehage mm) skal skje med hensyn til effektiv utnyttelse av arealer og 

infrastruktur, lavest mulig energi- og transportbehov og redusert bilavhengighet. I byer og tettsteder 

skal gangavstand til kollektivakse vektlegges. 

Vi mener at vår detaljregulering av Betesda boligområde er i tråd med Fylkesplanen for Troms. 

Planen legger til rette for sentrumsnær bolig- og næringsbebyggelse.  

3.1.2. Kommuneplanens arealdel 

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

Arealdelen har innenfor planforslaget avsatt arealer til:  

 Boligbebyggelse 

 Næringsbebyggelse 

 Naturområde 

 LNFR 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. Det er et mindre avvik som gjelder 

naturområdet. Dette arealet er lagt om til park i reguleringsplanen pga. opplysninger om området 

som kommunen har blitt kjent med i ettertid. Mer om dette i kapittel 4.5. 
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Figur 4: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser planområdet. 
Planavgrensningen vises som en stiplet linje på kartutsnittet. 

3.2. Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 

Planforslaget grenser inntil følgende reguleringsplaner: 

 19421979_004 Sørkjosen Vest D 

 19421992_001 Storslett Vest - Revidert 

 19422002_003 Storslett Vest – Endring/utvidelse felt S1 Blomstereng 

3.3. Temaplaner 

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

Boligpolitisk strategi (2014-2024) har som hovedmål at Nordreisa skal ha boliger, boformer og 

bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet. Nordreisa kommune skal være en attraktiv 

kommune å bo i, og alle skal kunne etablere seg og ha egen bolig. 

Statistisk sett har det vært bygget 19 boliger i gjennomsnitt hvert år mellom 2000 og 2010. 70 % av 

dette er eneboliger, mens det øvrige omfatter leilighetsbygg, rekkehus, andre småhus eller 

våningshus. For fremtiden vil det være behov for økt variasjon i boligtyper. I tillegg er leiemarkedet i 

kommunen sprengt, også det private markedet. Det er behov for utbygging. 

3.4. Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

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

 Om samordnet areal- og transportplanlegging 

 Om verna vassdrag 

 Om barn og unges interesse i planleggingen 

 Om kjøpesentre 

 Om universell utforming  
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4. Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 

4.1. Beliggenhet 

Planområdet ligger i den vestre kanten av Storslett sentrum mot Sørkjosen, og detaljreguleringen 

omfatter GBR 43/4, 43/10, 43/22, 43/42, 43/54, 46/1, 46/10, 46/11, 46/13, 46/15, 46/21 og 46/22 i 

Nordreisa kommune. Dette inkluderer området rundt og i nærheten av Betesda, Nordheimen, Reisa 

ASVO og Leirbukt.  

Planområdet er på ca. 114 dekar. 

 

Figur 5: Avgrensning av planområdet. 

4.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Arealet er ikke regulert tidligere. I kommuneplanens arealdel er arealene satt av til boligbebyggelse, 

næringsbebyggelse, naturområde og LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift). 

I tilgrensende reguleringsplaner er direkte tilgrensende areal regulert til boligbebyggelse, offentlige 

bygg – undervisning, anlegg for idrett og sport, jord og skogbruk, gang-/sykkelvei og kjørevei. 

Planområdet grenser imot flere andre eneboliger, både innenfor tidligere regulerte arealer og 

uregulerte arealer. Vest, nordvest og østnordøst for planområdet er det dyrka mark i drift. I nordøst 

er det et areal med delvis skogdekket mark. På sørsiden grenser planområdet til E6. Sør for E6 ligger 

det spredte eneboliger, noe skog og dyrka mark samt hybel og kontorbygg, samt én barnehage og 

videregående skole. 
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Figur 6: Eksisterende reguleringsplaner som grenser inntil eller berøres av planforslaget. 

 

 

Figur 7: Kartutsnittet viser planformål i gjeldene reguleringsplaner som grenser inntil foreslått planområde. Gul = 
boligbebyggelse. Rød = Offentlige bygg – undervisning. Knall grønt = Anlegg for idrett og sport. Lysegrønt = Jord og 
skogbruk. Lys grå = Gang/sykkelvei. Mørk grå = Kjørevei. 
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4.3. Stedets karakter 

4.3.1. Struktur og estetikk  

Planområdet preges i hovedsak av Reisa Vekst AS sine bygninger, Nordheimen og Andedammen. 

Videre er området preget av skogområdet mellom Andedammen og Blomstereng. I vest er området 

preget av landbruksarealer. 

4.3.2. Eksisterende bebyggelse 

I dag er det fire eneboliger med tilhørende garasjer, ett leilighetsbygg – Nordheimen, og én bedrift 

(Reisa Vekst) med fire bygninger innenfor planområdet. 

 

Figur 8: Eksisterende bygninger innenfor planområdet vises i guloransje farger. 

4.4. Landskap  

4.4.1. Topografi og landskap 

Planområdet er i stor grad flatt. I nord-nordvest er det en mindre forhøyning og bakkekant. Terrenget 

ligger ca. 3-12 m.o.h.  

Planområdet ligger innenfor delområde 7, Storslett, i landskapsanalysen for Nordreisa kommune. 

Dette delområdet er vurdert å ha stor verdi, og er beskrevet slik i landskapsanalysen: 

Et elvelandskap med jordbruk og tettstedsbebyggelse ved utløpet av Reisaelva i Reisafjorden, 

hvor det dannes et stort våtmarksområde med vernestatus. Storslett, som ligger på begge 

sider av elva, er det største tettstedet i kommunen og administrativt senter for Nord-Troms. 

Historisk lå sentrum lenger ut på kysten. Elva og dets avsetninger har dannet grunnlag for 

landbruket. Flat dalbunn preget av fulldyrket jord i store sammenhengende strekk, kun 

avgrenset av randvegetasjon og flekker med skog. Sammenhengende skogkledde fjellsider 

med gode turmuligheter øst og vest for flaten. Utsikt mot flere markante fjellformasjoner.  
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Planområdet er i dag preget av lauvskog og noe bebyggelse og jordbruk. En omdisponering av 

arealene til boligbebyggelse og næring vil påvirke landskapet slik det oppleves for nære naboer og 

veifarende. For veifarende vil den planlagte bebyggelsen gi en større følelse til å komme til et 

sentrum med mer kompakt bebyggelse enn hva de vil ha i dag. Området vil være «starten» på 

Storslett etter å ha passert Sørkjosen. Utbygging vil også bidra til å knytte tettstedene enda mer 

sammen. For dagens beboere i området og naboer så vil områdets preg forsvinne og aktivitetsnivået 

øke. Området vil oppleves som en fortetting og utvidelse av eksisterende bebyggelse. Avhengig av 

hvem man spør vil denne endringen kunne virke både positivt og negativt for dagens beboere og 

brukere i området.  

 

Figur 9: Skråfoto som viser planområdet til høyre for E6. 

I figur 9-12 ser man utsikten fra et punkt på Betesdavegen mot hhv. nord, øst, vest og sør. 

Illustrasjoner er hentet fra http://norgei3d.no/. Vi gjør oppmerksom på at bygninger og vegetasjon 

ikke vises, slik at utsikten i realiteten ikke er like åpen som den fremstår på illustrasjoene. 

 

Figur 10: Mot nord. (http://norgei3d.no/) 
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Figur 11: Mot øst. (http://norgei3d.no/) 

 

Figur 12: Mot sør. (http://norgei3d.no/) 

 

Figur 13: Mot vest. (http://norgei3d.no/) 
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4.4.2. Lokalklima og solforhold 

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

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

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

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

Solforholdene i sommerhalvåret er gode i området. Ved vårjevndøgn 21. mars er det beregnet at 

området har 7:33 soltimer. Senhøstes og vinterstid (før/etter mørketid) vil solforholdene på 

ettermiddagen være noe redusert pga. nærheten til fjell i sør. 

 

Figur 14: Figur hentet fra suncurves.com. 

4.4.3. Estetisk og kulturell verdi 

Eksisterende bygg, utenom Nordheimen, har liten estetisk eller kulturell verdi. Nordheimen er det 

siste gjenværende bygget etter det som en gang var et sentralt område for helsevesenet i Nordreisa 

kommune. Denne bygningen kan derfor ha en viss kulturell verdi.  

Andedammen med tilgrensende grøntareal har en større estetisk verdi for området. 

4.5. Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor det avsatte planområdet, jf. askeladden 24.november 

2014. 

Reguleringsplanen, og området, har sitt navn fra gamle Betesda sykestue som ble ferdigstilt i 

området der Nordreisa ASVO AS’ brukthandel står i dag i 1950. Sykestuedriften i området startet opp 

i en tysk lasarettbrakke i 1945. Nordheimen ble bygget i 1957som aldersheim. Den 17. april 1969 

brant Betesda sykestue ned til grunnen. Dette medførte at Nordreisa kommune var uten sykestue 

frem til Sonjatun Helsesenter ble åpnet i 1977. 

Andedammen ved siden av Betesda ble anlagt etter at sykestua var ferdigstilt. Tanken var å få bukt 

med myggplagen i området. Først ble bjørkeskogen i området hugget og stubbene fjernet. Deretter 

ble dammen gravd ut ved hjelp av bulldoser til man kom ned til grunnvannet som da fylte dammen. 

Arbeidet ble utført av Håkon Moilanen Bergmo. Massene fra utgravingen ble brukt til å dosere og 

forbedre Betesdaveien. 
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For mer informasjon om Betesda sykestue, Nordheimen og Andedammen henviser vi til Kari Digres 

hefte Betesda Sykestue 1945/1950-1969, utgitt av Nord-Troms Museum i juli 2005. 

 

Figur 15: Andedammen med Betesda Sykestue i bakgrunnen. På bildet sees også en av de hvite pekingendene som var i 
dammen. Foto fra Alfhild Bergs fotoalbum. 

 

Figur 16: Andedammen med Nordheimen i bakgrunnen. Foto: Hulda Ruud. 
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4.6. Naturverdier  

Planområdet består av skog, fulldyrka jord, ferskvann (Andedammen), åpen fastmark, og bebygde 

arealer, jf. Kilden 24.11.2014. Skogen består i hovedsak av lauvskog og noen mindre arealer med 

barskog lengst vest i området. Boniteten til lauvskogen er fordelt på ca. halvt om halvt middel bonitet 

og uproduktiv skog. Barskogen har lav bonitet. Deler av arealene er vurdert til å være dyrkbar mark.  

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Reisautløpet naturreservat. Fra planområdets nordvestre 

hjørne er det bare 40 meter til reservatgrensa.  

I nordvest grenser området inntil et svært viktig «bløtbunnsområde i strandsonen» med id: 

BN00061270. Dette er en nordvest-vendt fjordbotn med stort grunt område innerst. Området er 

viktig for vadefugl og er et relativt skjermet område. En begrunnelse for at området er svært viktig er 

at det er en større strandflate (>200 000 m2) som er næringsområde for stedegne vadefugl og 

andefugl. Store deler av denne naturtypen ligger innenfor Reisautløpet naturreservat. (Naturbase 

24.11.2014) http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00061270&srid=32633 

I nord grenser planområdet inntil en viktig «strandeng og strandsump» med id: BN00070980. 

Området er en del av et stort strandengkompleks. Lokaliteten fikk som følge av størrelsen og et 

intakt preg isolert sett en klar verdi som viktig. Som en del av et stort, verdifullt deltaområde fikk 

området verdien svært viktig. Dette bl.a. fordi det fanger godt opp miljøer (brakkvannsenger) som 

kan være dårlig representert innenfor reservatet. (Naturbase 24.11.2014) 

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00070980&srid=32633 

Inne i planområdet er det registrert en viktig naturtype; «kroksjøer, flomdammer og meandrerende 

elveparti». Området har id: BN00070979. I naturbase beskrives området slik: Isolert sett ville 

lokaliteten trolig ikke fått en høyere verdi enn lokalt viktig, men som en del av det store deltaområdet 

er det naturlig å gi området verdien viktig. Ikke minst fordi det er mangelvare på slike kroksjøer i ytre 

deler av deltaet. Lokaliteten ligger tilknyttet utløpet av Reisaelva i Reisafjorden. Dette kan være en 

gammel kroksjø som nå er godt adskilt fra hovedelva, inn mot E6 på sørvestsiden av deltaet eller en 

gammel avsnørt rest av ytre deler av deltaet, bygd opp av strandvoller e.l. Den er ganske grunn, ikke 

mye over en halvmeter og ligger på sandgrunn. Den avgrenses skarpt mot fastmark på alle kanter, 

dels nedbygde arealer av veier og industri. Det er noen starrsumper langs kanten av dammen, mens 

det ser ut til å være lite langskudds- eller flytebladvegetasjon. Ingen spesielle arter ble sett, men mer 

typiske trivielle arter som elvesnelle og flaskestarr forekommer. Ellers slik som trådtjønnaks, 

sennegras og trådsiv. Kantsonene til dammen er fortsatt ganske intakte, selv om det er nedbygd nær 

inntil. Trolig har veier mv. medført noe mer markert avsnøring fra resten av deltaet mot nord i nyere 

tid. Vannet virket ikke forurenset ved besøket, men samtidig var det overraskende lite vegetasjon her. 

Det var lite spor etter forsøpling. Naturverdiene bevares best hvis området får ligge i fred for inngrep. 

Alle former for utfyllinger er skadelige. Lokaliteten må betraktes som en del av det store 

deltaområdet i indre deler av Reisafjorden, primært dannet av Reisaelva. (Naturbase 24.11.2014). 

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00070979&srid=32633 

Med bakgrunn i beskrivelsen i naturbase ble den sistnevnte naturtypen avsatt som naturområde 

(SOSI-kode 3020) i kommuneplanens arealdel. Først ble området avsatt til park (SOSI-kode 3050), 

men etter innsigelser ble området avsatt som naturområde. I løpet av reguleringsplanprosessen har 

kommunen fått kunnskap om at Andedammen er en menneskeskapt dam laget i forbindelse med 
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Betesda sykestue i tiden etter andre verdenskrig, se også kapittel 4.5. Andedammen hadde i gamle 

dager fontene, ender, vannplanter og fisk, og på vinteren ble dammen brukt til skøytebane. I 

forbindelse med eksisterende VA-anlegg er det også gjort en del gravearbeider i og rundt 

damområdet.  

 

Figur 17: Bilder fra Andedammen i gamle dager. På bildet til høyre sees Betesda sykestue. Bilder lånt fra Grete R. Hauge. 

Kommunen ønsker gjennom sin reguleringsplan å kunne bruke Andedammen til et verdifullt 

grøntområde for bebyggelsen i området. Dammen ønskes bevart som den er, men det er også ønske 

om å kunne restaurere området rundt dammen til et naturlig parkområde. 

 

Figur 18: Andedammen sett mot sør fra nordenden. Bilde hentet fra Google Street View (bilde datert september 2010). 

Planområdets nærområde (naturreservatet) er registrert å være beiteområde for storlom, havelle, 

ærfugl, sjøorre, siland, teist, alke og stokkand. Videre er området regnet som rasteområde for 

havelle, småspove, myrsnipe, grønnstilk, polarsnipe, enkeltbekkasin, heilo, temmincksnipe, rødstilk, 

siland, krikkand, sandlo, sandløper, storspove, sotsnipe, gluttsnipe, tjeld, vipe, brushane, brunnakke, 

laksand, lappspove, stjertand, dvergsnipe, tundrasnipe, sjøorre, kvinand, grågås, stokkand og 
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gravand. Området er også hekkeområde for tyvjo, rødnebbterne, fiskemåke og sandsvale. (Naturbase 

24.11.2014) 

En utbygging av området vil ikke påvirke INON (Inngrepsfrie naturområder i Norge), jf. Naturbase 

24.11.2014. 

Planområdet ligger ikke innenfor verneplan for vassdrag, jf. Naturbase 24.11.2014. 

 

Figur 19: Kartutsnitt fra Naturbase som viser hvordan planen berører Reisautløpet naturreservat, verneplan for vassdrag, 
naturtyper og arter. 

I Andedammen er det registrert trådtjernaks, flaskestarr, sennegras og myrhatt, jf. artskart 

24.11.2014. Av andre arter som i artskarts kart er registrert innenfor planområdet er 

shetlandsøyentrøst, kvass-starr, smårørkvein, ishavsstarr, saltsiv, fjæresaltgras, evjesoleie, skogkløver 

og sandsopp. Vi har imidlertid grunn til å tro at flere av artene egentlig er observert utenfor 

planområdet på havstranda ned mot eller inne i naturreservatet da dette er arter som er tett knyttet 

til habitater som ikke finnes innenfor planområdet (f.eks. saltsiv og fjæresaltgras). Ingen av de 

registrerte artene er på rødlista. Hagelupin er en svartelistet art som er registrert øst for 

planområdet.  

4.7. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Området brukes i dag til gjennomfart for de som går tur i nærheten av og inne i naturreservatet, 

samt av fuglekikkere. Disse følger Betesdavegen til Nordheimen og går videre ut av planområdet 

nordover herfra. 
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4.8. Landbruk 

Deler av planområdet er i dag dyrka mark, og deler er regnet for å være dyrkbar mark.  

4.9. Trafikkforhold 

4.9.1. Kjøreatkomst  

Det er én eksisterende avkjøring til området i dag. Dette er krysset mellom E6 og Betesdavegen. 

Fossvoll har egen avkjøring fra Betesdavegen.  

4.9.2. Vegsystem 

Betesdavegen går i dag fra E6 til Nordheimen, og fungerer som tilførselsvei til Nordheimen og Reisa 

ASVO. Fossvoll er veien til tre av fire eksisterende boliger i planområdet. Den fjerde boligen har egen 

avkjøring fra E6. Sistnevnte avkjøring ligger utenfor planområdet. 

 

Figur 20: Kartutsnitt som viser vegsystemet i og rett utenfor planområdet. 

 

4.9.3. Trafikkmengde 

Trafikkmengden innenfor planområdet er i dag begrenset til trafikk til og fra boligene innenfor 

planområdet, samt til og fra Reisa ASVO. 

Årsdøgntrafikk (ÅDT) på E6, som planområdet grenser til, (registeringspunkt Storslett nord) var i 2014 

på 2547 kjøretøy hvorav 11,0 % var tunge kjøretøy. For perioden 2005-2014 var gjennomsnittlig ÅDT 

på ca. 2483 kjøretøy hvorav andelen tunge kjøretøy i gjennomsnitt var på 11,6 %. 
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4.9.4. Ulykkessituasjon 

Det er ikke registrert noen trafikkulykker innenfor planområdet, jf. nasjonal vegdatabank (data 

tilsendt fra Statens Vegvesen 2.2.2015), men det er registrert flere ulykker langs E6. Det er i hovedsak 

ulykker med personbil og myke trafikanter som er registrert på strekningen.  

 

Figur 21: Ulykkespunkter i nærheten av planområdet. Hentet fra nasjonal vegdatabank/tilsendt fra Statens vegvesen. 

4.9.5. Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Det er i dag ingen gang- og sykkelstier innenfor planområdet. Gang- og sykkelsti ligger på motsatt 

side av E6. Det er én eksisterende busslomme i planområdet, og tilgang til én fotgjengerovergang. 

4.9.6. Kollektivtilbud 

Det er god tilgang til eksisterende kollektivtrafikk for planområdet. Det ligger én eksisterende 

busslomme sentralt innenfor planområdet slik at alle som bosetter seg her vil ha greit tilgang til 

denne. 

4.10. Barns interesser 

Per i dag finnes det ingen spesiell til rettelegging innenfor planområdet for barns interesser. 

Planområdet ligger imidlertid nær idrettshall, fotballbane og friidrettsanlegg. 

4.11. Sosial infrastruktur 

4.11.1. Skolekapasitet 

Per i dag er det ca. 600 elever i skolene i Nordreisa, fordelt på seks skoler (fire kommunale og to 

private). Moan (1.-4. trinn) og Storslett (5.-10. trinn) skole er nærmeste skoler til planområdet. 

4.11.2. Barnehagedekning 

Nordreisa kommune har full barnehagedekning. Det er per i dag seks kommunale og fire private 

barnehager i kommunen. Det er i kommuneplanens arealdel avsatt noen flere arealer som er tiltenkt 
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nybygg og/eller utbygging av barnehager. Dette fremkommer også av kommuneplanens 

handlingsdel. 

Per i dag er Leirbukt barnehage den nærmeste barnehagen til planområdet.  

4.11.3. Annet 

Sonjatun helsesenter og andre helsetjenester ligger 2,2 kilometer fra planområdet. Nærmeste 

samfunnshus er Storslett samfunnshus med svømmehall. I tillegg har LHL-huset på Høgegga funksjon 

som samfunnshus.  

4.12. Universell tilgjengelighet 

Planområdet er relativt flatt og vil være lett tilgjengelig for alle når den tekniske infrastrukturen i 

området blir bygget ut med bl.a. nye veier. 

4.13. Teknisk infrastruktur 

4.13.1. Vann og avløp 

Området er lett tilgjengelig for tilknytning til eksisterende VA anlegg. Noe nyetablering av VA må 

påregnes. Hovedvannledningen går igjennom området, og det er en egen pumpestasjon for avløp i 

planområdet. Nytt avløpsnett må koble seg på eksisterende ved pumpehuset. Vannledning som går 

gjennom planområdet fra Betesdavegen og mot nordvest er i dag ikke i bruk, men kan tas i bruk ved 

behov. Det er to brannkummer innenfor planområdet. Pumpehus og hovedvannledning må 

hensyntas ved utbygging. Øvrig eksisterende VA-anlegg kan justeres ved behov. 

 

Figur 22: Vann og avløpsnett i og i nærheten av planområdet. Vannledninger er blå. Avløpsledninger er grønne. Rød prikk 
markerer brannkum. 
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4.13.2. Energiforsyning 

Det går høyspent i luftstrekk lengst nord i planområdet. Øvrig høyspent ligger som jordkabel.  

 

4.14. Grunnforhold 

4.14.1. Berggrunn og løsmasser 

I berggrunns kartet vises området «uten» berggrunn, som et området som i hovedsak består av 

morene, grus, sand og leire. Dette bekreftes i løsmassekartet som viser området som «elve- og 

bekkeavsetning» jf. NGUs kart.  

 

Figur 23: Berggrunnskart. Lys grå = Morene, grus, sand og leire. Lys grønn = Gråvakke. Lys rosa = Granodiorittisk gneis 
med pegmatitt- og abfibolittlinser. Brun = Mafiske kropper, linser og lag. Gult = Meta-arkose med kvartskonglomerat. 
(http://geo.ngu.no/kart/) 
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Figur 24: Løsmassekart. Gult = Elve- og bekkeavsetning. Rosa = Bart fjell, stedvis tynt dekke. Lys grønn = 
Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Mørk blå = Marin strandavsetning. Lys blå = 
Tykk havavsetning. Brun = Torv og myr. Mørk rosa = Skredmateriale. (http://geo.ngu.no/kart/)  

4.14.2. Stabilitetsforhold 

Øst for Andedammen: 

Det er utført grunnboringer i den delen av planområdet som ligger øst for Andedammen (se figur 24 

for boreplan) av Multiconsult på vegne av Statens vegvesen i uke 11 2014 og i uke 4 2015 for å kunne 

beregne om området var tilstrekkelig stabilt til å fylles opp med tunellmasser i arealer som i 

kommuneplanens arealdel var avsatt til boligbebyggelse.  

Det ble foretatt ni dreitrykksonderinger i området. Dreietrykksondering gir informasjon om 

løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold samt dybde til fast grunn. Utstyret har begrenset 

nedtrengningsevne i steinholdig grunn og kan ikke benyttes til bergpåvisning. I tillegg ble det tatt opp 

én prøveserie ved hjelp av skovelprøvetaker. Prøvene er klassifisert og rutineundersøkt i 

Multiconsults laboratorium i Tromsø. 

Alle sonderinger er avsluttet i faste masser mellom 35 og 43 m under terrenget.  

Prøveresultatene viser at grunnforholdene er stort sett like for hele det undersøkte området, og 

massene består i hovedsak av sand som viser økende sonderingsmotstand fra liten til stor med 

dybden. I den nordlige delen er det registrert et inntil 4 meters topplag med middels til stor 

sonderingsmotstand. Massene er faste og terrenget er relativt flatt med fall fra ca. kote 3,4 i nord til 

kote 2,0 i sør. Det ble tatt opp en prøveserie ved borhull 14-5. Det vises til tegning nr. 712293-RIG-

TEG-12 i vedlagt rapport datert 8. april 2015 med dokumentkode 712293-RIG-RAP-001. Prøveserien 

er avsluttet ca. 10 m under terreng. Den består i hovedsak av sand som er stedvis siltig/grusig. Målt 
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vanninnhold er 12-27 %. Typiske korngraderingskurver er vist på tegning nr. 712293-RIG-TEG-61 i 

vedlagt rapport datert 8. april 2015 med dokumentkode 712293-RIG-RAP-001. Massene er i 

telegruppe T2-T3, lite til middels telefarlig.  

Overslagsberegninger gjort av Multiconsult viser at fyllingene får tilfredsstillende stabilitet. 

Fullstendig rapport er vedlagt planen. 

 

Figur 25: Boreplan for østre del av planområdet. 

 

Vest for Andedammen: 

Det supplerende grunnundersøkelser i den delen av planområdet som ligger vest for Andedammen 

utføres i uke 21 2015. Undersøkelsene her består av 15 dreietrykkssoneringer, 2 trykksonderinger 

(CTPU) og 1 prøveserie. 

Foreløpig tilbakemelding fra de pågående grunnundersøkelsene er at løsmassene består av antatte 

sandmasser og at det ser likt ut som tidligere undersøkelser i østre del av planområdet. Dette kan 

imidlertid ikke bekreftes i skrivende stund (22.5.2015). Foreløpig er viser prøvene ikke tegn til 

kvikkleire eller andre sprøbruddsmaterialer. 

 Endelig datarapport og geoteknisk vurdering ventes i ca. uke 25-26 2015. 
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4.15. Støyforhold 

Kommunen har sett på generelle utendørs støynivåer beregnet i Sintefs beregningsprogram for 

veistøy, N2kR-TC Version 1.1. Programmet viser følgende beregna støynivåer i Lden: 

Forutsetning 1: Hard veiflate på samme nivå som omliggende terreng. Ingen hindringer (hus, trær o.l. 

som kan ta av for støy. ÅDT 5000. Værsituasjon: NO sentral år. 

• 40 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 57,7 dB 

• 65 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 53,3 dB 

Forutsetning 2: Hard veiflate på samme nivå som omliggende terreng. Lydnivå mellom 5 m høye 

bygninger 20 og 45 m fra vei. ÅDT 5000. Værsituasjon: NO sentral år. 

• 40 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 56,4 dB 

• 65 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 51,5 dB 

Forutsetning 3: Hard veiflate på samme nivå som omliggende terreng. Lydnivå bak 5 m høye 

bygninger 20 og 45 m fra vei. ÅDT 5000. Værsituasjon: NO sentral år. 

• 40 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 56,6 dB 

• 65 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 51,4 dB 

Områdene ut mot E6 har også en del naturlig vegetasjon av både lauvskog og furuskog som vil 

dempe trafikkstøyen noe. Da beregningsprogrammet ikke har noen innstillinger der man kan legge 

inn vegetasjon er vegetasjonens dempende effekten uviss. 

Kommunen mener at det ikke er støyforhold i området som gjør arealene uegnet for planlagt bruk av 

arealene. Deler av planområdet ligger inntil E6 og noe trafikkstøy må påregnes. Ny boligbebyggelse 

og lekeområder er trukket noe vekk fra E6 i planen for å redusere eventuell støyproblematikk, mens 

et felt eksisterende bolighus ligger inntil E6. 

 

4.16. Luftforurensing 

Planområdet påvirkes ikke negativt av luftforurensning.  

 

4.17. Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

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

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

Reguleringsplanveilederen til miljøverndepartementet danner grunnlaget for analysen: 

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

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

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

Risikomatrisen ser da slik ut: 

                           
Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

3. 
Betydelig/ 
Kritisk 

4. 
Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/ flere 
enkelttilfeller 

3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 
kjente tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ ingen 
tilfeller 

1 2 3 4 5 

 

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

 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 

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

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

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

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

området. 

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

lengre perioder, flere måneder. 

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

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

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

andre områder. 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

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

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

enkeltpersoner.  

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

personer.  

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

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

miljøskader. 
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4.17.1. Rasfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og sørpeskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

3 Planområdet ligger godt 
utenom fareområder for 
snøskred. Tema ikke relevant 
for planen. 

Steinskred og 
steinsprang 

Nei  Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

3 Planområdet ligger godt 
utenom fareområder for 
steinskred og steinsprang. Tema 
ikke relevant for planen. 

Løsmasseskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

3 Det vurderes slik at det er liten 
fare for løsmasseskred innenfor 
eller i umiddelbar nærhet til 
planområdet. 

Kvikkleir Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjente 
tilfeller 

3 

Svært 
alvorlig/ 

katastrofalt 
5 

15 Område under marin grense. 
Det kan være kvikkleir under 
elve- og bekkeavsetningene. 
Registrert kvikkleir i Leirbukt 
vest for planområdet. 
Grunnundersøkelser i 
planområdets østre del har ikke 
påvist leire, kun sand og silt. 
Foreløpig tilbakemelding etter 
grunnundersøkelser foretatt i 
planområdets vestre del i uke 
21 2015 tilsier at det heller ikke 
her er leire i grunnen. Endelig 
rapport fra grunnundersøkelser 
i planområdets vestre del 
forventes ca. 25-26 2015. 

 

4.17.2. Flomfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Flom  Ja  Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

9 Planområdet er utsatt for 
flom. I hovedsak i tilknytning 
til Andedammen og lavt 
terreng som leder vann til 
Andedammen fra øst. Nordlig 
kant av planområdet berøres 
av flom. Øst for Andedammen 
bør det ikke tillates kjeller i 
bygninger. Pga. høyt 
grunnvann bør det heller ikke 
tillates kjeller i bygninger i det 
øvrige planområdet. 
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Figur 26: Flomsoner. 10-500 års flom. (http://atlas.nve.no/) 

 

4.17.3. Ekstremvær: Vind, nedbør, kulde 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Vind Ja  Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

9 
 
 
 

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

Kulde Ja  Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

9 Det er ikke uvanlig med 
kalde perioder på vinteren i 
området, men da med et 
kystklima som oftest gir 
høyere fuktighet og kulde. 
Kulden er en påkjenning for 
mennesker, dyr og 
bygninger.  

Nedbør Ja  Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

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

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Støy Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

2 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

2 Vi kjenner ikke til støyforhold i 
området som gjør arealene 
uegnet for planlagt bruk av 
arealene.  
I dag kommer støy i området 
trafikk på dagens E6 og fra 
trafikk på Sørkjosen lufthavn.  
Naboer til området må 
påregne noe støy under 
anleggsperioden.  

 

4.17.5. Luftforurensing og forurensing i grunnen 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Luftforurensning Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

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

Forurensning i 
grunnen 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

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

Akutt forurensning Ja Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

4 Det vil alltid være en mulighet 
for at akutt forurensning vil 
kunne oppstå. F.eks. som følge 
av en trafikkulykke, brann e.l. 
Det er ingen grunn til å tro at 
det vil være en økt fare for 
akutt forurensning innenfor 
planområdet sammenliknet 
med tilsvarende områder 
andre steder i kommunen. 

Radon Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

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

 

4.17.6. Beredskap og ulykkesrisiko 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Politi Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Politistasjon/ 
lensmannskontoret ligger ca. 2 
km fra planområdet. 
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1 

Brann Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Brannstasjonen ligger ca. 2,5 
km fra planområdet. Ved 
behov kan brannvesenet 
forsterkes med innsats fra 
lufthavnens brannberedskap. 

Redning/helse Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Sonjatun distrikts medisinske 
senter ligger ca. 2 km (langs 
vei) fra planområdet. 

Annen beredskap Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig 
ufarlig 

1 

1 Sørkjosen lufthavn ligger ca. 
2,5 km fra planområdet. 
Helikopterlandingsplass ligger 
ca. 2 km fra planområdet i 
luftlinje. 

 (Alle distanser er målt langs eksisterende vegtraséer, og med utgangspunkt i midten av 

planområdet.) 

4.17.7. Andre relevante ROS tema 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Stormflo og 
havnivåstigning 

Ja  Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

2 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

6 Høyeste astronomiske 
tidevann er ved en 
gjentaksintervall på: 
Normal = 1.61 m 
10 år = 1.97 m 
20 år = 2.00 m 
50 år = 2.04 m 
100 år = 2.06 m 
200 år = 2.08 m 
500 år = 2.10 m 
 
Stormflo kommer på 
toppen av vanlig tidevann 
og den generelle 
vannstandshevningen, og 
høyden på stormfloen 
henger nøye sammen 
med vindretning. 
Beregnet vannstand i 
Sørkjosen ved stormflo er: 
20 års flo = 3.07 m 
100 års flo = 3.27 m 
200 års flo = 3.37 m 
1000 års flo = 3.52 m 
 
Havnivåstigning er 
beregnet til å kunne gi en 
vannstandsøkning for 
kysten av Troms og 
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Finnmark på 18-20 cm 
fram mot 2050 og 45-65 
cm mot 2100 (korrigert 
for landhevning). 
Differansen mellom 
landheving og 
havnivåstigning er 
estimert til 56 cm, og i 
verste fall 91 cm. 
Rapporten viser estimat 
for stormflo opp til 2.92 m 
og i verste fall 3.27 m. 
 
Som en følge av 
havnivåstigning forventer 
kommunen økt 
grunnvannsstand i 
området. Det tillates 
derfor ikke kjeller i 
planområdet for å 
forebygge for ev. skader 
som kan oppstå pga. 
dette. 

Høyspentledninger 
(elektromagnetiske 
felt) 

Ja Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

10 Det går høyspent 
igjennom planområdet 
både som luftlinje og 
jordkabel. 
Før der nordligste 
boligtomtene i BFS 5 
bygges ut, må det 
vurderes om høyspenten 
som krysser nordlig del av 
planområdet skal flyttes. 

Trafikksikkerhet Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

12 Det har vært flere tilfeller 
av trafikkulykker i 
nærheten av 
planområdet. Ofte 
tilknyttet konflikt mellom 
mye trafikanter og trafikk 
på E6. 
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4.18. Næring 

Det er én eksisterende næringsvirksomhet, Nordreisa ASVO AS, innenfor planområdet. Bedriftens 

viktigste oppgave er å bistå mennesker som er i ferd med å bli, eller er uføretrygdet tilbake i arbeid 

og aktivitet. Nordreisa ASVO AS er en godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak under NAV. For å 

kunne tilby tilrettelagt arbeid og relevant arbeidstrening har de egne avdelinger for produksjon og 

tjenesteyting. De bidrar til å løse ulike arbeidsoppgaver som kunder og samarbeidspartnere har 

behov for å få utført og tilbyr tjenester som: vaskeri, jobbfrukt, brukthandel, vedproduksjon i tillegg 

til en rekke andre tjenester for både private og offentlige kunder. 

Det er en rekke ulike bedrifter innen handel og service m.m. innen relativt kort avstand til 

planområdet både på Storslett og i Sørkjosen. 

4.19. Analyser/ utredninger 

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

5.1. Planlagt arealbruk 

5.1.1. Reguleringsformål 

Det er satt av følgende reguleringsformål: 

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111) – 44,1 daa 

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) – 10,6 daa 

 Næringsbebyggelse (1300) – 10,5 daa 

 Vann- og avløpsanlegg (1540) – 1,2 daa 

 Lekeplass (1610) – 4,1 daa 

 Veg (2010) – 12,9 daa 

 Gang-/sykkelveg (2015) – 2,7 daa 

 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med andre angitte 

hovedformål (2900) – 3,1 daa 

 Naturområde – grønnstruktur (3020) – 9,7 daa 

 Park (3050) – 6,3 daa 

 Vegetasjonsskjerm (3060) – 3,6 daa 

 Naturområde i sjø og vassdrag (6610) – 4,4 daa 

 

Figur 27: Kart utsnitt som viser plankartet uten hensyns-, sikrings- og faresoner. 
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Det er satt av følgende hensynssoner: 

 H 190 F – Sikringssone Sørkjosen Lufthavn 

 H 190 VA – Sikringssone hoved-avløpsledning 

 H 320 – Faresone flomfare 

 H 370 – Faresone høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

 H 560 – Bevaring naturmiljø 

 

Figur 28: Kartutsnitt son viser plankartet med hensyns-, sikrings- og faresoner, men uten tomtegrenser, byggegrenser, 
midtlinje vei osv. 

5.1.2. Endringer av B-koder etter høring 

 BFS 3 og 4 er slått sammen. Ny B-kode er BFS 3. 

 BFS 5 har fått ny B-kode BFS 4. 

 BKS 1 og 2 er slått sammen med BFS 6. Ny B-kode er BFS 5. 

 BFS 7 og 8 er slått sammen. Ny B-kode BFS 6. 

 BFS 9 er tatt ut av planen. 

 BKS 3 og 4 har fått ny B-kode BKS 1 og 2. 

 SPA 2 er tatt ut av planen.  

 SPA 1 har fått endret formål og ny B-kode er SAA 3. 

 SPA 3 har fått endret formål og ny B-kode er SAA 4. 

 Nytt areal med formål naturområde har fått B-kode GN 4. 

 Ny vegetasjonsskjerm har fått B-kode GV 2. 

 BUT 1 er tatt ut av planen. 

 SGS 1 og 2 er slått sammen. Ny B-kode SGS 1. 

 SGS 3 har fått ny B-kode SGS 2. 
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5.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.2.1. Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111) 

BFS 1-3: Avsatt til frittliggende småhusbebyggelse. Dette er sentrumsnære arealer der en fortetting 

av eksisterende boligbebyggelse er foretrukket da kommunen har behov for en økt andel 

sentrumsnær bebyggelse. Tilsammen 15 tomter, fordelt på 17,5 dekar. 

BFS 4: Avsatt til frittliggende småhusbebyggelse. Feltet er bygget fullt ut med eksisterende 

bebyggelse. Tilsammen 4 tomter, fordelt på 6,6 dekar. 

BFS 5-6: Avsatt til frittliggende småhusbebyggelse. Naturlig forlengelse av eksisterende boligområde i 

øst. Tilsammen 19 tomter, fordelt på 19,9 dekar. 

5.2.2. Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) 

BKS 1-2: Avsatt til konsentrert småhusbebyggelse – rekkehus. Dette er relativt sentrumsnære arealer 

der konsentrert småhusbebyggelse er foretrukket, da kommunen har behov for en økt andel av slik 

sentrumsnær bebyggelse. Tilsammen 4 tomter, fordelt på 10,6 dekar, hvorav den nordligste tomten i 

BKS 1 allerede er bebygd med et leilighetsbygg – Nordheimen – med 18 leiligheter.  

5.2.3. Næringsbebyggelse (1300) 

BN 1: Avsettes til næringsbebyggelse, totalt 10,5 dekar. Området er eksisterende areal for Nordreisa 

ASVO AS med en mindre utvidelse mot vest.  

5.2.4. Vann- og avløpsanlegg (1540) 

BVA 1: Areal avsatt til vann- og avløpsanlegg for å ivareta eksisterende pumpehus på stedet og 

nærliggende rørtraséer, totalt 1,2 dekar. Annen bebyggelse tillates ikke innenfor areal markert BVA 

1. 

5.2.5. Lekeplass (1610) 

BLK 1: Areal avsatt til lekeplass, totalt 1 dekar. Arealet er tenkt som nærlekeplass for boliger innenfor 

BFS 1-4. Det tillates oppført fuglekikkertårn/-skjul innenfor arealet, fortrinnsvis i nordvest. 

BLK 2: Areal avsatt til lekeplass, totalt 3,1 dekar. Et større areal tenkt som lekeplass for 

boligbebyggelse innenfor planområdet, samt for øvrig boligbebyggelse i nærheten. 

Generelt: Planområdet ligger nært idrettshall og øvrige idrettsområder på sørsiden av E6. 

5.2.6. Veg (2010) 

SV 1: Hovedveitrasé igjennom planområdet. Totalt 11,8 daa. Svingradius i kryss er R = 7 m, unntatt 

kryss til E6 der R = 15 m. Veibredde er totalt 8 m, der 5 m er avsatt til vegbane, samt 1,5 m på hver 

side er avsatt til kantsone. Nødvendig teknisk infrastruktur VA, strøm o.l. kan legges i vegens 

kantsone. 

SV 2: Eksisterende trasé for E6. Avsatt for å utfylle reguleringsplan med plan ID: 19421979_004. 

Totalt 1,6 daa. 
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SV 3: Landbruksvei til jordbruksareal i drift. Totalt 0,5 daa. 

5.2.7. Gang-/sykkelveg (2015) 

SGS 1: Gang-/sykkelveg avsatt for å gi gode ferdselsårer for myke trafikanter innad i planområdet. 

Den er ment å gi trygg adkomst til brukere av området nord for planområdet, området rundt 

Andedammen og til BLK 2, samt for gjennomfart mellom Storslett og Sørkjosen. SGS 1 leder til to 

eksisterende busslommer og fotgjengeroverganger over E6. 

SGS 3: Eksisterende gang-/sykkelveg sør for dagens E6. Avsatt for å utfylle reguleringsplan med plan 

ID: 19421979_004 og 19421992_001. 

5.2.8. Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer 

kombinert med andre angitte hovedformål (2900) 

SAA 1-2: Områder for teknisk infrastruktur. Eksempelvis V/A, strøm, veigrøft. 

SAA 3-4: Områder for parkering og snødeponi. I utgangspunktet ikke fast parkeringsplass for 

beboere, men kan benyttes som gjesteparkering ved behov. Vinterstid er arealene beregnet til 

snødeponi. 

5.2.9. Naturområde – grønnstruktur (3020) 

GN 1: Areal avsatt som naturområde for å ivareta inn-/utløp fra Andedammen og viktig naturtype 

«strandeng og strandsump». 

GN 2-4: Arealet er avsatt som naturområde for å ivareta inn-/utløp fra Andedammen, samt flomløp. 

Gang-/sykkelvegene skal krysse områdene på broer.  

5.2.10. Park (3050) 

GP 1: Området avsettes med formål park med bakgrunn i kulturhistorisk informasjon. Naturlig 

vegetasjon skal i stor grad beholdes, men det kan tilrettelegges for rasteplasser med bord og benker 

innenfor området og stier til disse, samt noen åpne utsiktspunkter til Andedammen.  

5.2.11. Vegetasjonsskjerm (3060) 

GV 1: Avsatt som vegetasjonsskjerm der eksisterende vegetasjon skal bevares for å redusere 

trafikkstøy og demping av vind for bebyggelse på vestsiden. Totalt 1,6 dekar. 

GV 2-3: Avsatt som vegetasjonsskjerm. Skal ivareta naturlig skogbelte mot bekk/grøft nord for 

planområdet. Tilsammen 2 dekar. 

5.2.12. Naturområde i sjø og vassdrag (6610) 

VNV 1: Andedammen bør beholdes som den er. Egen samlet skjøtselsplan bør utarbeides for 

Andedammen og GP 1. Området kan vinterstid benyttes til lek (skøytebane). 

5.3. Gjennomgang av aktuelle hensynssoner 

5.3.1. H 190 F – Sikringssone Sørkjosen Lufthavn 
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Innflygingen til Sørkjosen lufthavn går over planområdet. Hensynssonen dekker hele planområdet og 

vises derfor ikke i plankartet. Innenfor hensynssone H 190 F gjelder de høyderestriksjoner som er 

angitt med koter (sorte streksymboler) på restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning 

ENSR-P-10 datert 10.02.2005. 

5.3.2. H 190 VA – Sikringssone hoved-avløpsledning 

Avsatt for å sikre hoved-avløpsledning. Avsatt sikringssone må ikke bebygges. 

5.3.3. H 320 – Faresone flomfare 

Avsatt for å ivareta flomfare i området. Følger estimert flomlinje for 200 års flom. 

Bebyggelsesområder må flomsikres/heves før bygging. Ikke mulig å ha kjeller i området. 

5.3.4. H 370 – Faresone høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

Avsatt for å ivareta eksisterende høyspenningsanlegg i området. H 370_1 er jordkabel. H 370_2 er 

luftspenn. 

5.3.5. H 560 – Bevaring naturmiljø 

Bevaringsområde for viktig naturtype «strandeng og strandsump» med id: BN00070980 i naturbase. 

Bevaringsområdet ligger i sin helhet innenfor et areal avsatt med formål «naturområde». 

5.4. Bebyggelsens plassering og utforming 

5.4.1. Bebyggelsens høyde 

I områdene for frittliggende småhusbebyggelse BFS 1-6 kan bygg oppføres med gesims/mønehøyde 

inntil 9 meter og maksimalt 2 etasjer.  

I områdene for konsentrert småhusbebyggelse BKS 1-2 kan bygg oppføres med gesims/mønehøyde 

inntil 9 meter og maksimalt 2 etasjer. 

Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 6 meter. Høydene regnes fra planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. 

5.4.2. Grad av utnytting 

Utnyttingsgraden for frittstående bolighus med tilhørende garasje skal ikke overstige 30 % -BYA og 

for rekke/kjedehus med garasje/garasjeanlegg ikke overstige 50 % -BYA. 

5.4.3. Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 

Det er satt av totalt 10,5 dekar til næringsbebyggelse. I dag brukes store deler av arealet av Nordreisa 

ASVO AS. Et mindre areal i vest er satt av for utvidelse av deres område. Per i dag gir bedriften arbeid 

til 20 personer innenfor tiltaket VTA (varig tilrettelagt arbeid), 2 personer innen APS (arbeidspraksis i 

skjermet virksomhet) og 6 personer på dagsentertilbud. Bedriften har i tillegg 6,8 årsverk fordelt på 

daglig leder, arbeidsledere og renhold. 

Arealet skal ha støyskjerming mot tilgrensende boligbebyggelse. 
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5.4.4.  Antall boliger, leilighetsfordeling 

Det er avsatt areal til 38 eneboliger og 4 rekkehus/leilighetsbygg. I eksisterende leilighetsbygg, 

Nordheimen, er det i dag 18 leiligheter. Om man bygger tre nye leilighetsbygg med et tilsvarende 

antall leiligheter som på Nordheimen kan det bli total 54 leiligheter innenfor planområdet.  

5.5. Boligmiljø/ bokvalitet 

Vi mener planområdet har en god beliggenhet for boliger. Det er kort avstand til både Storslett og 

Sørkjosen. Det er også kort avstand til ulike butikker, post, bank, barnehage og skoler. I tillegg er det 

nært til turterreng. 

5.6. Parkering 

Parkeringsbehov skal ivaretas jf. planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 2.1.5.  

Arealer SAA 3-4 avsatt til «Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur» kan benyttes til 

parkering f.eks. som mulig gjesteparkering for beboere i området ved behov utover det de har av 

parkeringsareal på egen tomt ved f.eks. private arrangementer, såfremt parkering innenfor arealene 

ikke kommer i konflikt med bruk av arealene til snødeponi.  

Innenfor areal avsatt til næringsbebyggelse forutsettes det at arealet disponeres slik at det er 

tilstrekkelig areal til parkering av bedriftens egne kjøretøy, samt kundeparkering for deres kunder. 

5.7. Tilknytning til infrastruktur  

Fremtidig bebyggelse innenfor planområdet vil bli tilknyttet eksisterende teknisk infrastruktur i 

nærområdet. Delvis gjennom direkte tilkobling der det er mulig og ellers gjennom nyetableringer av 

slik infrastruktur i planområdet. Det er avsatt arealer til ny infrastruktur til bl.a. vann og avløp i 

planområdet, se SAA 1-4, og i tillegg er det ment å utnytte kantsoner innenfor avsatt formål veg til 

nødvendig teknisk infrastruktur. 

5.8. Trafikkløsning 

5.8.1. Kjøreatkomst 

Kjøreadkomst til alle formål innenfor planområde blir gjennom dagens kryss mellom E6 og 

Betesdavegen. Fra Betesdavegen opprettholdes dagens kryss inn til Fossvoll, men denne vegen 

forlenges og blir en rundvei som kommer ut på Betesdavegen nord for areal avsatt til 

næringsbebyggelse. Betesdavegen får i nord en avstikker mot nordøst. Videre forlenges 

Betesdavegen fra Nordheimen og i retning Blomstereng. Denne forlengelsen blir adkomstveg til BKS 

1-2 og BFS 5-6. Adkomst til landbrukareal øst for planområdet sikres gjennom SV 3. 

5.8.2. Utforming av veger 

Generelt: Kryss, adkomster og parkeringsplasser/snuplasser er utformet i samsvar med krav i Statens 

vegvesens veiledere N 100 og V 121. 
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SV 1: Hovedveitrasé igjennom planområdet. Veibredde er totalt 8 m, der 5 m er avsatt til vegbane, 

samt 1,5 m på hver side er avsatt til kantsone. Nødvendig teknisk infrastruktur VA, strøm o.l. kan 

legges i vegens kantsone. Svingradius i kryss er R = 7 m, unntatt kryss til E6 der R = 15 m. I kryss 

mellom Betesdavegen og E6 er det tegnet inn frisiktstriangler i henhold til Statens vegvesens veileder 

V 121 (figur 27). 

 

Figur 29: Målsatte frisiktstriangler i kryss mellom Betesdavegen (SV 1) og E6. 

SV 2: Eksisterende trasé for E6. Avsatt for å utfylle reguleringsplan med plan ID: 19421979_004. 

Ingen spesiell utforming da dette kun er å regne som en mindre del av eksisterende veg. For 

SV 3: Landbruksvei til jordbruksareal i drift. Vegbredde 4 meter. 

5.8.3. Krav til samtidig opparbeidelse 

Det er en forutsetning at nødvendig infrastruktur som veg, vann, avløp og strøm er utbygget før 

bygging av bygninger for varig opphold igangsettes. Arealene rundt Andedammen, VNV 1, GP 1 og 

GN 1-2 skal også opparbeides sammen med øvrig infrastruktur i området. 

5.8.4. Varelevering 

Varelevering ivaretas gjennom eksisterende og planlagt veiareal.  

5.8.5. Tilgjengelighet for gående og syklende 

Arealene er godt tilgjengelige for gående og syklende. Det er lagt til rette for to hovedstrekninger for 

gående og syklende i planen, SGS 1 og 2. Meningen er å forlenge muligheten for gående/syklende til 

å kunne ferdes fra området Blomstereng og videre nord-vestover øst for E6. SGS 1 har flere 

avstikkere for å ivareta naturlige snarveger og dermed sluse myke trafikanter bort fra bilvei. SGS 1 

leder også gående/syklende til eksisterende rekreasjonsareal nord for planområdet.  

5.8.6. Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

SV 1 vil fungere som felles adkomstveg for alle enheter innenfor planområdet. 
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SV 1 ligger på eiendom med GBR 46/63, 46/1, 46/10, 43/22 43/10 og 43/4. SV 2 ligger på eiendom 

med GBR 46/60. SV 3 ligger på eiendom med GBR 43/4.  

5.9. Planlagte offentlige anlegg 

BVA 1: Ivaretar eksisterende pumpehus for avløp.  

H 190 VA: Ivaretar hovedavløpsledningen gjennom planområdet ved sikringssone. 

SV 1-3: Nødvendige veger i planområdet. 

5.10. Miljøoppfølging 

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

bygningsloven og andre gjeldene lover og forskrifter. 

5.11. Universell utforming  

Tiltak innen planområdet skal utføres i henhold til plan- og bygningslovens krav til universell 

utforming (UU). Byggeteknisk forskrift TEK10 gir tekniske krav til byggverk, uteareal og miljø som skal 

sikre at krav til UU sikres. Plan- og bygningslovens § 11-9 punkt 5 samt krav til ikke-diskriminerende 

forhold, skal bidra til at UU ivaretas i planen. Felles uterom og alle arealer tilknyttet offentlig ferdsel 

skal så langt det er mulig ha universell utforming. 

5.12. Uteoppholdsareal 

Innenfor planområdet er det satt av flere områder til felles uteopphold; to lekeplasser (BLK 1 og 2), 

og et parkområde GP 1 og VNV 1. Det totale arealet til uteopphold på 7,7 dekar. I tillegg kommer GP 

1 på 6,3 dekar og VNV 1, som vinterstid kan benyttes til uteopphold ved gode isforhold, på 4,4 dekar. 

Tilsammen utgjør disse arealene 14,8 dekar. 

5.13. Landbruksfaglige vurderinger 

Planområdet ble allerede i kommuneplanens arealdel tilpasset slik at de negative konsekvensene for 

landbruket skulle minimaliseres. I planforslaget er det den vestlige tredjedelen av BN 1, deler av BFS 

2-3 og noe av veiarealet i SV 1 som berører dyrka mark. 

Dette jordbruksarealet består av fin sand med et tynt jordlag oppå, og fordeler seg på ca. 13 daa 

fulldyrket areal, og ca. 7 daa skog av forskjellig kvalitet. Arealet er av den grunn tørkesvakt og vil på 

tørre somre ikke oppnå mere enn ca. 30 % avling. Planlagt areal utgjør ca. 1 % av det totale 

fulldyrkede arealet disponert av gården som tidligere eide og driftet arealet. I et gjennomsnitts år vil 

arealet ha en avlingsandel på ca. 0,5 % av gårdens totale fôrlager. Av den grunn hadde arealet lite 

eller ingen verdi for driften av gården, samtidig som gården hadde betydelige kostnader med å holde 

arealet vedlike. Arealet ble også vurdert å ikke være tilpasset dagens drift med et moderne 

driftsapparat, og fremstår som lite og kronglete for å drifte det effektivt. 

5.14. Kollektivtilbud 

Planforslaget medfører ikke endringer av kollektivtilbudet. 
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5.15. Kulturminner 

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor det avsatte planområdet, jf. askeladden 24.november 

2014. Ingen løsninger er derfor skissert. 

5.16. Sosial infrastruktur  

Planforslaget fører ikke til vesentlige endringer i sosial infrastruktur. 

Planens hovedformål er å legge til rette for mer sentrumsnær bebyggelse med flere typer boliger. 

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

Planområdet tilknyttes eksisterende offentlig infrastruktur for vann og avløp. Nye traséer for teknisk 

infrastruktur er lagt inn i planen der det er behov. 

5.18. Plan for avfallshåndtering 

Avfallshåndteringen i planområdet vil inngå i den kommunale avfallshåndteringen.  

5.19. Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

H 320 – flomfare: Før utbygging av BKS 1-2 og BFS 5-6, må terrenget i området heves noe for å 

forebygge oversvømmelse ved flom. Flomforebyggende tiltak må også vurderes før utbygging av BFS 

1 og 2. Det settes forbud mot kjeller innenfor planområdet på grunn av flomfare, samt på grunn av 

høyt grunnvann og ev. fremtidig havnivåstigning som vil gi høyere grunnvannsstand i området. 

H 370 – høyspenningsanlegg: Lavt konfliktnivå. Før oppføring av bygninger på de nordligste tomtene 

i BFS 5 må det vurderes om det vil være nødvendig å flytte høyspenten i området. 

H 190 F – sikringssone Sørkjosen lufthavn: Høyderestriksjoner som er angitt med koter (sorte 

streksymboler) på restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning ENSR-P-10 datert 

10.02.2005 må overholdes ved oppføring av nye bygg, samt ved anleggsarbeid der utstyr og 

midlertidige innretninger kan overstige høyder i restriksjonsplanen. I tillegg må man være 

oppmerksom på bruk og valg av belysning. 

5.20. Rekkefølgebestemmelser 

SV 1, SGS 1 og SAA 1, 2 og 4 må etableres før utbygging av BFS 1-6 og BKS 1-2. For arealer som ligger i 

direkte tilknytning til de deler av SV 1 som eksisterer i dag, dvs. BFS 4 og BN 1, kan disse bygges ut 

uten at den øvrige delen av SV 1 er på plass. 

Før utbygging av BKS 1-2 og BFS 5-6, må terrenget i området heves for å forebygge oversvømmelse 

ved flom. 

Lysberegninger, og eventuelle oppgraderinger av lyspunktene ved gangfeltene som går over E6 ved 

planområdet, skal være gjennomført før nye boliger tas i bruk. 

GN1-2, GP 1 og VNV 1 skal opparbeides sammen med øvrig infrastruktur som veg, V/A, gang- og 

sykkelveg o.l.  
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6. Konsekvensutredning 

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

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

 

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 

beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 

vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 

avbøtende tiltak skal beskrives 

7.1. Overordnede planer 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. I forhold til de arealer som er 

avsatt i kommuneplanens arealdel er det kun gjort mindre justeringer og formålsendringer der dette 

har vist seg nødvendig på grunn av faktiske forhold og på grunn av økt detaljeringsgrad i planen. Det 

er ikke lagt ut nye arealer til bebyggelse utover det som er satt av i kommuneplanens arealdel. 

Følgende justeringer er gjort: 

 Areal avsatt som formål «naturområde» i kommuneplanens arealdel er endret til formål 

«park» og «naturområde i sjø og vassdrag». Endringen er begrunnet med nye historiske 

opplysninger om arealet der det viser seg at Andedammen er en kunstig dam og ikke en 

naturlig kroksjø.  

7.2. Landskap 

Landskapet innenfor planområdet vil endre seg fra å være et areal der østre del preges av relativt 

tett bjørkeskog/-kratt og vestre del av eksisterende boligbebyggelse og jordbruksareal. Sett fra den 

vinkelen de fleste opplever området i dag, fra dagens E6, så vil endringen føre til at området 

oppleves mer som et sammenhengende sentrumsnært boligområde. I dag er området preget av litt 

mer spredt bebyggelse når man passerer på E6. Det er naboer til planområdet og forbipasserende 

som er lokalkjente som vil oppleve den største endringen. For tilfeldig forbipasserende så mener vi at 

området vil få ett mer tydelig preg av å være et sammenhengende tettsted. For hele delområde 7 i 

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

liten. Arealet blir en fortetting/forlenging av eksisterende bebyggelse, og vil ikke oppleves som en 

negativ sett i en tettstedssammenheng. 

7.3. Stedets karakter 

Stedets karakter vil påvirkes en god del av planforslaget sett fra de nærmeste naboene til 

planområdet. Arealene vil for naboene gå fra å være et relativt åpent landbrukslandskap og 

skogsområde til å bli et bebygget boligfelt. Ser man på Storslett som helhet vil konsekvensen av 
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utbyggingen bli langt mindre og utbyggingen vil inngå som en naturlig del av eksisterende bebyggelse 

i nærområdet. 

7.4. Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi 

Ingen kulturminner vil påvirkes negativt av planforslaget.  

7.5. Forholdet til kravene i kapittel II i Naturmangfoldloven 

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

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

naturmangfoldlovens (heretter nml) § 8.  

Planområdet berører en mindre del av den viktig naturtypen «strandeng og strandsump» med id: 

BN00070980 i naturbase. Området som er berørt er ivaretatt i planen gjennom å sette av området 

med noe ekstra buffer som naturområde. I tillegg er arealet innenfor planområdet som i naturbase 

fremgår som «strandeng og strandsump» avsatt men hensynssone «bevaring naturmiljø». Vi mener 

derfor at denne naturtypen er godt sikret gjennom planen.  

Inne i planområdet er det registrert en viktig naturtype; «kroksjøer, flomdammer og meandrerende 

elveparti» med id: BN00070979 i naturbase. Området er i plan avsatt med formål «park» og 

«naturområde i sjø og vassdrag». I planprosessen har det fremkommet at dette naturtypeområdet 

ikke er en naturlig kroksjø, men en dam som ble kunstig anlagt på 1950-tallet ved å grave med 

bulldoser til man kom ned til grunnvannet som deretter fylte dammen. Kommunen ønsker å beholde 

dammen og nærområdet som et parkområde for befolkningen, og har derfor et ønske om å 

restaurere området. Vi mener at dammen ikke er en kroksjø, men at den er en viktig dam i 

kulturlandskapet, og at en konflikt mellom den antatte naturtypen og foreslåtte planformål ikke er 

reell. 

Dammer, også de kunstige, er sammen med andre våtmarkstyper en viktig og som oftest en 

produktiv naturtype med rikt artsmangfold av virvelløse dyr, amfibier, fugl og planter.  På landsbasis 

har i årenes løp mange verdifulle områder gått tapt. Nedbyggingen til bolig-, industri- og vegformål, 

drenering og oppdyrking, utfylling, kanalisering og forurensing er eksempler på trusler mot 

våtmarker.  

Ved restaurering av dammen vil det være viktig å beholde områder med både vegetasjon i vann og 

på land som rolige områder for fugl for å veie opp for annen ferdsel langs dammen. Det bør også 

gjøres en vurdering om man skal lage en egen skjøtselsplan for Andedammen.  

Vanngjennomstrømningen for inn- og utløp til dammen ivaretas gjennom formål «naturområde» - 

GN 1-4. Der veier og gang- og sykkelveier krysser over slikt areal vil det være på broer.  

Øvrig naturareal som forsvinner på grunn av utbyggingen er i hovedsak lauvskog med innblanding av 

noe barskog fordelt ca. halvt om halvt middel bonitet og uproduktiv skog. Dette er en vanlig skogtype 

i området, og vi mener at det ikke vil være et stort tap for naturmangfoldet. Fortetting og utvidelse 

av eksisterende utbygde områder vil være å foretrekke fremfor utbygging av et mer uberørt areal. 
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Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, ved 

utbygging av planområdet i tråd med planforslaget vil være relativt lav. Vi har vektlagt at 

planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og at planforslaget er en fortetting av et 

område som allerede er både direkte og indirekte påvirket av eksisterende bebyggelse. Vi mener det 

vil være bedre for naturmangfoldet at det fortettes i sentrale strøk fremfor å utvide 

sentrumsområdet til mer uberørte områder. 

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

direkte anvendelse i denne saken. Føre-var-prinsippet kommer også noe frem gjennom vår 

arealdisponering, der flomsoner samt inn-/utløp fra Andedammen er ivaretatt som naturområder.  

Gjennom planområdets lokalisering og kommunens prinsipp om fortetting av sentrumsområdene er 

kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil gi det beste resultatet for 

samfunnet og naturmangfoldet være ivaretatt. Det gjelder også for nml § 11, om at tiltakshaver skal 

bære kostnadene ved miljøforringelse.  

7.6. Uteområder 

Det legges til rette for nye uteområder med to lekeplasser og en park innenfor planområdet. Dette vil 

være positivt for nærområdet som også kan benytte arealene. For tilrettelegging av det avsatte 

parkarealet rundt Andedammen og selve dammen ble i det 2002 laget en plan for park og friområde 

ved Betesdavegen og Andedammen i Nordreisa kommune av Asplan Viak etter initiativ fra Storslett 

Vest Grendelag. Store deler av denne planen kan benyttes i det videre arbeidet med parkområdet. 

 

Figur 30: Parkplan for området rundt Andedammen. Skisse: Asplan Viak. 
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7.7. Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Planforslaget antas å påvirke rekreasjonsinteressene i området i svært liten grad. Det vil være bedre 

tilrettelagt gjennom området for ferdsel for gående og syklende som benytter området nord for 

planområdet til rekreasjon. 

7.8. Trafikkforhold 

7.8.1. Vegforhold 

Det blir ingen nye adkomster fra E6. Eksisterende adkomst til Betesdaveien/Fossvoll beholdes, men 

vil få trafikkøkning. Nye internveier opprettes innenfor planområdet.  

I innspillsperioden etter varsel om oppstart fikk kommunen flere tilbakemeldinger om at veien som i 

dag heter Fossvoll har et feil/misvisende navn, da Fossvoll ligger på motsatt side av E6. I høringen ble 

det bedt om innspill til nye veinavn til både nye og eksisterende veier i området, men spesielt til 

veistrekningen som i dag heter Fossvoll. Betesdavegen foreslås opprettholdt som veinavn, også for 

forlengingen, av kulturhistoriske årsaker. Det kom kun inn et innspill til nye veinavn. 

Veien som i dag heter Fossvoll foreslås i innspillet omdøpt til Lerbugt. Innspillet tas videre og veinavn 

i området behandles som egen navnesak av Nordreisa kommune i samband med opprettelse av 

adresser til ny boligbebyggelse i planområdet. 

7.8.2. Trafikkøkning/reduksjon 

En økning av antall boenheter innenfor planområdet vil naturlig lede til trafikkøkning.  

7.8.3. Kollektivtilbud 

Planforslaget antas å ikke påvirke eksisterende kollektivtilbud. 

7.9. Barns interesser 

Det vil ved gjennomføring av planen opprettes et sentrumsnært boligfelt med både eneboliger og 

leilighetsbygg. Deler av området vil bygges ut i regi av Stiftelsen NYBO. I tilknytning til boligfeltet 

legges det også ut arealer til lekeplasser og park for å dekke behovet for trygge nær-lekeområder for 

barn. 

Boligfeltet ligger nært flere rekreasjonsområder, og har kort vei til innen- og utendørs idrettsanlegg. 

Det er også kort vei til skoler og barnehager. Trafikksikkerhet innenfor planområdet mener vi også er 

hensyntatt, også med tanke på barn og unges bruk og behov. 

Vår samlede vurdering er at barns interesser er godt ivaretatt i planforslaget. 

7.10. Sosial infrastruktur 

7.10.1. Skolekapasitet 

Kapasiteten i dagens skolestruktur i kommunen antas å være tilstrekkelig til å kunne dekke den 

økning i antall elever som Betesda boligområde kan representere. 
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7.10.2. Barnehagekapasitet 

Barnehagekapasiteten i kommunen antas å være tilstrekkelig til å kunne dekke den økning i antall 

barnehagebarn som Betesda boligområde kan representere. Nye Kirkebakken barnehage er under 

oppføring og vil øke barnehagekapasiteten i kommunen. I tillegg er det satt av arealer til barnehager 

både i gjeldene reguleringsplaner (Rovdas) og i kommuneplanens arealdel (Høgegga). Disse arealene 

er per i dag ikke utbygd, men vil kunne realiseres dersom det blir behov. 

7.10.3. Annet 

Dagens helsetjenester, og annen sosial infrastruktur er ivaretatt gjennom eksisterende tjenester og 

infrastruktur i kommunen.  

7.11. Universell tilgjengelighet 

Felles uterom og alle arealer tilknyttet offentlig ferdsel skal så langt det er mulig ha universell 

utforming. 

7.12. ROS 

Endringer i ROS-analysen som følge av planen, i tillegg til ev. nye tema som oppstår som følge av 

planleggingen 

7.12.1. Flomfare 

På grunn av oppfylling av terreng som flomforebyggende tiltak vil flomfaren reduseres øst for 

Andedammen. 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Flom  Ja  Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

2 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

4 Planområdet vil fortsatt være 
utsatt for flom, men etter 
oppfylling av terreng på de mest 
utsatte stedene så er det vurdert 
slik at både sannsynlighet og 
konsekvens vil reduseres. Det 
bør fortsatt ikke tillates kjeller i 
bygninger innenfor planområdet 
pga. gjenværende flomfare og 
høyt grunnvann samt fare for 
fremtidig havnivåstigning som vil 
gi et høyere grunnvannsnivå i 
området. 

 

7.13. Jordressurser/landbruk 

All fulldyrket jord på det berørte jordbruksarealet vil falle ut ved denne reguleringen. Kommunens 

strategi har i arealplanprosessen vært å ta i bruk små, inneklemte jordbruksarealer i 

sentrumsområdene til utbyggingsarealer for å oppnå en ønsket fortetting av sentrum fremfor å 

utvide sentrumsområdet til mer uberørte områder. Gjennom dette har en unngått berøring av 
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viktigere jordbruksarealer som grenser til sentrum, jf. kommuneplanens arealdels hensynssone for 

jordbruk og temakart for jordbruksarealer i sentrum. 

Adkomst til jordbruksareal i drift øst for planområdet sikres gjennom etablering av SV 3. 

7.14. Teknisk infrastruktur 

Planforslaget legger til rette for ny veistruktur innenfor planområdet. Ny infrastruktur for vann, avløp 

og elektrisitet blir også etablert i området. 

7.15. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Nordreisa kommune legger til rette for utbygging med hensyn til kommunalteknisk anlegg og 

infrastruktur. Kommunen kjøper areal til vei og offentlige formål. 

7.16. Konsekvenser for næringsinteresser 

Planforslaget vil ha positiv innvirkning på eksisterende bedrift, da planen legger til rette for et utvidet 

areal for bedriften. For øvrige næringsinteresser har planen få eller ingen direkte konsekvenser. Økt 

andel boliger i nærheten av forretningene på Storslett og Sørkjosen vil kunne gi en liten økning i 

kundegrunnlaget til forretningene her. 

7.17. Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekket interessemotsetninger i løpet av planprosessen. 
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8. Innkomne innspill 

8.1. Merknader/innspill til høring og offentlig ettersyn 

Planen ble vedtatt sendt ut på høring og offentligettersyn i møte i driftsutvalget den 17. mars 2015 i 

sak 22/15. Høringsbrev ble sendt ut til offentlige myndigheter, grunneiere og naboer den 18. mars 

2015. Høring og offentlig ettersyn ble også annonsert i avisene Nordlys og Framtid i Nord den 21. 

mars 2015, samt på kommunens hjemmesider. 

Høringsfristen var satt til den 30. april 2015. Fylkesmannen i Troms ba om, og fikk, utsatt høringsfrist 

til 6. mai 2015.  

Ved fristens utløp har det kommet inn 13 innspill, herav 3 innsigelser fra offentlige myndigheter. 

8.1.1. Avinor AS (9.4.2015) 

Avinor bemerker at de burde vært varslet i forbindelse med oppstart av planarbeidet. 

Planområdet ligger ca. 1,3—1,9 km sørøst for innflygingen til bane 33 ved Sørkjosen lufthavn, og 

berøres av innflygingsflate, sideflate og horisontalflate som alle er høyderestriksjonsflater i medhold 

av restriksjonsplanen for lufthavnen, jf. kap. 10 og 11 i Forskrift om utforming av store flyplasser, BSL 

E 3-2 av 06.07.2006. Høyderestriksjonene innenfor planområdet ligger fra kotehøyde ca. 36 til 50 

meter over havet (m.o.h). 

Byggerestriksjonskravet (BRA-kravet) for flynavigasjonsanleggene dekker også planområdet. BRA-

kravet over planområdet ligger fra kote 45 m.o.h nærmest lufthavnen og stigende til 55 m.o.h lengst 

unna lufthavnen. 

Etter det vi kan se er restriksjonsområdet for Sørkjosen lufthavn tatt inn under bestemmelsenes § 6.1 

som hensynssone H 190 F. Det påpekes at restriksjonsområdet gjelder hele planområdet, og ikke 

deler av planområdet slik det er vist på plankartet. Det bes derfor om at skravuren for hensynssonen 

fjernes fra plankartet siden den gjelder hele planområdet. 

Avinor ber derfor om at planbestemmelsenes § 6.1 får følgende tekst: 

Restriksjonsområdet H 190 F gjelder hele planområdet og er ikke vist med skravur på 

plankartet. Høyderestriksjoner som er angitt med koter (sorte og røde streksymboler) på 

restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning ENSR-P-10 datert 10.02.2005, må 

overholdes ved oppføring av nye bygg, samt ved anleggsarbeid der utstyr og midlertidige 

innretninger kan overstige høyder i restriksjonsplanen. 

I planbestemmelsene er det for boligbebyggelsen (§§ 2.1.3 og 2.2.3) angitt at «Bygg kan oppføres 

med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over gjennomsnittlig planert 

terreng. Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 5 meter. Høydene regnes fra planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget». Tilsvarende anbefales det at det legges inn en 

bestemmelse for næringsbebyggelsen (kontor, lager mv.) under § 2.3 som angir maksimal tillatt 

byggehøyde (mønehøyde). Eksempelvis vil bygg med maksimal tillatt byggehøyde på 10 -12 meter 

over planert terreng ikke komme i konflikt med restriksjonsplanen for lufthavnen. 
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Overskriften på bestemmelsenes § 6.1.1 bør benevnes «Krav til radioteknisk vurdering av kraner». 

Bestemmelsenes § 6.1.2 vedrørende farlige eller villedende lys har vi ingen bemerkninger til. 

Før detaljreguleringen tas opp til sluttbehandling i kommunen krever Avinor at overnevnte 

korrigering av planbestemmelsenes § 6.1 foretas. Videre bør det ut fra plantekniske krav vurderes 

lagt inn en høydebegrensning på næringsbebyggelsen under § 2.3 i bestemmelsene. 

Kommunens kommentar: 

Hensynssone H 190 F er tatt ut av kart, og Avinors ønske om tilhørende bestemmelse er tilføyd 

planbestemmelsenes § 6.1. 

Avinors ønske om justering av planbestemmelsene for næringsbygg, planbestemmelsens § 2.3 er 

justert i samsvar med Avinors ønske ved tilføying av § 2.3.4 samt forsterking av § 2.3. 

Overskriften på planbestemmelsenes § 6.1.1 er endret fra Krav til radioteknisk vurdering av 

bygninger og anlegg til Krav til radioteknisk vurdering av kraner. 

Justeringer av planbestemmelser i henhold til Avinors merknader er oversendt Avinor den 

30. april 2015.  

Avinor AS trakk sin innsigelse til planforslaget i brev av 8. mai 2015 med bakgrunn i de 

endringer kommunen har gjort i planbestemmelsene. 

8.1.2. Jan Fossvoll (20.4.2015) 

Avsender har følgende anmerkninger til detaljreguleringen av Betesda boligområde: 

1. Eiendomskillet mellom Larsvoll 46/11 og 46/63 (BFS 1) skal gå helt oppe på bakkekanten, og 

ikke slik en får inntrykk av i medfølgende planskisse, der den er tegnet inn under 

bakkekanten. Dette vil skape store problemer for kantslåinga ("slåtta") på sommeren. Det vil 

også passe bedre når ett eventuelt gjerde settes opp mellom eiendommene. 

2. Distansen mellom Garasje på 46/11og vestligste tomt på BFS 1 skal være på minst 10 meter. 

3. Linjene på nordlige del av BFS 1 og SAA 1 bør kanskje gå parallelt (en liten justering). 

4. Uten at undertegnede kjenner til hvilke krav nåværende bebodde eiendommer har til 

utkjørsel ved Fossvoll, er det ett ønske at veien slik den er tegnet inn fører all biltrafikk ut på 

E6 ved Betestavegen. Reguleringa kan skje enten ved grøft eller skilt. Utkjørsel ved Fossvoll 

må fremdeles gjelde for jordbrukseiendommen Moeng/Larsvoll 

5. Slik tidligere nevnt er eiendommen Fossvoll på motsatt side av E6. Derfor er mitt forslag at 

veien nord for Betestavegen forandres til Lerbugt. Gjelder både ny og gammel vei. 

-�249�-



54 
 

 

Kommunens kommentar: 

1. Eiendomsgrensa i plankartet følger innmålt eiendomsgrense i matrikkelen. Denne går 

riktignok i underkant av bakkekanten. Det er etter høring etablert en buffersone i form av en 

vegetasjonsskjerm, GV 2 og 3, mellom landbruksarealet og boligtomtene. 

2. Distansen mellom Garasje på 46/11og sørligste tomt på BFS 1 er i høringsforslaget 9,6 meter. 

Tomtegrensa i høringsforslaget følger matrikulert eiendomsgrense, men er justert etter 

høring. Avstand i nytt forslag er 10,5 meter. 

3. Linjene på nordlige del av BFS 1 og SAA 1 følger matrikulert eiendomsgrense og er derfor ikke 

parallelle. Ingen justering er foretatt etter høring. 

4. Alle nåværende bebygde eneboligtomter vil kun få utkjøring til E6 via veien som i dag heter 

Fossvoll og videre til Betesdavegen. Alle nye tomter vil få Betesdavegen som samlevei som 

leder ut til E6. Ingen nye avkjøringer til E6 etableres som en følge av planen. én eksisterende 

avkjøring direkte til E6 stenges som følge av planen. 

5. Vi noterer oss ønske om å endre veinavn fra Fossvoll til Lerbugt. Navneforslag behandles i 

egen navnesak etter vedtak av reguleringsplanen. 

8.1.3. Kaj Arvid Båtnes (28.4.2015) 

Det er i foreslåtte reguleringsplan for Betesda boligområde ikke tatt hensyn til en ny trase for E 6 

utenfor Storslett sentrum. 
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Administrasjonen hadde i sitt forslag til arealplan tegnet inn ny trase for E 6. Jeg mener det er 

fornuftig å finne fram planforslaget igjen. 

Nåværende samferdselsminister Ketil Solvik Olsen sa på et møte i Nordreisa noen måneder etter at 

arealplanen var vedtatt at fremtidig E 6 skal ikke gå gjennom sentrum, fordi E 6 skal være tiltenkt 

hurtig transport nord/sør. 

Brua over Reisaelva er ikke dimensjonert for fremtidig behov, og det er kun spørsmål om tid før ny 

bru må bygges. Det er også rimelig å anta at den nye brua blir lagt utenfor Storslett sentrum ut fra 

signaler fra samferdselsministeren. 

Hadde Solvik Olsen vært på besøk noen måneder tidligere, så hadde arealplanen sett annerledes ut. 

Jeg er av den oppfatning at man må tenke langsiktig og sette av areal til ny trase for E 6 utenfor 

Storslett sentrum og med ny bru over Reisaelva. Dette må tas hensyn til ved reguleringsplanen for 

Betesta området fordi dette området vil bli berørt av en ny trase for E 6. 

Kommunens kommentar: 

Kommunen forholder seg til kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i mars 2014. Der ble det 

bestemt at E6 skal følge dagens trasé i kommende planperiode. Det er tatt høyde for ny bro som skal 

erstatte dagens bro på E6 over Reisaelva og det ble satt av arealer til dette i kommuneplanens 

arealdel. Ny vurdering av en ev. ny trasé for E6 kan tas opp igjen ved neste rullering av 

kommuneplanens arealdel. En ev. rullering av arealdelen er det opp til kommende kommunestyre å 

beslutte om skal skje når de fastsetter kommunens planstrategi innen høsten 2016.  

8.1.4. Byggtorget Betongservice AS (28.4.2015) 

Som eier av området nord for ASVO - markert med BFS 1 - 2 - 3 og 4 vil Byggtorget Betongservice AS 

komme med følgende innspill til planbestemmelsene: 

 Det må være mulighet å ha kjeller i dette området. Eksisterende bebyggelse helt tilbake til 50 

tallet har kjeller, og etter det Byggtorget Betongservice AS har undersøkt har det ikke vært 

problem med grunnvann. For det andre utføres en kjellerkonstruksjon helt annerledes enn 

tidligere. Dette området ligger dessuten en del høyere enn området på sørsiden av 

Andedammen. 

 Videre må mønehøyde på garasjer økes til 6 meter. I dagens samfunn er bobil mer og mer 

vanlig, og for å kunne bygge garasje med plass til bobil og samtidig ha en takvinkel på minst 

20 grader, vil en få store problemer å gjennomføre dette. 

 Som utbygger av feltet ønsker vi også at det i området BFS 4 gis mulighet for å bygge 

rekkehus dersom det skulle vise seg å være attraktivt i markedet. 

 Vi ber også om at kravet til geoteknisk undersøkelse i dette området frafalles pga. at grunnen 

i området er kjent og ansees som sikker og har vært bebygd i årtier. En slik undersøkelse vil 

dra kostnadene på tomtene unødig i været. 

Kommunens kommentar: 

 Nordreisa kommune ønsker ikke å tillate kjeller innenfor planområdet pga. eksisterende 

overvannsproblematikk, fremtidige klimaendringer, og et allerede høyt grunnvannsnivå. 

-�251�-



56 
 

F.eks. vil en forventet fremtidig havnivåstigning gi et økt grunnvannsnivå i området. Dette vil 

være problematisk å kombinere med kjeller. 

 Maksimalt tillatt mønehøyde i garasje er endret fra 5 til 6 meter. 

 Da det ikke er mulig å kombinere formålene enebolig (frittliggende småhusbebyggelse) og 

rekkehus (konsentrert småhusbebyggelse) i planen må et areal avsettes til enten det ene 

eller det andre. Etter ønske fra grunneier er formålet frittliggende småhusbebyggelse 

beholdt. 

 Selv om en grunnboring og geoteknisk vurdering vil koste noe å få utført vurderer vi dette 

som nødvendig for å kunne trygt bygge ut et boligområde. Det er også innsigelse fra Norges 

vassdrags- og energidirektorat som går på at de grunnundersøkelsene som er utført i 

området i forkant av ikke er tilstrekkelige for å kunne dokumentere tilfredsstillende 

geologiske forhold jf. krav i byggeteknisk forskrift (TEK 10). 

8.1.5. Geir Lyngsmark/Stiftelsen NYBO (28.4.2015) 

Ny E6-trasse gjennom regionsenteret. 

Som en grunneier og byggeier i Betestadområdet og med omfattende behov for boligutbygging, er 

NYBO opptatt av langsiktighet i arealplanen for området. Trafikkforhold og samferdsel er forhold som 

setter hovedstrukturene i planen. 

I arbeidet med nylig vedtatt arealplanen ble spørsmålet om ny E6-trasse berørt og forslag på trasse 

ble vurdert. Basert på protester fra berørt grunneier og forretningseier i Storslett sentrum ble forlag 

på ny E6 trasse tatt ut av planen. 

Forslag på detaljregulering av Betesda-område gjør temaet "Ny -E6-trasse" aktuelt igjen fordi 

området vil sannsynlig bli sterkt påvirket av en eventuell ny E6-trasse. 

Hvor aktuelt er temaet ny E6-trasse for regionsenteret? 

Pr. i dag er det tre forhold som tilsier at en ny E6-trasse aktualiseres: 

1. Vi har en samferdselsminister som i fjord ved sin reise langs E6 uttalt at en utvikling av E6 som 

hoved ferdselsåre konsekvent vil bli lagt utenfor tettsteder som f.eks. Storslett/ Sørkjosen. 

2. Behov for en sterkere bru over Reisaelva. Dagens bru har en 50 tonn bæreevne mens dagen krav 

er 100 tonn. Brua er altså en flaskehals for landveis samferdsel og vil bli erstattet med sterke bru før 

eller senere. Med henvisning til pkt.1 vil dermed lokalisering av ny og forsterket bru for E6 bli en 

annen enn den som er vist i vedtatt arealplan. 

3. Gitt at vi går imot tider med mer utvikling, økt aktivitet og økt virksomhet i regionsenteret vårt så 

vil dagens E6-trasse være en flaskehals som blir tetter og tetter som følge av en eventuell økt 

utvikling. Ref. situasjonen i Alta der gjennomfartsvegen flyttes for andre gang. En økt utvikling vil 

derfor sterkt aktualisere behovet for ny E6-trasse.  

Ved enhver endring vil det være grunneier og særinteresser som vil berørt og som har sin fulle 

forståelse for sin rett til å protestere mot tiltak som truer deres interesser. 
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Imidlertid er det kommunens arealplanlegger som har ansvaret for å ivareta kommunesamfunnets 

helhetlige hensyn og interesser. 

Spørsmålet til vår arealplanlegger Hanne Henriksen er derfor: 

Er forhold vedr. samferdselsministerens syn vedr. E6, behovet for ny bru og dagens E6 trasse som 

flaskehals for utvikling og derav behov for ny trasse vurdert i planprosessen og hva er 

arealplanleggerens vurdering av et framtidig behov for en ny E6-trasse forbi regionsenteret vårt? 

Kommunens kommentar: 

Kommunen forholder seg til kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i mars 2014. Der ble det 

bestemt at E6 skal følge dagens trasé i kommende planperiode. Det er tatt høyde for ny bro som skal 

erstatte dagens bro på E6 over Reisaelva og det ble satt av arealer til dette i kommuneplanens 

arealdel. Ny vurdering av en ev. ny trasé for E6 kan tas opp igjen ved neste rullering av 

kommuneplanens arealdel. En ev. rullering av arealdelen er det opp til kommende kommunestyre å 

beslutte om skal skje når de fastsetter kommunens planstrategi innen høsten 2016.  

8.1.6. Jørn Terje Blomstereng Josefsen og Elisabeth Josefsen (29.4.2015) 

 BKS 1-2 ønskes omgjort til frittliggende småhusbebyggelse. 

 Ønsker vei rundt BFS 8 for slik å unngå mange store asfaltflater. 

 Ber om at det vurderes om det går an å regulere inn en boligtomt inntil E6 mellom BFS 9 og 

Blomstereng 8. 

Kommunens kommentar: 

 Innspill tatt til etterretning. BKS 1-2 omgjøres til formål Boligbebyggelse – frittliggende 

småhusbebyggelse. Ny B-kode BFS 5. 

 Innspill tatt til etterretning. Vei legges fra tidligere SPA 3 (nå SAA 4), rundt tidligere BFS 7 og 8 

(nå BFS 6) til tidligere SPA 1 (nå SAA 3). Deler av SPA 1 og 3 må beholdes til nødvendig 

snødeponi for vinterdrift av veinettet, men har fått ny formålsbetegnelse. Nytt formål er 

Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre gitte 

hovedformål. Nye B-koder er SAA 3 og 4. 

 BFS 9 tas ut av planen. En ny tomt i samme område er derfor ikke aktuelt. 

8.1.7. Grete og Inge Hauge (29.4.2015) 

Vi synes kommunens forslag til lekeplass/uteoppholdsareal som grenser opp mot vernet 

Spesialområde (g.nr. 4/b.nr.78) er et meget godt forslag. I og med at der er et spesialområde, er det 

en fordel at det ikke blir bebygd helt inntil. Dessuten opplever vi som bor like ved, at skogen i bakre 

del av området står under vann/innsjøer ved mye regn om vinteren. 

Vi ønsker at de grønne partiene på kartet forblir grønne, uten steinmasser fra Sørkjostunellen. Dette 

av hensyn til estetikk, vekstvilkår og vannproblemet som vi allerede har på vår tomt. 

Veg/parkeringsplasser østre del av Betesda boligområde: 

-�253�-



58 
 

På åpent høringsmøte den 27. april ble det kommentert at vegen i det nye området burde gå i en 

sløyfe, og ikke ha så mange parkeringsplasser. Igjen må vi si at vi synes det forslaget som kommunen 

har skissert er det beste forslaget til vegtrase. Vi tror at det vil bli mindre trafikkstøy og 

gjennomkjøring for oss som bor i dette området. 

Andedammen: 

Vi synes at det er veldig positivt at kommunen ønsker å restaurere og tilbakeføre andedammen og 

området rundt. Vi viser til plan laget av Asplan Viak 12.08.2002 utført for grendelaget Storslett vest.  

Vest for andedammen ligger deler av tomta der gamle Betesda var. Betesda brann ned i 1969. 

Haugen med tomta for Betesda er derfor historisk viktig å ta inn i reguleringsplanen. Haugen må 

restaureres for også å kunne bli et utsiktspunkt mot våtmarkene ved Reisaelvas utløp. Som en del av 

rekreasjonsområdet vil det være mulig med fugletitting. Vi viser til detaljregulering i planen fra 

Asplan Viak side 8. 

Kommunens kommentar: 

Planen legger til rette for å beholde en del grøntareal. Bl.a. for å ivareta eksisterende vannveier i 

området. Videre utfylling er ikke aktuelt. Etter høring er også andelen naturlige grøntarealer innenfor 

planområdet økt noe. 

Veien blir endret delvis i samsvar med innspill fra høringsmøtet, da dette vil gi en bedre og enklere 

drift, spesielt vinterdrift (brøyting) av området enn veiløsningen i høringsforslaget. Vi tror ikke det vil 

skape mer gjennomkjøring i området, da veien ikke kobles sammen med Blomsterengveien. 

Haugen der gamle Betesda sto vurderes ikke som et godt utkikkspunkt for fuglekikking. Avstanden til 

våtmarksområdet er for stor, og det ligger både et jordbruksareal og skog mellom foreslått område 

for utkikkspunkt og våtmarksområdet. Vi innarbeider imidlertid mulighet for å bygge et 

fugleutkikkspunkt innenfor BLK 1 som ligger lengst vest i planområdet og som har en friere utsikt til 

våtmarksområdet. 

8.1.8. Byggtorget Betongservice AS (30.4.2015) 

Vi viser til høringsuttalelse sendt 28.04.15 vedrørende Betesda boligområde - 

reguleringsbestemmelser. Vi glemte å ta med at størrelse på garasje / uthus bør værer lik Rovdas 

boligfelt hvor arealbegrensing er satt til 70 m2.  

Kommunens kommentar: 

Da det ikke er satt begrensninger på totalareal av garasje i planbestemmelsene, ønsker vi ikke å 

innføre det heller. Vi forholder og til en utnyttingsgrad av tomtene på maksimalt 30 % BYA.  

8.1.9. Byggtorget Betongservice AS (30.4.2015) 

Byggtorget Betongservice AS har diskutert internt dette med rekkehus kontra småhus i området BFS 

3 og 4 og kommet til at vi lar det være slik det er tegnet med småhusbebyggelse. Ellers ønsker vi at 

de andre innspillene fra oss blir tatt til etterretning.  

Kommunens kommentar: 
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Innspillet er tatt til etterretning. 

8.1.10. Norges vassdrags- og energidirektorat (30.4.2015) 

NVE mener at det foreliggende planmaterialet ikke gir tilstrekkelig avklaring av faren for mulig 

kvikkleireskred i eller utenfor planområdet og fremmer derfor innsigelse til planen. 

NVE viser til plandokumenter, mottatt 18.3.2015. NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til 

vassdrag, skredfare og energianlegg blir innarbeidet i arealplaner. 

I planbeskrivelsen er det gjengitt at det er utført grunnboringer av Statens vegvesen i 2014 for den 

fylte delen av planområdet. Det er uklart hva grunnboringene har påvist. Etter det vi forstår er 

boringene kun utført for deler av området. De øvrige delene av området er flate og det er lite 

sannsynlig at det er fare for kvikkleireskred her. Men det er kjente områder med kvikkleir noe 

utenfor planområdet, og vi mener at for en utbygging av slikt omfang må hele området vurderes av 

fagkyndig. 

På siste plannivå skal grunnforholdene være vurdert og det skal være dokumentert at 

sikkerhetskravene i byggeteknisk forskrift (TEK10) § 7-3, er tilfredsstilt for planlagte byggetiltak. 

Dette er nærmere beskrevet i NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Det må også 

vurderes om planområdet kan bli berørt av erosjon og skred utenfor planområdet. Hvis man finner 

kvikkleir må det utføres en vurdering av områdestabiliteten. Tiltaket er et K4 tiltak, og vi mener også 

at det ved kvikkleirefunn må utføres en 3.partskontroll av utredningene. 

Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak (sikringstiltak) skal være beskrevet. Eventuelle 

fareområder må innarbeides i plankartet som hensynssone med bestemmelser som ivaretar 

tilstrekkelig sikkerhet. 

Konklusjon: 

Vurdering av mulig kvikkleirefare er ikke godt nok beskrevet. Med hjemmel i PBL § 5-4 fremmer NVE 

derfor innsigelse til planen med bakgrunn i utilstrekkelig beskrivelse av sikkerhet mot kvikkleireskred, 

jf. TEK 10 § 7-3 med tilhørende veileder. 

Ved ev. funn av kvikkleir anbefales det på det sterkeste av det utføres 3. partskontroll av de 

geotekniske vurderingene, relatert til dagens planutkast og TEK 10 § 7-3. 

Eventuelle fareområder for skred skal avmerkes som hensynssone (pbl § 12-6) med tilhørende 

bestemmelser (pbl § 12-7) som ivaretar de hensyn sonen er ment å vise. 

Hvis dokumentasjon viser at det ikke er fare for område skred eller at tiltaket ikke befinner seg i en 

utløpssone for skred er planen med bestemmelser tilfredsstillende, og NVE vil da kunne frafalle 

innsigelsen. Det er da heller ikke behov for hensynssone. 

Kommunens kommentar: 

NVEs innsigelse er tatt til etterretning. Supplerende grunnundersøkelser vil bli foretatt i vestre del av 

planområdet for å supplere tidligere foretatte grunnundersøkelser i planområdets østre del. Dersom 

resultatene indikerer usikker grunn, f.eks. kvikkleir, vil tredjepartskontroll av de geotekniske 

vurderingene foretas. 
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Videre er endelig rapport fra tidligere grunnundersøkelser innhentet. Resultatene fra denne er tatt 

inn i planbeskrivelsens kapittel 4.14.2, og i tillegg er rapporten vedlagt planbeskrivelsen i sin helhet. 

Slik det ser ut per i dag er grunnforholdene av tilfredsstillende stabilitet for planlagte formål, med 

forbehold om endelige resultater fra de siste grunnundersøkelsene med endelig geoteknisk rapport 

fra grunnundersøkelsene i planområdets vestre del og ev. påvisning av kvikkleir i disse. Foreløpig ser 

det ut til kun være sand i ulike fraksjoner i området.  

8.1.11. Troms fylkeskommune (28.4.2015) 

Viser til deres oversendelse av 18.03.2015. Formålet med reguleringen er å legge til rette for Betesda 

boligområde med både eneboliger og leilighetsbygg og tilhørende veier og annen teknisk 

infrastruktur. Planen skal også ivareta området rundt Andedammen. 

Til planbeskrivelsens pkt. 3.1.1 gjør vi oppmerksom på at fylkesplan for Troms (2014-2025) ble 

vedtatt i oktober 2014. 

Troms fylkeskommune har ingen merknader til det framlagte planforslaget. 

Kommunens kommentar: 

Fylkeskommunens innspill tas til orientering. Avsnitt om fylkesplan for Troms er korrigert. 

8.1.12. Statens vegvesen (29.4.2015) 

Det vises til epost datert 18.3.2015 og til tidligere oppstartsmelding om ovennevnte sak. 

Nordreisa kommune har i detaljreguleringsplanen for Betesda boligområde, lagt til rette for et 

utvidet sentrumsnært område for småhusbebyggelse. Boligområdet er lokalisert inntil E6, på motsatt 

side av eksisterende gang- og sykkelveg langs europavegen, og ca. 1,5 km sør for Storslett sentrum. 

Boligområdet legger til rette for et betydelig antall nye boligtomter og boenheter i planområdet. 

Økningen av antall boenheter vil generere økt trafikk av forgjengere og syklister som må krysse 

europavegen for å nå gang- og sykkelvegen, bussholdeplass, skole, forretninger og andre 

sentrumsfunksjoner på Storslett. 

Statens vegvesen utøver sektoransvar på en rekke områder innenfor vegtransportområdet. I 

oppstartsvarselet til reguleringsplanarbeidet har vi i skriv datert 25.8.2014, konkretisert utfordringer 

knyttet til våre særinteresser om følge av europavegens lokalisering tett inntil planområdet. 

Dessverre registrerer vi at kommunen velger å overse noen av våre innspill til oppstartsvarselet. Det 

å ivareta trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister som må krysse europavegen, er det aller 

viktigste trafikksikkerhetstiltaket på stedet. Særlig beklagelig er det at kommunen velger å se bort fra 

vår henstilling om å gjennomføre lysberegninger i tilknytning til gangfeltenes plassering over 

europavegen, og vårt krav om å oppgradere lyspunktene dersom disse ikke tilfredsstiller dagens krav. 

Vi oppfordrer derfor kommunen til å innarbeide som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene at 

lysberegninger og eventuelle oppgraderinger av lyspunktene ved gangfeltene, skal være gjennomført 

før nye boliger tas i bruk i planområdet. 
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Statens vegvesen vil måtte involveres i arbeidet med kvalitetssikring av lysanlegget. 

Kommunens kommentar: 

Det settes krav til lysberegninger og en ev. oppgradering av anlegget i planbestemmelsene. 

Lysberegninger må utføres av lysanleggets eier. 

8.1.13. Fylkesmannen i Troms (6.5.2015) 

Fylkesmannen er i utgangspunktet positiv til at Nordreisa kommune søker å fortette 

boligbebyggelsen nært sentrum. Det er likevel viktig at fortettingen skjer med fokus på kvalitet og 

sikkerhet. 

Fylkesmannen har funnet grunnlag for å fremme følgende innsigelse til reguleringsplan for Betesda 

boligområde i Nordreisa kommune: 

 Manglende utredning av støyforholdene. 

Vi har videre følgende merknader: 

 Kommunen må vurdere å settes av en kantsone mot bekken som renner parallelt med 

planområdet for å bevare skog- og vegetasjonsbeltet som skiller BFS1 og BFS2. 

 Vi viser til innsigelsen som fremmes av NVE. 

Vassdrag og kantsone: 

Det bør settes av en kantsone mot bekken som renner parallelt med planområdet for å bevare skog- 

og vegetasjonsbeltet som skiller BFS1 og BFS2. Ved å bevare kantvegetasjonen her vil en få et 

naturlig og godt skille mellom bekken og boligarealet. Kantsonen og kantvegetasjonen skal ha særlig 

oppmerksomhet i planleggingen. Kantvegetasjon representerer spesielt rike og verdifulle områder 

med stort artsmangfold. Vi viser her til vannressursloven § 11 som sier «Langs bredden av vassdrag 

med års sikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som 

motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr». Grunnet planområdets nærhet til 

Reisautløpet naturreservat og med viktige naturområder tett på er det særlig viktig at en bevarer det 

vesle skog-/vegetasjonsbeltet som i planutkastet ligger innenfor formålet bolig og delvis innenfor 

byggegrensen for bolig. 

Støy: 

Fylkesmannens skal som statlig fagmyndighet for støy i plansaker bl.a. sikre at nye boenheter ikke får 

utilfredsstillende støyforhold som følge av planen. Fylkesmannen baserer sine vurderinger på: 

 Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-

1442/2012) med tilhørende veileder. 

 Plan og bygningsloven § 29-5, byggeteknisk forskrift § 13-9 med henvisning til NS 8175:2012 

Lydforhold i bygninger gir juridisk bindende grenseverdier for innendørs lydnivå 

Formålet med reguleringen er tilrettelegging for etablering av nye boenheter i form av eneboliger og 

småleiligheter. Det 116 daa store planområdet ligger langs E6, vest for Reisaelva og Storslett 

sentrum. Av plankartet ser man at to boligområder, BFS5 og BSF 9 ligger ca. 15 meter fra E6 og kan 

være støybelastet. E6 har en ÅDT forbi planområdet på 5000, og fartsgrense 50 km/t. 

Planområdet ligger ifølge Tromsatlas utenfor støysoner fra Sørkjosen lufthavn. 
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Hovedkravene for etablering av ny støyfølsom bebyggelse (boliger) når støykilden er veg: 

1. Boliger skal etableres med en stille side (utendørsstøy lavere enn Lden 55 dB) 

2. Stue og soverom (boliger) skal primært ha vindu mot stille side, kompromiss er at soverom 

skal ha vindu mot stille side 

3. Balkonger/veranda skal primært plasseres på stille side, kompromiss er at de skjermes slik at 

utendørsstøy på balkong/veranda er lavere enn Lden 55 dB 

4. Ute-/lekeplasser skal ha utendørsstøy lavere enn Lden 55 dB 

5. Innendørs lydnivå (fra vegtrafikkstøy) i oppholds- og soverom (boliger) skal tilfredsstille NS 

8175 klasse C – tabell 5 (LpAeq 24 h 30 dB). Kravene til støy skal overholdes samtidig med at 

teknisk forskrifts krav til ventilasjon/luftutskiftning oppfylles. 

For denne planen må det gjennomføres en støyfaglig utredning av støyfaglig konsulent som viser 

beregnet støy for hver boenhet, uteplasser og eventuelle balkonger. Beregningen må vise støynivå på 

støyutsatt fasade og på de øvrige fasader hvor vindu for soverom/stue/ er tenkt plassert (stille side). 

Trafikkstøy skal beregnes for en prognose for vegtrafikk minst 10 år frem i tid. Det må på bakgrunn av 

støyberegningene dimensjoneres nødvendige tiltak for å overholde krav til utendørs lydnivå og 

dimensjonere vindu/ventilasjon/veggkonstruksjon slik at plan og bygningslovens krav til innendørs 

lydnivå og luftkvalitet overholdes. I reguleringsbestemmelsene må det angis støygrenser for 

uteplasser/verandaer/balkonger som skal overholdes (Lden < 55 dB) samt bestemmelser om at stue, 

soverom (boliger) skal ha vindu mot stille side (evt. kompromiss pkt. 3) og gjengivelse av de 

avbøtende tiltak som er nødvendige for å overholde støy og ventilasjonskrav. 

Hensynet til samfunnssikkerhet: 

Vi viser til uttalelsen fra NVE hvor det reises en innsigelse til planforslaget fordi vurderinger av mulig 

kvikkleirefare ikke er godt nok ivaretatt i planforslaget. 

Kommunens kommentar: 

Kommunen erkjenner at E6 kan generere støy i det aktuelle området. Vi har imidlertid merket oss at 

kravene i T-1442/2012 gjelder for etablering av ny bebyggelse.  

Vi gjør oppmerksom på at boligene innenfor BFS 5 allerede er bygget. Den tidligste boligen ble bygget 

på 1960-tallet, og de øvrige er bygget for 30-40 år siden. Vi mener derfor at krav om støyutredning 

ikke kan gjelde for BFS 5 da dette er eksisterende bebyggelse. BFS 5 ønsker vi primært å ha med i 

planen for å få orden på trafikksikkerheten i området, ved gjennom planen å kunne stenge uheldige 

avkjørsler som går direkte til E6 og legge alle avkjørsler i feltet til SV 1 og gi hele planområdet én 

samlet avkjørsel til E6 fra Betesdavegen.  

For eksisterende bygninger gjelder etter det vi kjenner til Forskrift om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften). Den setter grense for maksimalt innendørs støynivå i gjennomsnitt over 

døgnet til 42 dBA. Dersom denne grensen overskrides, har anleggseier (dvs. Statens vegvesen for 

riksveger og europaveger) plikt til å gjøre nødvendige støyreduserende tiltak. 

Kommunen har sett på generelle utendørs støynivåer beregnet i Sintefs beregningsprogram for 

veistøy, N2kR-TC Version 1.1. Programmet viser følgende beregna støynivåer i Lden: 

Forutsetning 1: Hard veiflate på samme nivå som omliggende terreng. Ingen hindringer (hus, 

trær o.l. som kan ta av for støy. ÅDT 5000. Værsituasjon: NO sentral år. 
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 40 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 57,7 dB 

 65 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 53,3 dB 

Forutsetning 2: Hard veiflate på samme nivå som omliggende terreng. Lydnivå mellom 5 m 

høye bygninger 20 og 45 m fra vei. ÅDT 5000. Værsituasjon: NO sentral år. 

 40 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 56,4 dB 

 65 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 51,5 dB 

Forutsetning 3: Hard veiflate på samme nivå som omliggende terreng. Lydnivå bak 5 m høye 

bygninger 20 og 45 m fra vei. ÅDT 5000. Værsituasjon: NO sentral år. 

 40 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 56,6 dB 

 65 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 51,4 dB 

Områdene ut mot E6 har også en del naturlig vegetasjon av både lauvskog og furuskog som vil 

dempe trafikkstøyen noe. Da beregningsprogrammet ikke har noen innstillinger der man kan legge 

inn vegetasjon er vegetasjonens dempende effekten uviss. 

Som en løsning på Fylkesmannens innsigelse vil vi foreslå å ta område BFS 9 ut av planen og erstatte 

området med formål naturområde. Da vil det i gjennomsnitt være ca. 65 meter fra E6 til nærmeste 

byggegrense for nybygg. BFS 7 og 8 kommer til å justeres noe med bakgrunn i flere høringsinnspill, og 

vil dermed også trekkes noe lengre unna E6 enn det de er i høringsforslaget. Vi mener at støynivåene 

på denne avstanden til E6 vil være akseptable også for støyfølsom bebyggelse. 

Videre vil vi foreslå å omgjøre deler av BLK 2 om til formål naturområde for å øke lekeplassens 

avstand til E6, samt å legge inn bestemmelser om støyskjerming mot E6. 

Vi vil også med bakgrunn i andre høringsinnspill legge inn bestemmelse om støyskjerming mellom BN 

1 og tilgrensende boligområder. 

Vi ber Fylkesmannen i Troms trekke sin innsigelse til detaljregulering av Betesda boligområde med 

bakgrunn i følgende endringer av planen: 

 BFS 5 er eksisterende bebyggelse, og vi mener derfor at Fylkesmannens krav ikke kan 

omfatte dette området. 

 BFS 9 og tilhørende SV 3 tas ut av planen og erstattes med formål naturområde. Området vil 

da inngå i nåværende GN 3. 

 BLK 2 trekkes lengre unna E6. Areal nærmest E6 endres til formål naturområde. Det settes 

krav om støyskjerming av gjenværende areal av BLK 2 slik at utendørsstøy blir lavere Lden 

enn 55 dB. 

 BFS 7 og 8 justeres noe slik at ny bebyggelse her vil få noe større avstand til E6. I 

høringsforslaget er avstanden fra byggegrense på tomta nærmest E6 og til veikant E6 ca. 75 

meter. 

 Det settes krav til støynivåer for boligbebyggelsen. Boliger skal etableres med en stille side 

med utendørsstøy lavere Lden enn 55 dB. Soverom og stue skal primært ha vindu mot stille 

side. Balkong/veranda skal primært plasseres på stille side. 

 Det settes krav til støyskjerming mellom BN 1 og tilgrensende boligbebyggelse i 

planbestemmelsene. 
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Vi håper dette kan være tilstrekkelig for at Fylkesmannen kan trekke sin innsigelse. 

For øvrig vil kommunen ta Fylkesmannens merknad vedrørende kantsone mot eksisterende 

bekk/grøft nord for planområdet til følge og avsette et areal med eksisterende vegetasjon langs 

planområdets nordlige kant som vegetasjonsskjerm. 

 Anmodning om å trekke innsigelsen til planen ble sendt til Fylkesmannen i Troms 8.5.2015. 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte endringer i planen, trakk Fylkesmannen sin innsigelse i brev 

av 18.5.2015 

8.1.14. Referat fra åpent høringsmøte (27.4.2015) 

 

Sted:   Kommunestyresalen, Rådhuset, Storslett. 

Tidspunkt:  27. april 2015, kl. 18:00-19:35 

Tilstede: Fra driftsutvalget: Øyvind Evanger 

Fra Nordreisa kommune: Hilde Henriksen, Dag Funderud, Hanne Henriksen (referent). 

 

 ØE: Ønsker velkommen og orienterer om bakgrunnen for planen. 

 DF: Går igjennom plankartet. 

 Fossvollveien ønskes omdøpt til Lerbugt. Nummerrekkefølge på husene er feil, og må rettes 

opp.  

 På GBR 46/21 har de problemer med at vann kommer inn til garasjen (det renner bl.a. fra 

eksisterende vei). Eksisterende vei må derfor ikke heves.  

 Det er behov for skjerming mellom Reisa Vekst AS og eneboligene som er naboer. Det er i 

dag noe skjerming mellom Reisa Vekst AS og eneboligene som er der i dag. 

 Hvorfor er ikke GBR 43/42 med i reguleringen? 

o Husker ikke eksakt årsak, bare at det ble avgjort at den ikke skulle være med når 

plangrensa ble satt. 

 Hvorfor er det ikke «rundkjøring» på Betesdavegen? Det gir tap av tomter slik det er nå med 

flere store snuplasser. Hvorfor er det satt av areal til lek og fremfor boliger? Det gir et enda 

større tap av tomter. Er det mulig å legge en vei fra SPA 3 til SPA 1? Hvem er ansvarlig for 

lekeplassene? Hvem gjør vedlikehold o.l. på lekeplassene? Hva betyr lek? 

o Det skal sees på om det er mulig med «rundkjøring». Nå det gjelder lekeplasser er 

det krav om en viss mengde areal avsatt til lekeplass når man planlegger boliger. Her 

er vanlig praksis at arealene blir avsatt i planleggingen, deretter er det opp til 

grendelagene å utvikle disse. Kommunen gjør ikke investeringer her.  

o Det er et vått område. Det er flomvann og andre vannansamlinger på 

naboeiendommer i visse perioder. 
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 Man må ta hensyn til grunnvannsstanden ved planlegging. Desto mindre areal som vannet 

kan benytte seg av, dess høyere vannspeil. Man må også ta høyde for økte nedbørsmengder. 

Man må derfor ikke lage planer som skaper problemer for oss selv og andre ved å ødelegge 

naturlige vannveier. 

 Hvorfor ikke knytte sammen enden på den planlagte forlengelsen av Betesdavegen med 

Blomsterengveien? 

o Det er for ikke å skape et gjennomkjøringsproblem. Vi har flere dårlige eksempler på 

dette, og gjennomkjøring er svært negativt for de som bor i området. 

 Stiftelsen Nybo har behov for minst 60 boenheter til utleie i de kommende årene. Nybo har 

fått oppdrag fra kommunen å løse den boligproblematikken i området. Nybo har ambisjoner 

om å utvikle området. Et problemaspekt er hvor en ny trasé for E6 vil gå igjennom området i 

framtida? Det vil føre med seg ulemper. Nybo som er en sentral eier i området kjenner på 

denne problemstillingen. Det er flere ting i lufta som sier at en ny trasé for E6 kan komme, og 

det er et usikkerhetsmoment for utbygging i området. Jeg fokuserer på tre ting: 1: 

Samferdselsministeren sa i fjor at det er behov for bedre samferdselen i Nord-Norge inkl. 

opprusting av E6. Ministeren sa også at opprusting av E6 i sentrumsområder er uaktuelt. 2: 

Det er dårlig kapasitet på brua (50 tonn) over Reisaelva mot dagens krav for broer på E6 på 

100 tonn. 3: De begrensninger og flaskehalseffekten E6 har for et sentrumsområde. Det gir 

begrensa aktivitet. Nå bygges det ca. 19. hus pr år, mens det i 1985 ble bygget ca. 85 hus pr 

år. I dag er det flere store prosjekter på gang i området som kan gi flere beboere, og da blir 

E6 en flaskehals. For Stiftelsen Nybo sitt perspektiv: om området blir utviklet, og temaet om 

ny trasé kommer opp igjen, så vil det være et problemaspekt for planområdet. Ønsker at 

temaet tas opp til vurdering i planen. Hvordan vil en ny trase påvirke planområdet? Ber om 

at dette aspektet vurderes i planen. 

o Aktuelt spørsmål. Ingen tvil om det. Ny trasé for E6 var med i høringen til 

kommuneplanens arealdel. Det kom innsigelser fra Statens vegvesen og 

Fylkesmannen i Troms. I tillegg gikk kommunestyret imot forslaget. Det er dette vi 

forholder oss til. Det vil da være feil av administrasjonen å gjøre en endring av dette.  

o Det som veide tyngst for driftsutvalget/kommunestyret ved behandlingen av 

forslaget til ny trasé for E6 i kommuneplanens arealdel var Statens vegvesens 

innsigelse. Kommuneplanens arealdel er en grovskisse for det videre planarbeidet og 

dette har driftsutvalget også forholdt seg til. Kommunestyret ønsket ikke å ta 

kampen med Statens vegvesen. 

o Vi har forholdt oss til de føringene som ble gitt gjennom arealdisponeringen i 

kommuneplanens arealdel. At det kom andre signaler tre måneder etter at 

kommuneplanens arealdel var vedtatt er helt riktig. Vi vurderte området i prosessen 

med kommuneplanens arealdel for et alternativt trasévalg for E6. 

o Reguleringen gir jo en anledning til å tenke langsiktig. Man må se på utviklingen og 

legge til rette for positiv vekst. Vi må jo ønske økt vekst. Det er flere store prosjekter 

på gang som kan gi vekst. Det kan jo hende toget kommer, og detaljreguleringen drar 

opp tematikken på nytt. Det vil være positivt å vurdere slike ting på nytt. 

o Kan Statens vegvesen utfordres på nytt på tematikken? 
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o Vi kan kontakte Statens vegvesen for å høre om det er aktuelt. Veiplanlegging i dag 

er basert på kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, og gjerne kortere 

strekninger. Den nye samferdselsministeren tenker større.  

o Kan man ikke sette av et areal til fremtidig E6 slik at man er sikret for framtida? 

o Skjønner ikke hvorfor ny trasé for E6 ikke kan legges helt nord i området? 

 Det har vært plassert et traséalternativ for E6 lagt der før. 

 Det vil være vært verneområdet. 

 Det vil kanskje være den beste plassen som veien kan gå for sentrum sin del. 

o Hvem er opptatt av utvikling av Storslett/Sørkjosen? Det er ikke Statens vegvesen, 

men Nordreisa kommune. Vi må planlegge, ikke sitte å vente. Man må legge en god 

plan for oss, og så må Statens vegvesen følge den. 

o Kommuneplanens arealdel kan rulleres hvert fjerde år. Under folkemøtet som ble 

holdt om Storslett i forbindelse med høringen av kommuneplanens arealdel ble det 

diskutert om det ville være en utvikling eller en avvikling av Storslett sentrum 

dersom E6 ble utenom sentrum ganske heftig. Senest i oktober 2016 skal 

kommunestyret bestemme om kommuneplanens arealdel skal rulleres eller ikke 

innenfor valgperioden. 

 Er det planer for Andedammen? Det er et mygghull per i dag. 

o Kommunen har fått eksisterende planer om Andedammen fra grendelaget, og vi har 

planer om å ta tak i disse planene for å pusse opp området. 

o Grendelaget hadde Asplan Viak inne for å tegne en plan for restaurering av dammen 

med tilhørende parkområde som skal være attraktivt område for boligområdet. 

Området må være universelt utformet. I planen var det også satt av et område for 

fugletitting på haugen der gamle Betesda sykestue sto. Dersom fugletittingen skal 

realiseres må en boligtomt ut av planen. 

o Det må gjøres noe med de gamle grøftene for å få vannet til å strømme inn og ut. 

o Nybo har et omfattende utbyggingsbehov. Bl.a. i dette området. Husbanken har 

endel midler, og om man ser ting i sammenheng så har det potensiale til å bli et av 

de fineste områdene i Nordreisa som boligområde. Det er et så stort behov for 

boenheter. Og ved utbygging kan planene for området tas frem igjen. Planområdet 

er supersentralt plassert med Andedammen og alt. Det vil være en kjempeverdi å 

ivareta andedammen gjennom restaurering osv. 

 Det er ønske om eneboliger i BKS 1 i stedet for rekkehus. 

o Slik markedet er i dag er det større etterspørsel etter rekkehustomter enn 

eneboliger. Tror ikke salgsverdien blir mindre ved rekkehus. På grunn av lavere 

etterspørsel etter eneboliger har vi valgt å prioritere det slik vi har gjort. 

 Hva med høyde og størrelse på rekkehus? Vi ønsker ikke blokker i området. Rekkehus er også 

mer kompakte bygninger en eneboliger. De vil skjemme for utsikten til eneboligene.  
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o Kan det være en mulig løsning å bytte plass mellom arealer til rekkehus og 

eneboliger? 

 Hvor går grensen før vi må ha ny høring? 

o Det kommer an på hvor omfattende endringer som gjøres i planen. 

 Det er stor etterspørsel etter utleieboliger, så de må på plass. Det er viktig med utleieboliger 

slik at folk kan komme hit å prøvebo. Det er det som rekrutterer nye innflyttere. 

o Eier Nybo noe i området? 

o Ja. De er en relativt stor grunneier innenfor planområdet. 

 Møtet rundes av og ØE takker for oppmøtet. 

 

Møtet avsluttet cirka kl. 19:35. 
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8.2. Merknader/innspill til varsel om oppstart 

Varsel om oppstart ble sendt ut per brev den 23.6. 2014. Varsel om oppstart ble også annonsert i 

avisene Nordlys og Framtid i Nord og på kommunens hjemmesider. 

Innspillsfristen var satt til den 1. september 2014. Det har til sammen kommet inn elleve skriftlige 

innspill til varsel om oppstart, samt ett innspill via telefon. 

 

8.2.1. Fylkesmannen i Troms (15.7.2014) 

Universell utforming, likestilling og mangfold: 

Fylkesmannen minner om at det i en reguleringsplan kan gis bestemmelser til arealformål med krav 

til kvalitet og utforming som sikrer bl.a. universell utforming av bygninger, anlegg og utearealer, jfr. § 

12-7 nr. 4. Det kan også gis bestemmelser om antall boliger, største og minste boligstørrelse og krav 

til tilgjengelighet og utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov, jfr. § 12-7 Nr. 5. Det er 

viktig å vurdere lokalisering og utforming av boliger og andre bygg i forhold til landskapsmessige 

forutsetninger, forbindelsene og utforming av rommet mellom bygninger og funksjoner innenfor 

planområdet. 

Kommunen kan gå lenger enn teknisk forskrift når kommunen selv eier tiltaket og slik sette en 

standard for kvalitet i bygninger og uteområder som andre aktører kan strekke seg etter. Kommunen 

kan også vurdere hvor og når det er "spesielle behov" som gjør det hensiktsmessig å stille nærmere 

krav til tilgjengelighet og boligens utforming.  

Samfunnssikkerhet: 

Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter skal gjøres en 

vurdering av mulige hendelser knyttet til nåværende og fremtidig bruk av planområdet. Hensyn som 

er tatt til aktuelle risikoer, naturbasert eller menneskeskapte, skal dokumenteres i planprosessen. 

Se for øvrig veileder 10 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging og 12 Samfunnssikkerhet i plan- og 

bygningsloven fra DSB.  

Naturmangfold: 

Naturmangfoldlovens § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger iht. lovens §§ 8-

12 i sine besluttende vedtak. Konkret gjelder det også for kommunens vedtak i denne saken. 

Av plan- og bygningslovens § 4-2 framgår det at alle planer skal ha en beskrivelse av planens formål 

hovedinnhold og virkninger. Dette innebærer at konsekvensene av planen skal synliggjøres i 

planbeskrivelsen, og vurderinger og vektlegginger skal framgå av planvedtaket. 

Mer informasjon om naturmangfoldloven er tilgjengelig i Miljøverndepartementets veileder T-1514 

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk— en praktisk 

innføring. 

Landbruk: 
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Det bør vurderes om adkomsten til landbruksarealer øst for planområdet må ivaretas i 

reguleringsplanen gjennom formål og eventuelle bestemmelser. I tillegg bør man også vurdere om 

det produktive jordsmonnet skal tas vare på og anvendes som eventuelt toppsjikt etter den planlagte 

oppfyllingen av tunellmasser. 

Kommunens kommentar: 

Universell utforming, likestilling og mangfold: Universell utforming er ivaretatt i plan. 

Samfunnssikkerhet: Samfunnssikkerheten er ivaretatt i plan. 

Naturmangfold: Naturmangfold og naturmangfoldlovens bestemmelser er ivaretatt gjennom planen. 

Landbruk: Adkomst til jordbruksarealet øst for planområdet er sikret gjennom SV 4. Dette er noe 

lengre nord enn dagens adkomst til arealet, men vi mener dette er en jevngod løsning som dagens, 

da det ikke blir lengre vei. 

 

8.2.2. Sametinget (19.8.2014) 

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

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

september. 

Kommunens kommentar: 

Skriftlig aksept gitt. Kommunen avventer førstegangs behandling til etter at Sametingets endelige 

uttalelse kommer inn. 

 

8.2.3. Jan Fossvoll (15.8.2014) 

Plangrense mellom GBR 46/64 og 46/11 ansees for å være omtrentlig da endelige eiendomsgrenser 

etter makebytte først vil fremgå etter at detaljreguleringen er endelig. 

På GBR 46/11 ble det gitt innspill om tre boligtomter i arealplanprosessen. Grunneier ønsker skriftlig 

svar på hvorfor disse tomtene ikke har kommet med i kommuneplanens arealdel.  

Kommunens kommentar: 

I konsekvensvurderingen (vedlegg 3) til kommuneplanens arealdel konkluderes det følgende om 

forslag til tre nye boligtomter på GBR 46/11: 

Arealet som her ønskes tatt med, ligger veldig nært opp til særlig viktige naturtyper. 

Boligområdet som det i innspillet henvises til, vil også bli trukket lengere i fra verneområdet. 

Det er kommet innsigelse på naboeiendommer fra sentrale myndigheter. Det er mulig at også 

dette faller bort. 

Arealet tas av den grunn ikke med i plan. 
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Da arealet ikke er med nylig vedtatte kommuneplanens arealdel, der det er gjort en helhetsvurdering 

av alle innkomne arealinnspill (også dette), ønsker Nordreisa kommune ikke å ta de omtalte tomtene 

med i en detaljregulering.  

 

8.2.4. Statens Vegvesen (25.8.2014) 

Tar forbehold om nye eller endrete innspill til planarbeidet når det blir avklart antall boenheter 

innenfor planområdet. 

Adkomst fra E6: SVV ønsker utvidelse av planområdet slik at hele vegkrysset mot E6 med tilhørende 

sikttrekanter innarbeides i plankartet. 

Infrastruktur veg og gate: Det forutsettes at alt av vegareal planlegges og bygges i samsvar med 

Statens vegvesens vegnormal N100 Veg- og gateutforming (tidligere håndbok 017). Tekniske 

tegninger skal utarbeides for alle tiltak som berører SVV’s interesser på og langs det overordnede 

vegnettet. Tegningene skal godkjennes av Statens vegvesen før ev. igangsettelsestillatelse kan gis. 

Myke trafikanter: Det må legges til rette for gode løsninger for gående og syklende. I tilknytning til 

hovedatkomsten mot E6, er det opparbeidet gang- og sykkelatkomst (sti) mellom kommunal veg og 

gangfelt over E6. SVV ber om at denne oppgraderes som tradisjonell gang- og sykkelveg. SVV 

registrerer også at det er opparbeidet stoppeplass tett inntil vegkrysset og gangfeltet. Dette er svært 

uheldig, og SVV ber om at denne plassen blir fjernet. Videre forventer SVV at det legges til rette for 

gode gang- og sykkelvegløsninger internt i planområdet. I østre del av kartskissen avsluttes 

planområdet inntil sørgående bussholdeplass, nært inntil eksisterende vegkryss til Nordreisa 

videregående skole. Vi ser det som svært viktig at den nye interne gang- og sykkeltilretteleggingen i 

planområdet, videreføres fram til denne bussholdeplassen. 

Bussholdeplasser: Nord og sør for vegkrysset til Nordreisa videregående skole, er det lokalisert to 

bussholdeplasser. Ingen av disse holdeplassene opparbeid i henhold til dagens retningslinjer. SVV ber 

derfor om at planområdet utvides slik at begge busslommene innlemmes i planområdet, og 

opparbeides i henhold til SVV’s retningslinjer. 

Belysning av gangfelt: SVV forventer en betydelig økning av antallet fotgjengere som vil krysse 

europavegen som følge av boligbyggingen i planområdet. SVV ber derfor kommunen om å få 

gjennomført lysberegninger på eksisterende to gangfelt i området, for å kontrollere om de 

tilfredsstiller dagens krav til belysning av gangfelt. Dersom belysningen må oppgraderes, må dette 

gjennomføres i henhold til SVV’s retningslinjer. 

Universell utforming: Det forutsettes at det i planen jobbes ut i fra prinsippene for universell 

utforming. Ved å la universell utforming være en grunnleggende premiss i alt planarbeid skapes det 

kvaliteter som kommer alle til gode. 

Generelt: SVV forventer at deres innspill til planarbeidet innarbeides i plankart og som 

rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. Opparbeidelse av infrastrukturtiltak som i ettertid skal 

overtas av SVV til framtidig drift og vedlikehold, skal innarbeides i en gjennomføringsavtale mellom 

Nordreisa kommune og SVV. 
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Statens vegvesen ønsker en konstruktiv og god dialog i den videre planleggingen for realisering av 

boligfeltet. Eventuelle spørsmål tas opp med saksbehandler. SVV ber også om at planen forelegges 

dem for uformell gjennomgang, før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

Kommunens kommentar: 

Adkomst fra E6: Kommunen har tatt innspillet til etterretning og inkludert et større areal av E6 i 

planområdet enn det som var tilfelle ved varsel om oppstart.  

Infrastruktur veg og gate: Alt vegareal er utformet i samsvar med Statens vegvesens veiledere N100 

Veg- og gateutforming og V 121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. 

Myke trafikanter: Vi mener vi gjennomplanen har lagt godt til rette for myke trafikanter. 

Bussholdeplasser: Busslommene er ikke innarbeidet i planområdet. De er avsatt i reguleringsplan 

med plan ID: 19421992_001. 

Belysning av gangfelt: Lysberegninger er ikke gjennomført. 

Universell utforming: Universell utforming er ivaretatt i plan. 

 

8.2.5. Åse Båtnes Henriksen (29.8.2014) 

Ber om at veien «Fossvoll» ikke blir bygd opp noe høyere enn den er i dag da hun allerede har 

utfordringer med at vann trenger inn i garasjen hennes på GBR 46/21 ved snøsmelting.  

Kommunens kommentar: 

Det er ikke planlagt endringer/heving av veien Fossvoll utover forlengelse inn i nytt boligområde. 

 

8.2.6. Stiftelsen NYBO (27.8.2014) 

SN har behov for ca. 50 nye utleieboliger i perioden 2013-2018. SN legger vekt på å ha utleieboliger 

som ligger sentralt i regionsenteret, og planområdet har den lokalisering som SN ønsker. 

SN ønsker å legge til rette for utbygging av blokkbebyggelse og anser området øst for Andedammen 

som velegnet til formålet. Basert på foreløpige overslag forutsettes det å bygge i 2-3 etasjer med en 

grunnflate på ca. 400 m2 per bygg slik at området gir mulighet for utbygging av ca. 80 leiligheter. Ved 

en slik utbygging forutsettes det at også Nordheimen renoveres/oppgraderes til tilsvarende standard 

som de nye byggene. 

Det forutsettes at offentlige tjenester som skole, barnehager o.a. offentlige servicebehov utredes i 

planarbeidet. 

Det forventes at det i plankartet og planbestemmelsene inntas krav til bl.a. uteområder og 

rekkefølgekrav som sikrer utbygging av et godt bomiljø for barn, unge og voksne. 
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Hensyn til barn- og unge skal inntas som en planforutsetning iht. plan- og bygningsloven. For barn og 

unge i kommunale boliger kan det ofte være spesielt krevende å bo over lengre tid, jf. utredning fra 

Barneombudet " Barn i kommunale boliger". De konkrete råd og anbefalinger som gis i utredningen 

om bl.a. bomiljø, bes inntatt i planarbeideidet. 

Kommunens kommentar: 

Kommentarer fra Stiftelsen NYBO er tatt til etterretning. 

 

8.2.7. Grete og Inge Hauge (1.9.2014) 

Blomstereng 8 er tidligere regulert til spesialområde vern. Det er ønskelig at det blir tatt hensyn til 

dette vernet ved fremtidig detaljregulering av området. Boligområdet er et småbruk med våningshus, 

fjøs og sjå. Huset som ble bygget i 2005 måtte arkitekttegnes og godkjennes av Fylkeskommunen. 

De ser på området som en "perle" i landskapet som det må tas hensyn til, og viser til at de fikk 

Byggeskikkprisen i 1996 for restaurering av det gamle huset fra 1919. Dette syns de fortsatt er viktige 

hensyn å ta for boligområdet, og ønsker at det i det tilstøtende området blir tatt hensyn til dette. 

De ønsker også å kjøpe en tilleggstomt på vestsiden av deres tomt som kan brukes til garasje og et 

nytt hus for ev. våre sønner, og at dette kan tegnes med tanke på et samstemt område med det 

eksisterende kulturlandskap på Blomstereng. 

Andedammen med tilhørende område rundt må også tas vare på som et kulturlandskap. Viser til 

tidligere skisseforslag med restaurering og anleggelse av park, brygge m.m. rundt Andedammen som 

ble sendt i 2002 til Nordreisa kommune. 

Kommunens kommentar: 

Arealet vest og nordvest for Blomstereng 8 er avsatt til lekeplass. Nærmest Blomstereng 8 vil det 

kunne avsettes en vegetasjonsskjerm for å dempe støy fra lekeplass. Det er vurdert slik at en 

lekeplass vil være mindre i strid med eksisterende kulturlandskap enn nye bolighus. 

 

8.2.8. Troms fylkeskommune (1.9.2014) 

Troms fylkeskommune vil be om at det i den videre planlegging tas hensyn til:  

 Trafikksikre veiløsninger, adkomst- og parkeringsforhold, herunder sykkelparkering. 

 Gode gang- og sykkelforbindelser internt i området og ut av området, herunder tilgang til 

friluftsområder. 

 Universell utforming og tilgjengelighet. 

 Gode forhold for barn og unge, herunder gode lekearealer og trygg skolevei. 

 Gode uteoppholdsplasser/solforhold i boligfelt. 

Vår kulturetat vil snarlig komme med egen uttalelse som gjelder avklaringer om kulturminner. 

Kontaktperson her er Harald Johnsen. 
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Kommunens kommentar: 

Fylkeskommunens kommentarer er tatt til etterretning. 

 

8.2.9. Johanne Båtnes (8.9.2014) 

Veien til de fire boligene som ligger i planområdet langs E6 heter Fossvollveien, til tross for at 

Fossvoll ligger på andre sida av E6. «Gamlingan» sier at denne siden av E6 aldri er betegnet som 

Fossvoll, men derimot Lerbugt (senere skrivemåte Leirbukt). Nå som området blir utvidet er det 

ønskelig at området omdøpes til Lerbugt. 

Husnumrene i Fossvollveien er også feil. Husene er, så rart det enn høres ut, nummerert 1, 3, 7, 5. 

Husnumrene må endres slik at ikke utrykningskjøretøy eller taxi ikke skal måtte bruke tid på å lete 

etter riktig hus. 

Kommunens kommentar: 

Kommunen vil be om forslag til nye navn på veiene innenfor planområdet i høringen. Det vil også bli 

anledning til bytte husnummer til en mer logisk rekkefølge som en del av prosessen. 

 

8.2.10. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (8.10.2014) 

Kommunen må vurdere hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas i planen. For en reguleringsplan 

gjelder det at reell fare skal være utredet. NVE viser til pbl § 4-3 hvor det fremgår at det skal 

gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planer for utbygging. Flom, erosjon og skred er 

naturlige prosesser som kan medføre fare dersom det ikke tas hensyn til ved planlegging og 

utbygging, og bør inngå som tema i ROS-analysen. 

Det aktuelle området er relativt flatt men grunnforholdene og eventuell fare for kvikkleireskred må 

vurderes av fagkyndig. Nordreisa kommune har en detaljert kartlegging av løsmasser i flere områder 

der det er registrert tykke hav og fjordavsetninger hvor det kan være fare for kvikkleireskred. Det 

aktuelle tiltaket ligger på elveavsetninger som kan være avsatt ovenpå underliggende hav- og 

fjordavsetninger. 

Kommunen har også i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel jf. pkt. 1.5.14 g) sagt at det i 

forbindelse med utarbeidelse av alle reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak, skal gjøres en 

fagkyndig vurdering/ utredning av grunnforholdene. Hvis man finner kvikkleir skal områdestabilitet 

vurderes jf. krav i TEK 10 kap.7. 

Arealer som er utsatt for fare for kvikkleireskred skal må synliggjøres som hensynssone og tilknyttes 

bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for utbygging. Nødvendige sikrings- og stabiliseringstiltak 

for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet, må inn som rekkefølgebestemmelser. Slike sikrings- og 

stabiliseringstiltak må være gjennomført før utbygging med tilhørende masseforflytting starter opp. 

Vi ber om å få tilsendt ROS-analysen og annen relevant dokumentasjon når planen sendes på høring. 
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Kommunens kommentar: 

Det er utført grunnboringer av Statens vegvesen i 2014 i den delen av planområdet som ligger øst for 

Andedammen for å kunne beregne om området var tilstrekkelig stabilt til å fylles opp med 

tunellmasser i arealer som i kommuneplanens arealdel var avsatt til boligbebyggelse. I etterkant av 

grunnboringene med dertil geoteknisk vurdering av området ble det gitt klarsignal for fylling. 

Kommunen har ikke fått tilsendt rapport fra grunnboringene eller den geotekniske vurderingen av 

området, og velger derfor å være føre-var gjennom å fastsette planbestemmelser der grunnboringer 

og geoteknisk vurdering må foretas og tilstrekkelig områdestabilitet må dokumenteres før utbygging.  

8.2.11. Sametinget (31.10.2014) 

Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner i feltet som 

reguleringen omfatter. Sametinget har ingen merknader til den foreslåtte reguleringsplanen. 

Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 

fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §§ 8 og 9. Vi forutsetter 

at dette pålegget formidles til de som skal utføre arbeidet i marken. 

Kommunens kommentar: 

Sametingets kommentarer er tatt til etterretning. 

 

8.2.12. Torleif O. Fossvoll (per telefon ca. 1.7.2014) 

Endre navn på Fossvollvegen til noe annet. Fossvoll er på andre siden av E6. 

Kommunens kommentar: 

Kommunen vil be om forslag til nye navn på veiene innenfor planområdet i høringen. 
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9. Avsluttende kommentar 

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

kunne følge opp kommuneplanens arealdel. 

9.1. Endring av saksnummer 

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

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

 Saksnummer ePhorte 4: 2014/1680 

 Saksnummer ePhorte 5: 2015/288 
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten 
Multiconsults skriftlige samtykke.   

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes 
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SAMMENDRAG 

Statens vegvesen planlegger steindeponi på 3 områder i Sørkjosen og i Storslett, Nordreisa kommune. 

Nordområdet 

Det nordlige området er ca. 150x100 m2. Terrenget er relativt flatt med fall fra ca. kote 3,2 i øst til kote 1,3 i 
vest/sørvest.  

I nordøst er området utfylt med ca. 1 m med fyllmasser.  

Opprinnelig grunn består i hovedsak av 3 lag. 

Stedvis er det et tynt topplag med torv. Derunder er det et 1-2 m tykt lag med faste sandige, grusige masser. Nederst 
er det et lag med sand hvor sonderingsmotstanden øker fra liten til stor med dybden. 

Midtområdet 

Det midtre området ligger ca. 300 m nordvest for Nordreisa videregåendeskole. Området er ca. 130x180 m2 og er 
avgrenset i sør av E6. Terrenget er relativt flatt med fall fra ca. kote 3,4 i nord til kote 2,0 i sør. 

Grunnforholdene er stort sett like for hele området med massene som består i hovedsak av sand som viser økende 
sonderingsmotstand fra liten til stor med dybden. 

Sørområdet 

Det sørlige området ligger sørøst for Nordreisa videregående skole. Området er ca. 900 m2 og er avgrenset av berget i 
sør. Terrenget er relativt flatt og ligger mellom kote 5 og kote 3.5. 

Sør for området stiger terrenget med helning ca. 1:10. Løsmassemektigheten varierer mellom 4,6 og 22,2 m der berg 
er påtruffet og er minst i den sørvestlige delen av området. 

Grunnen består i hovedsak av 3 lag. 

Øverst er det et 0,3-2 m tykt topplag med torv. Derunder er det et 3,5-35 m tykt lag med middels til stor 
sonderingsmotstand, med antatt grusig, siltig sand. Nederst er det stedvis påtruffet et meget fast lag, antatt morene. 

 

 

I alle områder er massene faste og terrenget relativt flatt. Overslagsberegninger viser at fyllingene får tilfredsstillende 
stabilitet. 

Med tanke på senere bruk av området anbefales det at torvlaget fjernes. 
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1 Innledning 

Statens vegvesen planlegger steindeponi på 3 områder i Sørkjosen og i Storslett, Nordreisa 

kommune. 

Multiconsult AS er engasjert som rådgivende ingeniør i geoteknikk for prosjektet, og har i den 

forbindelse utført grunnundersøkelser. Foreliggende rapport inneholder resultater fra undersøkelsen 

samt en orienterende geoteknisk vurdering av prosjektet. 

2 Utførte undersøkelser 

Feltarbeidet ble utført i uke 11 i 2014 og i 4 i 2015. 

Boringene ble utført med helhydraulisk borerigg av typen GEONOR GTT605. 

Det er foretatt 6 dreietrykksonderinger i det nordlige området, 9 dreitrykksonderinger i det midtre 

området, og 6 totalsonderinger i det sørlige området. 

Dreietrykksondering gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold samt dybde til 

fast grunn. Utstyret har begrenset nedtrengningsevne i steinholdig grunn og kan ikke benyttes til 

bergpåvisning. 

Totalsondering gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold samtidig som de har 

god nedtrengningsevne og kan benyttes til bergpåvisning. 

I tillegg er det tatt opp 3 prøveserie ved hjelp av skovelprøvetaker. Prøvene er klassifisert og 

rutineundersøkt i vårt laboratorium i Tromsø. 

Alle høyder i rapportens tekst og tegninger refererer seg til NGO´s høydesystem. Borpunktene er 

innmålt med Trimble DGPS med nøyaktighet i xyz ±10 cm. 

Det vises for øvrig til rapportens geoteknisk bilag for beskrivelse av felt- og laboratorieundersøkelser. 

3 Grunnforhold 

3.1 Henvisninger 

Plassering av borpunkt er vist på borplanen, tegning nr. 712293-RIG-TEG-001 t.o.m. og -003. Resultat 

av boringene er vist i profil på tegning nr. 712293-RIG-TEG-100 t.o.m. -105. 

3.2 Områdebeskrivelse 

3.2.1 Nordområdet 

Det nordlige området ligger ca. 200 m vest for flyplassen. Området er ca. 150x100 m2 og er avgrenset 

i vest av Jernelva og i øst av Industrivegen. 

Terrenget er relativt flatt med fall fra ca. kote 3,2 i øst til kote 1,3 i vest/sørvest.  

3.2.2 Midtområdet 

Det midtre området ligger ca. 300 m nordvest for Nordreisa videregåendeskole. Området er ca. 

130x180 m2 og er avgrenset i sør av E6. 

Terrenget er relativt flatt med fall fra ca. kote 3,4 i nord til kote 2,0 i sør. 
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3.2.3 Sørområdet 

Det sørlige området ligger sørøst for Nordreisa videregående skole. Området er ca. 900 m2 og er 

avgrenset av berget i sør. 

Terrenget er relativt flatt og ligger mellom kote 5 og kote 3.5. Sør for området stiger terrenget med 

helning ca. 1:10.  

3.3 Løsmasser 

3.3.1 Nordområdet 

Alle sonderinger er avsluttet i faste masser 30-45 m under terrenget. 

I nordøst er området utfylt med ca. 1 m med fyllmasser.  

Opprinnelig grunn består i hovedsak av 3 lag. 

Stedvis er det et tynt topplag med torv. Derunder er det et 1-2 m tykt lag som viser stor 

sonderingsmotstand. Nederst er det et lag hvor sonderingsmotstanden øker fra liten til stor med 

dybden. 

Det er tatt opp prøveserie ved borhull 5. Det vises til tegning nr. 712293-RIG-TEG-10. Prøveserien er 

avsluttet ca. 8 m under terreng. Den består av et 1 m tykt topplag med sandig, grusig materiale med 

vanninnhold 20 %. Derunder er det sand med enkle gruskorn med vanninnhold 19 -26 %. 

Typiske korngraderingskurver er vist på tegning nr. 712293-RIG-TEG-60. 

Massene er i telegruppe T1-T2, ikke til lite telefarlig.  

3.3.2 Midtområdet 

Alle sonderinger er avsluttet i faste masser mellom 35 og 43 m under terrenget. 

Grunnforholdene er stort sett like for hele området med massene som viser økende 

sonderingsmotstand fra liten til stor med dybden. I den nordlige delen er det registrert en inntil 4 m 

topp lag med middels til stor sonderingsmotstand. 

Det er tatt opp prøveserie ved borhull 14-5. Det vises til tegning nr. 712293-RIG-TEG-12. Prøveserien 

er avsluttet ca. 10 m under terreng. Den består i hovedsak av sand som er stedvis siltig/grusig. Målt 

vanninnhold er 12-27 %. 

Typiske korngraderingskurver er vist på tegning nr. 712293-RIG-TEG-61. 

Massene er i telegruppe T2-T3, lite til middels telefarlig.  

3.3.3 Sørområdet 

Alle sonderinger er avsluttet i faste masser. Det er påtruffet berg mellom kote 0 og kote minus 18,5 i 

den vestlige delen av området. 

Løsmassemektigheten varierer mellom 4,6 og 22,2 m der berg er påtruffet og er minst i den 

sørvestlige delen av området. 

Grunnen består i hovedsak av 3 lag. 

Øverst er det et 0,3-2 m tykt topplag med torv. Derunder er det et 3,5-35 m tykt lag med middels til 

stor sonderingsmotstand. Nederst er det stedvis påtruffet et meget fast lag, antatt morene. 
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Det er tatt opp prøveserie ved borhull 10. Det vises til tegning nr. 712293-RIG-TEG-11. Prøveserien er 

avsluttet ca. 5 m under terreng. Øverst er det 1 m med siltig sand med vanninnhold 29 %. Derunder 

er det et ca. 2 m tykt lag med sand med vanninnhold 11-18 %. I 2,5 til 4 m dybde er det et lag med 

sandig, grusig materiale med vanninnhold 9 – 13 %. Nederst er det et 1 m tykt lag med siltig finsand 

med vanninnhold 26 %. 

Typiske korngraderingskurver er vist på tegning nr. 712293-RIG-TEG-60. 

Massene er i telegruppe T2-T4, lite til meget telefarlig. 

3.4 Grunnvann 

Grunnvannstanden er ikke målt, men antas å ligge nært terrengoverflate. 

4 Orienterende geoteknisk vurdering 

Nordområdet skal fylles opp til kote 4 som tilsvarer ca. 1 m fylling i øst og 3 m fylling i vest. 

Midtområdet skal fylles opp til mellom kote 4,5 og 5,5 som tilsvarer 1 til 3 m fylling. 

Sørområdet skal fylles opp til kote 5 som tilsvarer en fyllingshøyde på inntil 1,5 m. 

Det vises til vedlagte situasjonsplan. 

4.1 Stabilitet 

I alle områder er massene faste og terrenget relativt flatt. Overslagsberegninger viser at fyllingene får 

tilfredsstillende stabilitet. 

Med tanke på senere bruk av området anbefales det at torvlaget fjernes. 
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SYM SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A 5 Grusig, sandig MATERIAL

B 5 SAND

C 5 SAND

D 10 SAND, siltig

E 10 SAND

#

#

#

#

#

#

#

#

#

SYMBOL: METODE:

Ogl.   = Glødetap ( %) TS   = Tørr sikt

Ona.   = Humusinnhold (%) VS   = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet  (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Vanninnhold Telegruppe <0,063 mm < 0,02 mm C u D 10 D 30 D 50 D 60

BOL %    % % mm mm mm mm

A 0,196 0,626 2,049 3,985

B 4,0 0,065 0,230 0,453 0,630

C 3,9 0,077 0,226 0,346 0,407

D 13,1 0,015 0,043 0,095 0,133

E 4,8 0,185 0,280 0,340
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SYM SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A 14-5 SAND x x x

B 14-5 Siltig, sandig MATERIALE x x x

C

D

E X

#

#

#

#

#

#

#

#

#

SYMBOL: METODE:

Ogl.   = Glødetap ( %) TS   = Tørr sikt

Ona.   = Humusinnhold (%) VS   = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet  (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Vanninnhold Telegruppe < 0,063 mm < 0,02 mm C z C u D 10 D 30 D 50 D 60

BOL %    % % mm mm mm mm

A 3,2 0,078 0,256 0,462 0,638

B 16,6 0,013 0,042 0,076 0,123

C

D

E
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 Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens 

relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller 

fast grunn. 

 

���� DREIESONDERING (NGF MELDING 3) 
Utføres med skjøtbare φ22 mm borstenger med 200 mm vridd 

spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med 

inntil 1 kN (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det 

ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller 

manuelt. Antall ½-omdreininger pr. 0,2 m synk registreres.  

Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybde-

skala og tverrstrek for hver 100 ½-omdreininger. Skravur angir 

synk uten dreiing, med påført vertikallast under synk angitt på 

venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i 

grunnen. 

 

���� 
RAMSONDERING (NS-EN ISO 22476-2) 

Boringen utføres med skjøtbare φ32 mm borstenger og spiss 

med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi 

på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres. 

Boremotstanden illustreres ved angivelse av 

rammemotstanden Qo pr. m nedramming. 

Qo = loddets tyngde * fallhøyde/synk pr. slag (kNm/m) 

 

���� 
TRYKKSONDERING (CPT - CPTU) (NGF MELDING 5) 
Utføres ved at en sylindrisk, instrumentert sonde med konisk 

spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjons-

hastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot 

konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand qc og 

sidefriksjon fs kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u 

måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres 

kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert 

informasjon om grunnforholdene. 

Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, 

lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, 

deformasjons- og konsolideringsparametre). 

 

 

DREIETRYKKSONDERING (NGF MELDING 7) 
Utføres med glatte skjøtbare φ36 mm borstenger med en 

normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i 

grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant 

rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. 

Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig. 

Nedpressingskraften FDT (kN) registreres automatisk under 

disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme 

grunnforholdene.  

Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire 

i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten. 

 

 
BERGKONTROLLBORING  
Utføres med skjøtbare φ45 mm stenger og hardmetall 

borkrone med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung 

slagborhammer og vannspyling med høyt trykk. Boring 

gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire, 

kan registreres, likedan penetrasjon av blokker og større 

steiner. For verifisering av berginntrengning bores 3 m ned i 

berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker 

påvisning. 

Avsluttet mot 

stein, blokk eller 

fast grunn 

Avsluttet mot 

antatt berg  

Forboret 

Middels stor motstand 

Meget liten motstand 

Meget stor motstand 

Avsluttet uten å nå fast 

grunn eller berg 

Halve omdreininger 

pr. m synk  

Slått med slegge  

Forboret  

Stein  

 

Borsynk i berg cm/min.  
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TOTALSONDERING (NGF MELDING 9) 
Kombinerer metodene dreietrykksondering og berg-

kontrollboring. Det benyttes φ45 mm skjøtbare borstenger og 

φ57 mm stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under 

nedboring i bløte lag benyttes dreietrykkmodus, og boret 

presses ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og 

konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste 

lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten. Gir ikke dette 

synk av boret benyttes spyling og slag på borkronen. 

Nedpressingskraften FDT (kN) registreres kontinuerlig og vises 

på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, 

slag og bortid vises til venstre. 

 

 
MASKINELL NAVERBORING  
Utføres med hul borstang påsveiset en metallspiral med fast 

stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5-20 m 

dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av 

grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas 

forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom 

spiralskivene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt 

utstyr som for eksempel skovlprøvetaking.  

 

 
PRØVETAKING (NGF MELDING 11) 
Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske 

egenskaper i laboratoriet. Vanligvis benyttes stempel-

prøvetaking med innvendig stempel for opptak av 60-100 cm 

lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller 

stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig 

prøvesylinder. På ønsket dybde blir prøvesylinderen presset 

ned mens innerstangen med stempelet holdes i ro. Det 

skjæres derved ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, 

der den blir forseglet for transport til laboratoriet. 

Prøvediameteren kan variere mellom φ54 mm (vanligst) og 

φ95 mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere, 

som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere. 

Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-3, der 1 er høyeste 

kvalitet. Stempelprøvetaking gir vanligvis prøver i Kvalitets-

klasse 1-2 for leire. 

 

���� VINGEBORING (NGF MELDING 4) 
Utføres ved at et vingekors med dimensjoner b x h = 55x110 

mm eller 65x130 mm presses ned i grunnen til ønsket 

målenivå. Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment 

til jorden rundt vingen når brudd.  Det tilhørende 

dreiemomentet blir registrert. Dette utføres med jorden i 

uforstyrret ved første gangs brudd og omrørt tilstand etter 25 

gjentatte omdreininger av vingekorset. Udrenert skjærfasthet 

cuv og cur beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved 

brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten St = 

cuv/cur bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres 

empirisk for opptredende effektivt overlagringstrykk i 

måledybden, samt for jordartens plastisitet. 

  PORETRYKKSMÅLING (NGF MELDING 6) 
Målingene utføres med et standrør med filterspiss eller med 

hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler). 

Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør 

presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk 

registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning 

av en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på 

bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingene. 

Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet. 

 

Matekraft FDT (kN)  

Prøvemarkering 

Prøvemarkering 

Uforstyrret  

 

Omrørt  

cuv, cuvr (kPa) 

γwz  

u (kPa)   
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MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2) 

Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og 

kornstørrelser for de enkelte fraksjoner er: 

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk 

Kornstørrelse (mm) <0,002 0,002-0,063 0,063-2 2-63 63-630 >630 

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som 

har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst 

betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største 

fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene. 

ORGANISKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2) 

Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er: 

 Benevnelse Beskrivelse 

 Torv Myrplanter, mer eller mindre omdannet. 

 • Fibrig torv Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke. 

 • Delvis fibrig torv, mellomtorv Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene. 

 • Amorf torv, svarttorv Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens. 

 Gytje og dy Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler. 

 Humus Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold. 

 Mold og matjord Sterkt omvandlet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre 

jordlaget. 
 

SKJÆRFASTHET  

Skjærfastheten uttrykkes ved jordens skjærfasthetsparametre a, c, φ (tanφ) (effektivspenningsanalyse) eller cu (cuA, cuD, cuP) (totalspenningsanalyse). 

Effektivspenningsanalyse: Effektive skjærfasthetsparametre a, c, φφφφ (tanφφφφ) (kPa, kPa, 
o
, (-)) 

Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon), tanφ (friksjon) og eventuelt c = atanφ (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på 

uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning – poretrykk) på kritisk 

plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende  tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra 

disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet. 

For korttids effektivspenningsanalyse kan også poretrykksparametrene A, B og D bestemmes fra forsøksresultatene. 

Totalspenningsanalyse: Udrenert skjærfasthet, cu (kPa) 

Udrenert skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen. Denne skjærfastheten 

representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale 

trykkforsøk (cut) (NS8016), konusforsøk (cuk, cukr) (NS8015), udrenerte treaksialforsøk (cuA, cuP) og direkte skjærforsøk (cuD). Udrenert skjærfasthet kan 

også bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering  med poretrykksmåling (CPTU) (cucptu) eller vingebor (cuv, cur). 

 

SENSITIVITET St (-) 

Sensitiviteten St = cu/cr uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestem-

mes  fra konusforsøk i laboratoriet (NS 8015) eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet cr (sr < 0,5 

kPa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier. 

 

 

Kan også plottes med σ3’ på horisontalaksen. 
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Geotekniske bilag  
Laboratorieforsøk  

 

Utgave: 26.11.2014 www.multiconsult.no Side 2 av 2 

VANNINNHOLD (w %) (NS 8013) 

Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110
o
C i 24 timer. 

KONSISTENSGRENSER – FLYTEGRENSE (wl %) OG PLASTISITETSGRENSE (wp %) (NS 8002 & 8003) 
Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir 

vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet ikke 

lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisiteten Ip = wl – wp (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av 

plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire). 

DENSITETER (NS 8011 & 8012) 

Densitet (ρ, g/cm
3
) Masse av prøve pr. volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og utskåret del. 

Korndensitet (ρs, g/cm
3
)  Masse av fast stoff pr. volumenhet fast stoff 

Tørr densitet (ρd, g/cm
3
) Masse av tørt stoff pr. volumenhet 

TYNGDETETTHETER 

Tyngdetetthet (γ,  kN/m
3
) Tyngde av prøve pr. volumenhet (γ = ρg = γs(1+w/100)(1-n/100), der g = 10 m/s

2
) 

Spesifikk tyngdetetthet (γs,  kN/m
3
)  Tyngde av fast stoff pr. volumenhet fast stoff (γs = ρsg)  

Tørr tyngdetetthet (γd,  kN/m
3
) Tyngde av tørt stoff pr. volumenhet (γd = ρDg = γs(1-n/100)) 

PORETALL OG PORØSITET (NS 8014) 
Poretall e (-) Volum av porer dividert med volum fast stoff (e = n/(100-n)) der n er porøsitet (%) 

Porøsitet n (%) Volum av porer i % av totalt volum av prøven 
 

KORNFORDELINGSANALYSER (NS 8005) 
En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,063 mm. For mindre partikler bestemmes den 

ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av 

suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i 

vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene.  

DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER (NS 8017 & 8018) 
Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved setningsberegning og bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. 

Jordprøven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon og belastes vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last. 

Sammenhørende verdier for last og deformasjon (tøyning ε) registreres, og materialets deformasjonsmodul (stivhet) kan beregnes som M = ∆σ’/∆ε. 

Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen σ’. Deformasjonsmodulen viser en systematisk oppførsel for ulike jordarter og 

spenningstilstander, og oppførselen kan hensiktsmessig beskrives med modulfunksjoner og inndeles i tre modeller: 

 

Modell Moduluttrykk Jordart - spenningsområde 

Konstant modul M = mocσa OC leire, σ’ < σc’             (σc’ = prekonsolideringsspenningen) 

Lineært økende modul M = m(σ’( ± σr)) Leire, fin silt,  σ’ > σc’ 

Parabolsk økende modul M = m√(σ’σa) Sand, grov silt, σ’ > σc’ 
 

PERMEABILITET (k cm/sek eller m/år) 
Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt 

bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kiA, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og i = 

hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet).Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet 

ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt. 

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER  
Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver 

med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene  fremstilles i et 

diagram som viser tørr densitet ρr som funksjon av innbyggingsvanninnhold wi. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (ρdmax) benyttes ved 

spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (wopt). 

TELEFARLIGHET  
En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. Telefarligheten 

klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig). 

HUMUSINNHOLD  
Humusinnholdet bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH-forbindelse). Metoden angir innholdet av humufiserte organiske 

bestanddeler i en relativ skala. Andre metoder, som glødning av jordprøve i varmeovn og våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd, kan også benyttes. 
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Planbestemmelser for detaljregulering av Betesda 

boligområde 

Plan ID: 19422014_002 

Dato: 1. september 2014 

Sist revidert: 21. mai 2015 

§ 1 GENERELT: 

§ 1.1 Formål: 

Formålet med reguleringen er å legge til rette for Betesda boligområde med både eneboliger og 

leilighetsbygg og tilhørende veier og annen teknisk infrastruktur. Planen skal også ivareta området 

rundt Andedammen. 

§ 1.2 Planavgrensning: 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet datert 20. mai 2015 i 

målestokk 1:800 er vist med reguleringsplan grense. 

§ 1.3 Planområdets arealformål og hensynssoner: 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningslovens § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 1 

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – BFS  

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse – BFK  

 Næringsbebyggelse – BN 

 Vann- og avløpsanlegg – BVA 

 Lekeplass – BLK 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 2 

 Veg – SV 

 Gang-/sykkelveg – SGS 

 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med andre angitte 

hovedformål – SAA 

Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 3 

 Naturområde – GN 

 Park – GP 

 Vegetasjonsskjerm – GV 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 6 

 Naturområde i sjø og vassdrag – VNV 
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Hensynssoner, jf. pbl. § 12-6 

 H 190 F – Sikringssone Sørkjosen Lufthavn 

 H 190 VA – Sikringssone hoved-avløpsledning 

 H 320 – Faresone flomfare 

 H 370 – Faresone høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

 H 560 – Bevaring naturmiljø 

 

§ 2 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG: 

§ 2.1 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse: 

Områdene regulert til boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse skal benyttes til boliger med 

tilhørende anlegg. 

§ 2.1.1 Bygningenes karakter: 

I areal BKS 1-2 skal bygningene være leilighetsbygg med tilhørende garasje/garasjeanlegg.  

§ 2.1.2 Utnyttingsgrad (% BYA): 

Innenfor areal BKS 1-2 skal 50 % BYA ikke overstiges. 

§ 2.1.3 Høyde: 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 6 meter. 

Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.  

§ 2.1.4 Byggegrenser og plassering av bygg: 

Der byggegrense er vist på plankartet skal bebyggelse med grunnflate større enn 50 m2 plasseres 

innenfor denne. Bygg skal plasseres minst 10 meter fra senterlinje kommunal vei. For bebyggelse 

med grunnflate mindre enn 50 m2 gjelder bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningslovens § 

29-4.  

§ 2.1.5 Byggesøknader: 

Byggesøknader skal inneholde situasjonsplan med planløsning for alle bygg på tomta, herunder 

garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og 

utforming av planert terreng skal vises på tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i 

byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette medfører at ingen terrenginngrep som grave- og 

sprengningsarbeider kan gjennomføres før byggetillatelse er gitt. 
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§ 2.1.6 Kjeller: 

Det tillates ikke kjeller innenfor planområdet. 

§ 2.1.7 Parkering: 

Det er krav om minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet (inkl. gjesteparkering). 

§ 2.1.8 Takform/-vinkler: 

Bygg kan oppføres med saltak med takvinkel mellom 22° og 40° eller pulttak (skråtak) med takvinkel 

mellom 15° og 40°. Dette gjelder også garasjer. 

§ 2.1.9 Estetikk: 

Fasader og takflater skal ha avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig preg. 

Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk 

helhetsvirkning i seg selv og i forhold til omgivelsene. 

Bebyggelsen skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialer og farger, utformes på en slik måte at 

området som helhet framstår med et godt preg. 

Tilbygg eller påbygg skal tilpasses og samordnes med det opprinnelige bygget. For fasadeendring og 

rehabilitering gjelder samme krav til estetikk som for nye bygg. 

Bygningselementer som oppfattes som utpregede fremmedelementer skal unngås. Store verandaer 

som ikke står i forhold til husets dimensjoner eller form tillates ikke. 

Materialbruk og detaljutforming skal tilpasses husets stil. Valg av utvendige farger skal understøtte 

husets form og detaljering. 

Alle tiltak, også støttemurer, skråninger, veger og lignende, skal innordne seg områdets topografi og 

tilpasses eksisterende terreng. 

§ 2.1.10 Gjerder: 

Tomteeier som har grense mot offentlig friområde kan pålegges å sette opp gjerde eller hekk mot 

dette. En eventuell hekk må i sin helhet holdes innenfor egen eiendom, slik at den ikke er til hinder 

for den frie ferdsel i området. 

§ 2.1.11 Støy: 

Boliger skal etableres med en stille side. Dvs. utendørsstøy lavere enn Lden 55 dB. 

Stue og soverom skal primært ha vindu mot stille side. Soverom prioriteres på stille side. 

Balkonger/veranda skal primært plasseres på stille side. Ev. skjermes slik at utendørsstøy på 

balkong/veranda er lavere enn Lden 55 dB. 
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Innendørs lydnivå (fra vegtrafikkstøy) i oppholds- og soverom skal tilfredsstille NS 8175 klasse C – 

tabell 5 (LpAeq 24 h 30 dB). Kravene til støy skal overholdes samtidig med at teknisk forskrifts (TEK 

10) krav til ventilasjon/luftutskiftning oppfylles. 

§ 2.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse: 

Områdene regulert til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse skal benyttes til boliger med 

tilhørende anlegg. 

§§ 2.1.4-2.1.11 gjelder ellers for disse arealene. 

§ 2.2.1 Bygningenes karakter: 

I areal BFS 1-6 skal bygningene være eneboliger med tilhørende garasje/garasjeanlegg.  

§ 2.2.2 Utnyttingsgrad (%BYA): 

Innenfor areal BFS 1-6 skal 30 % BYA ikke overstiges. 

§ 2.2.3 Høyde: 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 6 meter. 

Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.  

§ 2.3 Næringsbebyggelse: 

For arealer avsatt til næringsbebyggelse gjelder §§ 2.1.4-2.1.6 og §§ 2.1.8-2.1.10. 

§ 2.3.1 Bygningenes karakter: 

Innenfor areal regulert til næringsbebyggelse BN 1 tillates det oppført bygninger til kontor, lager og 

annen virksomhet tilknyttet driften av Nordreisa ASVO AS.  

§ 2.3.2 Internveger og parkering: 

Opparbeidelse av nødvendige internveger og parkeringsplasser tillates.  

§ 2.3.3 Utnyttingsgrad (%BYA): 

Innenfor areal BN 1 skal 30 % BYA ikke overstiges. 

§ 2.3.4 Høyde: 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 10 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygget. 

§ 2.3.5 Støy: 

Det skal settes opp støyskjerm slik at omkringliggende boligbebyggelse skjermes mot støy fra BN 1.  
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§ 2.4 Vann- og avløpsanlegg: 

Areal regulert til vann- og avløpsanlegg skal kun benyttes til nødvendige tiltak for vann- og 

avløpsanlegg. Andre tiltak tillates ikke. 

§ 2.7 Lekeplass: 

Areal regulert til lekeplass, BLK 1 og 2, skal utformes i tråd med planbestemmelsene til 

kommuneplanens arealdel vedlegg 1: Norm for lekeplasser. 

På lekeplass skal utendørsstøy være lavere Lden enn 55 dB. Dersom Lden overstiger 55 dB skal 

lekeplass støyskjermes mot støykilde. 

Innenfor BLK 1 kan det bygges et utkikkstårn for fuglekikking i nordvestlig del av formålsflaten. 

§ 3 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 

INFRASTRUKTUR: 

§ 3.1 Veg: 

Arealer regulert til veg skal benyttes til veg. SV 1-2 som bilveg. SV 3 som landbruksveg. 

§ 3.2 Gang/Sykkelveg 

Arealer regulert til gang/sykkelveg skal benyttes til gang/sykkelveg. 

§ 3.3 Parkering: 

SPA 1-3 kan benyttes som snuplass, også for større kjøretøy (f.eks. brøytebil eller lastebil med 

vareleveranser til boliger). Arealene kan også benyttes som gjesteparkering for boenhetene ved 

behov. 

§ 3.4 Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert med 

andre gitte hovedformål: 

Områder regulert til «angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert 

med andre gitte hovedformål» skal benyttes til vann, avløp, el- og fibertrasé, samt til annen 

nødvendig teknisk infrastruktur. 

SAA 3 og 4 kan benyttes som gjesteparkering for boenhetene i området ved behov som f.eks. private 

arrangementer, såfremt dette ikke er i konflikt med bruk av området til snødeponi eller annen 

offentlig bruk av arealene. 

 

§ 4 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR GRØNNSTRUKTUR: 

§ 4.1 Naturområde: 

Det tillates ikke inngrep i GN 1-4. Tilrettelegging for det allmenne friluftslivet er tillatt. 
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§ 4.2 Park: 

Innenfor areal regulert til park tillates enkel tilrettelegging av stier og rasteplasser. Eksisterende 

vegetasjon i tilknytning til Andedammen skal i størst mulig grad bevares. 

Området skal være allment tilgjengelig 

§ 4.3 Vegetasjonsskjerm: 

I areal regulert til vegetasjonsskjerm, GV 1-3, skal eksisterende vegetasjon bevares. Det tillates uttak 

av syke/døde trær. 

 

§ 5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE: 

§ 5.1 Naturområde i sjø og vassdrag: 

VNV 1, Andedammen, skal ivaretas på en best mulig måte for både biologisk mangfold og som et 

verdifullt naturelement for allmenheten. Egen skjøtselsplan bør utarbeides. 

Området tillates benyttet til skøytebane om vinteren. 

 

§ 6 HENSYNSSONER: 

§ 6.1 H 190 F – Restriksjonsområde Sørkjosen lufthavn 

Restriksjonsområdet H 190 F gjelder hele planområdet og er ikke vist med skravur på plankartet. 

Høyderestriksjoner som er angitt med koter (sorte og røde streksymboler) på restriksjonsplanen for 

Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning ENSR-P-10 datert 10.02.2005, må overholdes ved oppføring av 

nye bygg, samt ved anleggsarbeid der utstyr og midlertidige innretninger kan overstige høyder i 

restriksjonsplanen.  

§ 6.1.1 Krav til radioteknisk vurdering av kraner: 

Bruk av mobilkran innenfor planområdet tillates uten radioteknisk vurdering. Dersom mobilkranen 

skal operere over innflygingsflaten og sideflaten, skal Avinor Sørkjosen lufthavn kontaktes på 

forhånd. Det er ikke tillatt med bruk av tårnkran innenfor planområdet. 

§ 6.1.2 Farlige eller villedende lys: 

Det skal rettes søknad til Avinor i forbindelse med aktiviteter som endrer lyssettingen i området og 

som kan få innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken ved Sørkjosen lufthavn. 

Lys som lyser oppover tillates ikke. 

§ 6.2 H 190 VA – Sikringssone hoved-avløpsledning 

Areal avsatt som sikringssone H 190 VA kan ikke bebygges. 
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§ 6.3 H 320 – Flomfare  

Innenfor feltene med kode H 320 skal det vises spesiell oppmerksomhet og aktsomhet for flom ved 

prosjektering. Flomforebyggende tiltak skal foretas. 

§ 6.4 H 370 – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

Høyspenningsanlegg (H 370) innenfor planområdet må hensyntas. Drift som ikke kommer i konflikt 

med høyspenningsanlegget kan tillates. Faresonen flyttes dersom høyspenningsanlegget flyttes. 

§ 6.5 H 560 – Bevaring naturmiljø 

Innenfor H 560 tillates ikke tiltak som kan redusere naturtypelokalitetens verdi eller på annen måte 

gjøre skade på lokaliteten. 

 

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER: 

Før det gis byggetillatelser innenfor planområdet, må det foreligge en geoteknisk grunnundersøkelse 

utført av sertifisert konsulentfirma som godtgjør tilstrekkelig geoteknisk sikkerhet for planlagte tiltak 

innenfor planområdet jf. TEK 10 § 7-3. 

SV 1, SGS 1 og SAA 1, 2 og 4 må etableres før utbygging av BFS 1-6 og BKS 1-2. For arealer som ligger i 

direkte tilknytning til de deler av SV 1 som eksisterer i dag, dvs. BFS 4 og BN 1, kan disse bygges ut 

uten at den øvrige delen av SV 1 er på plass. 

Før utbygging av BKS 1-2 og BFS 5-6, må terrenget i området heves for å forebygge oversvømmelse 

ved flom. 

Lysberegninger, og eventuelle oppgraderinger av lyspunktene ved gangfeltene som går over E6 ved 

planområdet, skal være gjennomført før nye boliger tas i bruk. 

GN1-2, GP 1 og VNV 1 skal opparbeides sammen med øvrig infrastruktur som veg, V/A, gang- og 

sykkelveg o.l. 

 

§ 8 FELLESBESTEMMELSER: 

§ 8.1 Bygg- og anlegg: 

Alle bygg og anlegg skal utføres/oppføres i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) og dennes 

forskrifter med veiledninger. Kjeller tillates ikke i planområdet. 

§ 8.2 Avkjørselsforhold: 

Avkjørsler og kryss skal være oversiktlige og trafikksikre. 

Det tillates 1 avkjørsel per eiendom med maksimal bredde 4 meter. 
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Avkjørsler er vist med piler på plankartet. Eksisterende avkjøring til E6 fra BFS 4 stenges. Avkjøringen 

dette gjelder for er markert i plankartet. 

§ 8.3 Mindre vesentlige unntak: 

Kommunen kan når særlige grunner taler for det tillate mindre vesentlige unntak fra disse 

bestemmelsene innenfor rammene av plan- og bygningsloven. 

§ 8.4 Privatrettslige avtaler: 

Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås 

privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 

§ 8.5 Universell utforming: 

Universell utforming. Ved utbygging av veger, fellesarealer m.m. skal dette i størst mulig grad 

utformes slik at disse kan brukes på like vilkår for flest mulig jf. Statens vegvesens håndbok V129 og 

TEK 10. 
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Bebyggelse og anlegg (PBL §11-7, nr. 1)

Nordreisa kommune

Detaljregulering: Betesda boligområde

Saksbehandling etter PBL:

MerknadVedtakUtvalgDato

17. mars 2015 Driftsutvalget

PlanID: 19422014_002

Sikringsonegrense

Angitthensyngrense

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse

Næringsbebyggelse

Vann- og avløpsanlegg

Lekeplass

Veg

Gang/sykkelveg

Samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur/andre hovedformål

Naturområde

Park

Vegetasjonsskjerm

Naturområde i sjø og vassdrag

Faresone: H 320 - Flomfare

Faresone: H 370 - Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler)

Sikringsone: H 190 VA - Vann og avløp

Hensynssone: H 560 - Bevaring naturmiljø

Planens begrensning

Formålsgrense

Faresonegrense

Regulert tomtegrense

Byggegrense

Regulert senterlinje

Frisiktslinje

Linjesymboler

Hensynssoner (PBL § 11-8)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 11-7, nr 6)

Grønnstruktur (PBL § 11-7, nr. 3)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 11-7, nr. 2)

Punktsymboler

Avkjørsel

Høring og off. ettersyn Høringsfrist 30. april 2015

Målestokk: 1:800

Dato: 1.9.2014 20.5.2015Sist rev:

Stenging av avkjørsel

26. mai 2015 Driftsutvalget

25. juni 2015 Kommunestyre

Sluttbehandling

Sluttbehandling
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