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RE,GULERINGSPLAN FOR EITERFJORDBOTN ØST

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Stein Kristiansen
r4130

Arkiv: L12

Saksnr.:
3l14

Utvalg
Planutvalget

Møtedato
2t.05.2014

Innstilling:
Det faste utvalg for plansaker vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven $$ 12-10 og I2-II
å legge det fremlagte reviderte private forslaget "Reguleringsplan EiterfiordenØst" i Måsøy
kommune ut til nytt offentlig ettersyn. Planen er datert 25.3.2014 med tilhørende
planbestemmelser og planbeskrivelse.
Planen legges ut til offentlig etterslm frem til 25. jrä 2014.

Forslag til mindre endringer for tilrettelegging til turistfiskeanlegg vedlegges som alternativ til
høringsinnstansene når saken sendes ut på nytt offentlig ettersyn.

Dokumenter:

Jnr.l2l809;

DOK r 2980112 09 03.2012 TEK//SKRLI2
Norconsult

VARSEL OM REGULERING AV EITERFJORDBOTN ØST
DOK r 29811t2 19.03.2012 TEK//SKRLI2

Statens vegvesen
REGULERINGSPLAN EITERFJORDBOTN ØST
DOK r 29821t2 23.03.2012 TEK//SKRLI2

Finnmarkseiendommen
VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID
DOK I 2983112 02.04.2012 TEK//SKRLI2

Norges vassdrags- og energidirektorat
HØRINGSUTTALELSE
DOK | 2984112 29.03.2012 TEII/SKRLI2

Fylkesmannen i Finnmark
INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN
DOK t 2985112 11.04.2012 TEK//SKRL12

Reindrifisforvaltningen i øst-finnmark
VEDR. VARSEL OM REGULERING
DOK | 2986112 02.05.20t2 TEK//SKRLI2

Norconsult
REGULERINGSPLAN FOR EITERFJORDBOTN ØST TIL BEHANDLING
DOK U 4s4sl12 26.11.2012 TEW/GLELI2

Norges vassdrags- og energidirektorat
REGULERING AV HESTVANNET OG BRUK AV KOMMUNENS RESERVEVANNKILDE
DOK S 4957112 21.12.2012 TEII/SKRL12
SAKSFRAMLEGG
DOK S 213113 14.01.2013 TEII/SKRLI2
REGULERINGSPLAN FOR EITERFJORDBOTN ØST - 1. GANGS BEHANDLING.
BEH PS 476/13 3t.01.20t3 TEI?/SKRLI2

Saksn¡ 1/13 ftamøte24.01.2013 i PlanuWalget
SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR EITERFJORDB.,. GANGS BEHANDLING.
DOK U 478113 05.O2.20t3 TEK//IMALI2

Havøysund settefisk as

MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGULERINGSPLAN F... GANGS BEHANDLING.
DOK U 637/13 14.02.2013 TEIIISKRL12

Adresseliste;
REGULERINGSPLAN FOR EIETERIJORDBOTN ØST - HØRING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS BESTEMMELSER.
DOK | '122/13 19.02.2013 TEII/SKRLI2

Repvåg Kraftlag
EITERFJORDBOTN ØST. MERKNADER TIL PLANEN
DOK | 932113 05.03.2013 TEII/SKRL12

Statens vegvesen
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UTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN EITERFJoRDBOTN ØST MÄSØY KOMMUNE
DOK U 1263/t3 25.03.20t3 TErt/SKRLl2

Robin Mikkelsen
VEDR. REGULERINGSPLAN EITERFJORD ØST
DOK I 1284/13 27.03.2013 TEII/SKRLI2

Fylkesmannen i Finnmark
REGULERINGSPLAN FOR EITERFJORDEN I MÂSØY KOMMUNE
DOK U t285/t3 27.03.2013 TEK//SKRLI2

Robin Mikkelsen
PEGULERINGSPLAN FOR EITERFJORDEN
DOK U 1286/13 27.03.20t3 TEII/SKRLI2

Fylkesmannen i Finnmark
REGULERINGSPLAN EITERFJORDEN I MÄSØY KOMMUNE
DOK r 1290/13 27.03.2013 TEMSKRL12

Finnmark Fylkeskommune
FOR-ELØPIG UTTAIELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR EITERFJORDBOTN ØST MÄSØY KOMMUNE. VARSEL OM BEFARING
DOK I t29|t3 27.03.2013 TEK//SKRLI2

Kystverket
UTTATELSE FRA KYSTVERKET - REGULERINGSPLAN FOR EITER-FJORDBOTN ØST MÅSØY KOMMUNE FINNMARK FYLKE
DOK U t298lt3 27.03.20t3 TEKIIMALI2

Norconsult
MELDING OM VEDTAK - REGULERINGSPLAN FOR EITERFJORDBOTN ØST 1. GANGS BEHANDLING
DOK I 1326/13 03.04.2013 TEK//SKRL|2

NVE
UTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSVIRKSOMHET OG SETTEFISKANLEGG I EITERFJORDBOTN ØST
DOK r 1364/13 05.04.2013 TEK//SKRLI2

Sametinget
UTTALELSE - REGULERINGSPLAN FOR EITERBOTN
DOK r t463ll3 11.04.2013 TEK//SKRLI2

Finnmarkseiendommen
HØRINGSUTTALELSE SØKNAD OM KONSESJON TIL HAVØYSUND SETTEFISK FOR UTTAK AV VANN FRA HESTEVANNET
MÄ.SØYKOMMUNE
DOK t t467lt3 lt .04.2013 TEK//SKRLI2

Finnmarkseiendommen
HØRING AV REGULERINGSPLAN FOR EITERFJORDBOTN ØST - MÅSØY KOMMUNE
DOK I 1518/13 15.04.2013 TEK//SKRLI2

Reindrift sforval tningen Øst-Finnmark
REGULERINGSPLAN FOR EIERFJORDBOTN ØST. HØRING ETTER PLAN OG BYGNIN
DOK U 15t2/13 t5.04.2013 TEK//SKRLI2

Robin Mikkelsen
VEDR. REGULERINGSPLAN EITERFJORD ØST
DOK I 1655/13 22.04.2013 TEK//SKRLI2

Robin Mikkelsen
VEDR. REGULERINGSPLAN EITERFJORD ØST
DOK U t691113 23.04.2013 TEWITI0/ALt2

her
SAKSPROTOKOLL
DOK I 1800/13 30.04.2013 TEK//SKRLI

Robin Mikkelsen
VEDR. DOKUMENTER FRA MÅSØY KOMMUNE
DOK r 1822113 02.05.2013 TEII/SKRLI

Robin Mikkelsen
REGULERINGSPLAN FOR EITERTJORDEN I M,ÄSØY KOMMUNE
DOK | 2046/13 23.05.2013 TEII/SKRLI

Fylkesmannen i Finnmark
INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN FOR EITERFJORDBOTN ØST I MÅSØY KOMMUNE
DOK U 22071t3 04.06.2013 TEK//SKRLI

Havøysund settefisk A"/S v/Robin Mikkelsen
VEDR. REGULERINGSPLAN EITERFJORD ØST VIDERE BEHANDLING.
DOK | 39921t3 04.11.2013 TEK//SKRLI2

Finnmark folkeskommune
VEDR. REGULERINGSPLAN FOR EITERFJORDEN ØST GNR. 9 - MÄSØY KOMMUNE UTTALELSE ETTER BEFARING
DOK | 4248113 20.11.2013 TEMSKRLT

Havøysund Settefisk AS
ETABLERING I KONFLIKT MED HAVØYSIJND SETTEFISK

Jnr 14130

Sametinget - Høringsbrev dat. 19.12.2013
Norconsult - Oversendelse av reviderte plandokumenter for ny behandling dat 7.4.2014
Leite.as - Brev vedr. alternativ reguleringsforslag dat.3.5.2014.
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Innledning:

Nordconsult A/S er engasjert av Havøysund settefisk (SUS) til å utarbeide reguleringsplan for
Eiterfiordbotn Øst. Området har adkomst til kommunal vei og ligger ca. 5 km fra Havøysund. I
kommuneplanen for Måsøy 2000 - 2008 er området avsatt som "Annen bebyggelse" med

næÍnere spesifisering som næringsområde.

Planen ble førstegangsbehandlet i planutvalget sak 1/13 den 24.I.2013. Plandokumentene ble
sendt ut pähøringmed frist til den 5. april 2013.Innkomne høringsuttalelser ble sammenfattet

og oversendt tiltakshaver Havøysund settefisk den 4.juni 2013 for videre behandling.
Høringsuttalelsene påpekte samlet sett en rekke feil/mangler med det fremlagte planforslaget.
Fylkesmannen i Finnmark anbefalte en samlet revisjon av plandokumentene og en ny
høringsrunde. I tillegg varslet Finnmark f'lkeskommune at område måtte befares før de kunne

avgi sin endelige høringsuttalelse. Med bakgrunn i dette legges det nå opp til en ny behandling i
planutvalget, etterfulgt av en ny periode med offentlig ettersyn.

Saksutredning:

Fremlagte reviderte planforslag er ment ãivareta bedriftens behov for etablering og

tilrettelegging for etablering av settefiskanlegg. Framlagte plan omfatter følgende formål:
næringsbebyggelse, industri, kombinert næring/industri, trafikkanlegg, frilufts formål og vern
av kulturmilþ og kulturminne samt faresone for høyspentanlegg. Mrk. her at en foreløpig
ikke har lagt inn henssynssone for eksisterende vannledninger i området. Dette må
gjøres for å unngå skader etc.
Det er kommet inn til saÍìmen 9 uttalelser til planforslaget. 5 med merknader og 4 uten. De
med merknader er merket med uthevet skrift.; Finnmark fylkeskommune, Sametinget,
Finnmarkseiendommen, Norges vassdrag og energidirektorat, Fylkesmannen i Finnmark,
Statens vegvesen, Reindriftsforvaltningen Øst Finnmark, Repvåg kraftlag og Kystverket.
Nedenfor er forslagstillers behandling av uttalelser med merknader gjengitt;

fra rev. Planbesnrivelv

Fvlkesmannen i Finntaark:
I innspilletfra Fylkesmannen er momenter som har betydning mhL begrunnelser eller
endringer iforhold til reguleringsbestemmelser og beskrivelse tatt inn. Disse er somfølger:
a) Konsekvensutredning: uheldig at kommunens begrunnelse om at planarbeidet ikke utløser
ko n s e kv en s utr e dnin g i kke fr em g år av p I an b e s kr iv el s en.

Kommentar: Ved oppstartsmøte før igangsetting av planarbeidet ble det ikke oppgitt
b e grunn e I s e for ikke å lcr ev e ko n s e kv en s utr e dnin g.

b) Bebyggelse og anlegg: ikke samsvar mellom plankart og bestemmelser vedr. størrelse på
brulrsareal. $3c foreslås tatt ut.

Kommentar: $3c i bestemmelsene er tatt ut i revidert plan.

c) Byggegrense langs sjø: Byggegrense innenfor 1})-metersbeltet ikke vurdert ogfastsatt i
planbeskrivelse eller planbestemmelsene, oS byqseforbudet i 1)}-metersbeltet vil gjelde.
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Kommentar: Byggegrense på 10,0 meter mot sjø erfastsatt i revidert plan, og begrunnelse er
gitt i beskrivelsen.

d) Utbyggingsrekkefølge: Detforeligger ingen bestemmelser om utbyggingsrekkefølge. Dette
er nødvendigfor åfå enþrnuftig og planlagt utbygging av området.

Kommentar: Utbyggingsrekkefølge er tatt med i bestemmelsene i revidert pløn, og begrunnet i
beslcrivelsen.

e) Naturmangþldloven - krav til offentlige etaters beslutninger: Det foreligger ikke
vurderinger i planbeslcrivelsen etter Naturmangþldlovers $$ 8-12. Myndighetenes ansvørfor
å synliggjøre sine vurderinger etter Naturmangþldloven i vedtak understrekes.

Kommentar: Beslcrivelsen er utvidet iforhold til naturmangþld.

fl Område for industri: Bygging av kaier i bestemmelsene skal ligge under arealformålet
s amfer d s e I s anl e g g o g t elcnis k infr a s t ruktur.

Kommentar: Bestemmelsene endret slik at kai kommer inn under samferdselsanlegg og
t eløti s k i nfr a s truktur.

Kvstverket Troms og Finnmark:
Orientering om Kystverkets ansvars- og virkeområde og interesser.
Reguleringsplanen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk utover
planbestemmelsene alene. Det bør bl.a. opplyses om at alle tiltqk/byggearbeider langs land
og ut i sjøen også må behandles etter Havne- ogfarvannsloven av 17. april 2009 nr. 19.

Kommentar: Behandling etter Havne- ogfarvannsloven er supplert i Fellesbestemmelser

Renvåe Kraftløe:
Orientering om sikkerhetssonen under 22 kV luftledning på 6,0 meterfra hver ytterfose, og
må tegnes inn på reguleringskartet.
Elektrifisering av planområdet er ikke medtatt i reguleringsbestemmelsene, og bestemmelsene

må suppleres med dette.

Kommentar: Bestemmelsene er supplert med nytt punkt om elektrifisering.

Fínnm ark fvlkes ko mmu n e :
Areal- og kulturvernavdelingen har vært på befaring i planområdet og registrert 3

kulturminner i tillegg til de opprinnelige 2 som var blitt oppgitt av Sametinget. Kulturminnene
er koordinatfestet og beskrevet i Riksantikvarens kulturminnedatabase. De nye

registreringene viser at reguleringsplanforslaget er i konflih med kulturminnene. Det
beskrives to alternative løsningerþr det videre planarbeidet:
a) tilpasse/endre planen slik at det tas hensyn til kulturminnene,
b) søke Riksantikvaren om dispensasjon etter kulturminnelovens S 8, fierde ledd, på bakgrunn
av at araealformålene er i reguleringsplanen er i strid med bestemmelsene i
kulturminnelovens $ 3. Dispensasjon innebærer som regel at det gjennomføres en arkeologisk
gransking som belastes tiltakshaver, og er en lengere prosess.
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Kommentar: Planen er endret iforhold til de nye registreringene, ved utvidelse av LNFR-
området, ogflytting av veien. Jfr. også Sametingets innspill.

Sametínget:
Sametinget er orientert om de nye registreringene av kulturminner, ogforeslår også

alternative løsningerfor det videre planarbeidet. Et av kulturminnene ligger omtrent midt i
foreslått områdefor Næring. Etter nøye vurdering hqr Sametinget kommetfram til at denne
ikke regnes som automatiskfredet, og gitt den status som ikke-fredet. Når det gjelder de

resterende 4 kulturminnene, foreslås disse innlemmet í LNFR- områdene.

Kommentar: Planen er endret i samråd med Sametinget, og det er også tatt med et punkt
under rekkefølgebestemmelsene om at kulturminner som inngår i planen skal merkes før
andre tiltak i området igangsettes.

Annet.
Kommunen har mottatt brev fra firma leite.as på vegne av annen privat utbygger Kornelius
Paradnikas fra Litauen. I brevet fremgår det at man ønsker å få til noen mindre endringer av

det fremlagte planforslag for å tilrettelegge for et turistfiskeanlegg på østsiden av
Eiterfiordbotn. Målet er äfareguleringsplan godkjent før sommerferien. Det opplyses at dette
alternativet er drøftet med daglig leder i Havøysund settefisk Robin Mikkelsen. Han furner
løsningen akseptabel under forutsetningav at endringene ikke medfører forsinkelser i
planmyndighetenes behandling.

Kommentar.
Det reviderte planforslaget skal ut på ny offentlig høring. Deretter skal saken behandles på nytt
i planutvalget den 17.9.2014 før planen legges frem til godkjenning i kommunestyret imøte
den2.10.2014. Dette betyr at det ikke vil være mulig å f;l til noen vedtaff plan for området
inneværende sommer. Dette i tillegg til at foreslåtte planendringer henviser til de gamle
plandokumentene og ikke til de reviderte dokumenter, g¡ør det vanskelig å sy sammen et nytt
alternativt helhetlig planforslag. I epost av 19.I1.2013 har Havøysund settefisk ved daglig
leder anmodet kommunen om ikke å avgi areal til turistfiskeanlegg i denne omgang. I dette
ligger atman ikke kan ta en risiko for at viktige arealer blir blokkert før man har fått etablert
smoltanlegg og erfart fremtidige behov ved erfaringer gjennom praktisk drift. Med bakgrunn i
tilgjengelige opplysninger og tidsfaktorene vurderer en det som ikke hensiktsmessig å gjøre
ytterligere endringer i det mottatte reviderte planforslag, før saken sendes ut på ny
høringsrunde. Dette for å være helt sikker på at forslagstiller av orginalplan, Havøysund
settefisk, ikke skal bli ytterligere forsinket i forhold til sine planer om etableringer i Eiterf ord.
En anser det allikevel som mulig å kunne behandle endringene som angår turistfiskeanlegget
parallelt gjennom neste høringsrunde. Dette forutsetter at de foreslåtte endringer tilpasses de

reviderte plandokumenter kommunen har mottatt, i god tid før saken sendes ut på høring.

Vurderins
Ut fra en gjennomgan9av de innspillene som er kommet, og behandlingen som forslagstiller
har gjort, ser det ut til at alle vesentlige forhold som er anmerket av høringsinstansene er

ivaretatt i det fremlagte reviderte planforslag. En ny formell høringsrunde vil kvalitetssikre
dette og avklare eventuelle spørsmål som fortsatt måtte ha betydning for plansaken, heri om
alle vesentlig forhold er ivaretatt etter forrige høringsrunde. Blant annet er det uteglemt å legge
inn hensynssoner til eksisterende vannledninger som ligger i området.
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Fylkesmannen ønske om at planene skal legges ut på nytt offentlig ettersyn tas til følge. Plan-

og bygningsloven har krav om at en reguleringsplan skal ligge ute til offentlig høring i minst
seks uker. Administrasjonen gis fullmakt til å legge reguleringsplanen med planbeskrivelse og

bestemmelser ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.

Forespørsel om endringer som angär tilpasning av plan for å kunne etablere et turistfiskeanlegg
på ytre østre side av planomrädetbør medtas som et alternativ til det fremlagte reviderte
planforslaget. En anbefaler derfor å legge med disse endringene for athønngsinstansene også

kan uttale seg til dette. Alternative behandlingsmåter videre kan da være at en ny revidert plan
er utarbeidet før kommunestyrets behandling eller at mindre vesentlig endring av vedtatt plan
kan gjennomføres i etterkant av at <orginalplan> er vedtatt.

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenserJ:

Vedlegg:

S amlet revi dert planforslag ; Plankart, re g.b est o g planbeskrivelse.

Havøysund, den I I . mai 2014

SÀil"
Ann Stock

Stein Kristiansen
Konst. teknisk sjef
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Jnr. it{

EITERFJORDBOTN ØST

Planbeskrivelse til reguleringsplan for Eiterfjordbotn Øst,
Måsøy kommune.

Dato: 19.04.2012.

Revidert:

lnnholdsfortegnelse

1 . N Ø KKELOP P LYSru'ilGER.

Gårds-/ bruks-/ festenummer som inngår i planen:

9/l,eier: Finnmarkseiendommen,
9/l/ 6, eier: Finnmarkseiendommen
9132, eier: Måsøy kommune

Gjeldende planstatus: Avsatt som <<Annet byggeområde> i kommuneplanen, nærmere

spesifisert i kommuneplanens beskrivelse som næringsareal
for smoltproduksjon.

Forslagsstiller: Havøysund Settefisk v/Robin Mikkelsen

Plankonsulent: Norconsult AS

Planens hovedformål: Næringsformå|, settefiskanlegg

Aktuelle problemstillinger: Hensynet til bevaring av kulturmiliø, avkjørselsforhold til
kommunal vei.

Kunngjøring av oppstart: 13.03.2012.

2. BAKGRUNru FOR PLANARBEIDET.

3o-L

k2 14001888 20 l 4-05-10



Formålet med planen

Formålet med planen er definert slik i reguleringsbestemmelsene:

<Formëtlet med planen er å legge tit rette for nye nærings- og industriomràder i et
omràde med tidtigere etablert ínfrastruktur iform av offentlig vei, vannforsyning og

steinkai>.

Bakgrunn

Bakgrunn for planarbeidet er at Havøysund Settefisk (SUS) ønsker å etablere et

landbasert settefiskanlegg i området, der det allerede finnes en kommunal vei og

reservevannsledning for Havøysund.

Vannuttaket skjer fra Hestvannet, sør for planområdet, og tiltakshaver ble av Norges

Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) innvilget vassdragskonsesjon ijuli 2013. Dette

innebærér at iet kañ foretas en mindre regulering av Hestvannet, for å sikre

tilstrekkelig vanntilgang til drift av anlegget.

3. PLANPROSESSETV.

Forhåndskonferanse og befaring sammen med kommunen ble gjennomført den

10.11.2011.

Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt naboer/grunneiere og offentlige og private

instanser den t 3.03.2012, og annonsert i Finnmark Dagblad samme dag.

Vi legger til grunn at tiltakeUplanen ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU).

4. GJELDENDE PLANSTATUS OG O

RETNINGST'NJER.

)

VERORDNEDE

Fylkesplanen

Det legges til grunn at forslaget ikke er i strid med fylkesplanen

Kommuneplanen

På plankartet i kommuneplanen er planområdet betegnet som <Annet byggeområdet>,

og nærmere spesifisert i planbeskrivelsen som anlegg for smoltproduksjon.

Reguleringsplaner

Det finnes ingen andre reguleringsplaner for området

5. BESKRIVELSE AV PLANOMRADET, DAGENS S'TUASJOTV.
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Beliggenhet

Planområdet ligger ca. 5 km rett sør for Havøysund, langs Fv 889, i bunnen av

Eiterfjorden.

Planavgrensing
pfanområdet er avgrenset av eksisterende eiendomsgrense (eiendom 9132\ i vest, . .-.
eksisterende komrñunal vei i sør og øst, og strandlinje og eksisterende eiendom (9/1/6)

i nord og nordøst.

Tilstøtende arealers bruk/status

¡ LNFR (Landbruks-, Natur-, Frilufts- og Reindriftsområde).

o Kommunal adkomstveitilknyttet Fv 889'
o Områder for særskilt bruk og vern av sjø og vassdrag - vannareal for almen

flerbruk.

Eksisterende bebYggelse

lnnenfor planområdet, på kommunal grunn, finnes ei.gammel kondemnert hytte med

uthus som ikke nenyttes lenger. Annãn bebyggelse finnes ikke i umiddelbar nærhet.

Topog rafi, landskaPstrekk

Landskapet innenfor planområdet ligger i en Eiterfjorden. D91

finnes ikke høyere vegetasjon i området, etle Dette skyldes bl'a'

delvis et geneielt kjølig klima på kysten, og d vekstmedium' Deler

av området er noe myilenOt pba. ét oppkomme og bekk som renner ut i sjøen.

Naturmangfold

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) har følgende formål:

biotogis angfold og økologiske

bruk og menneskenes

og ifie kultur'

sten av Eiterfjorden, bærer preg av et kjølig
egetasjonstypen mer eller mindre strekker
stãr i stor grad av grov grus, singel, kuppel-

re områder på Finnmarkskysten. Med

i planområdet, har den eldre bosettingen
ressursene i havet. Eksisterende
ativt lang tid, som fra lokalt hold antas
t landskap). Det er ikke kjent i hvilken grad

friluftsliv. I databasen Naturbase til
oppgitt noen registreringer av spesielle eller

verneverdige arter av vegetasjon eller dyreliv'

k2 r4001888
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området er karflagt mht. kulturminner, gjennomførtav sametinget og Finnmark

fylkeskommune, 
"ä 

äit;" finn"t ¡ fultúñir¡nnevernets databank' Det ble registrert 5

kulturminner, hvorãv àn 
"u 

disse i ettertid har fått status som rkke-fredet'

Vei og trafikkforhold

Planområdet grenser i sør og øst i hovedsak til en eksisterend

ender i et tidligere uregutert ì-ndustriområde (eiendom 9/1/F6)'

ñãi avt<jørselira Fv 889 utenfor planområdet'

Kulturminner.

Reindrift

6. BESKRIVELSE AV PLANFORSTAGET

Reguleringsformål

P la nforslaget i nnehold e r fø lg ende reg u leri ngsformål :

o Bebyggelse og anlegg.
. Samféidselsanlegg og teknisk infrastruktur'

o LNFR (¡anãOrutõ-] ¡¡ãtut-, Frilufts- og Reindriftsområder)'

o Hensynssoner.
o Rekkefølgebestemmelser'

Generelt
danne plangrunnlag for etablering av et

samt avklare og stadfeste bruk av framtidige

r nærhet.

e kommunal vei som
Den kommunale veien

da. lforbindelse med

den 09.02.2010 til
gen ved

ablering av smoltanlegg i Eiterfjorden'

Særskilt om BebYggelse og anlegg

I områdene for bebyggelse og anlegg (næri

_k2_l 400 1888
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Utbygging av disse områdene skal spesielt ta hensyn til at tilfredsstillende løsninger for

infrastruktur er klarlagt og godkjent før utbygging.

Forholdet til bygging i 1O0-meters beltet:

Måsøy kommune har et ønske om etablering_av et landbasert smoltoppdrettsanlegg i

bunnen av Eiterf,orden. I planen er det fores lått en byggegrense p-a 10,0 meter fra
har en stor fordel av å ligge nærmest mulig
roduksjonen, og På grunn av kortere
nnbåt utenfor anlegget. Dette gir den
stnadskrevende løsningen i forhold til

etablering og drift. Den samfunnsmessige interessen av å bygge nært sjøen, ¡ 100-

metersbe]tet] er altså av den grunn vurdert som større enn ulempene ved å bygge

utenfor. Derfor er også området for næring vurdert som første utbyggingsområde, nest

etter veiadkomst og annen infrastruktur.

særskilt om samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

I tilknytning tilden kommunale adkomstveien i området, skal det anlegges veitil
området for næring, der annen veigrunn i form av veifylling også skal vises i planen.

Veifyllinger skal formes og bearbeides for best mulig tilpasning til landskapet omkring

Annên téfn¡st infrastruktur som vann, avløp og elektrisitetsforsyning skal koordineres

med veiframføring, for å minimalisere inngrep i naturen, samt oppnå en best mulig

tilpasning til landskaPet.

Særskilt om Landbruks-, Natur-, Friluft-, og Reindriftsområder (LNFR'områder)

LNFR-områdene er delt i to kategorier. LNFR 1-området omfatter et tradisjonelt

friluftsområde med dertil tilhørende aktiviteter og tiltak, mens LNFR 2 og LNFR 3

omfatter to områder der det er registrert eldre samiske kulturminner med strengere

regime for aktiviteter eller tiltak.

Særskilt om hensynssoner

Hensynssonene omfatter frisiktssoner i forbindelse med avkjørselsforhold mellom

eksisierende kommunal vei og ny foreslått vei, samt faresone under 22kV-
høyspentlinje.

7. KONSEKVENSER AV PLANFORSIAGET

Generelt
planområdets beliggenhet relativt langt fra annen bebyggelse eller ann_en registrert

aktivitet i dag tilsieiãt Oet i utgangspunktet ikke skulle være større konflikter i form av

f.eks. arealt<óltisloner med annen-bebyggelse, støy, trafikk, etc. lmidlertid må det alltid

påregnes at det har vært annen aktivitet i et område i tidligere tidsepoker. Det viser

registreringene av de samiske kulturminnene innenfor planområdet. Deler av områdets

tidigere bruk som industriområde er i hovedsak i tråd med reguleringsplanen.

k2 14001888
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Samiske kulturminner

opprinneris var d '[[ffi:l;;:[i
planområd"t, I." 

" 
,iÉgi t¡ioffen.ig ettersyn i

kulturminner. Dis 
r_._-4 _^ sformá.

2013, nærmere bestemt me

Estetikk

Vann og avløP

Det er tilgang på vann fra en eksisterende hovedvannsledning gjennom- området' i

forbindelse med framtidig virl somháiJ or¿d"t. Landbas rrt sêttefiskanlegg etablerer

egen vannforsytitö'iäl-ìestvannet i nftt. konsesjonssøknad' godkjent av NVE'

ikkeiområdet.Detmåderforsøkesspesieltom
þgg uäd àiablering. Landbasert settefiskanlegg etablerer

iterf¡orããn-, ¡ioruinãelse med produksjonen' og i hht'

Naturmangfold
urmangfoldloven, spesielt SS I - 12' hvor

for og sYnliggjøre kunnskaPen og

$ I i Ñaturmangfoldloven beskriver

bygge Pà
økologiske
et rimelig

à naturmangfoldet'

rer som regel nedbYgging av

også Påregnes til en viss

ng og utbYgging må det

t mulig grad'

Landskapetiområdeterbeskrevettidligere'Underdisseforholdenevilnærings-og
industribygg med store volumer nriu"ñaiguis.dominere' Utfordringen vil ligge i

rtr"*¡ñéäî ¡vgg, ülp"sning og utforming av landskap'

i området vurderes som tilstrekkelig' og i og

databasen Naturbase til Direktoratet for

20 l4-05-10
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utbygging, skal føre-var-prinsippet gjelde, og ansvarlig myndighet underrettes.
Oppretting av skade ved eventuell miljøforringelse blir belastet tiltakshaver.

Avfallshåndtering

All avfallshåndtering i området skal skje i samsvar med kommunens retningslinjer for
denne type tjenester.

Risiko og sårbarhet

Det vises til vedlagte ROS-analyse.

Fylkesmannen i Finnmark:

I innspillet fra Fylkesmannen er momenter som har betydning mht. begrunnelser eller

endringer i forhold til reguleringsbestemmelser og beskrivelse tatt inn. Disse er som

følger:

a) Konsekvensutredning: uheldig at kommunens begrunnelse om at planarbeidet ikke

utløser konsekvensutredning ikke fremgår av planbeskrivelsen.

Kommentar: Ved oppstartsmøte før igangseffing av planarbeidet ble det ikke oppgitt begrunnelse for

ikke â kreve konsekvensutredning.

b) Bebyggelse og anlegg: ikke samsvar mellom plankart og bestemmelser vedr
størrelse på bruksareal. $3c foreslås tatt ut.

Kommentar $3c i bestemmelsene er tatt ut i revidert plan'

c) Byggegrense langs sjø: Byggegrense innenfor 1O0-metersbeltet ikke vurdert og

fástéãtt i þlanbeskrivelse eller planbestemmelsene, og byggeforbudet i 1O0-metersbeltet

vil gjelde.

Kommentar: Byggegrense pâ 10,0 meter mot sjø er fastsatt i revidert plan, og begrunnelse er gitt i
beskrivelsen

d) Utbyggingsrekkefølge: Det foreligger ingen bestemmelser om utbyggingsrekkefølge.
Dette ei ñøOvendig for å få en fornuftig og planlagt utbygging av området.

Kommentar: lJtbyggingsrekkeføtge er tatt med i bestemmelsene i revidert plan, og begrunnet i
beskrivelsen.
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e) Naturmangfoldloven - krav til offentlige etate_rs beslutninger: Pet foreligger ikke

vúroer¡nger i-planbeskrivelsen etter Naturmangfoldlovens SS 8-12. Myndighetenes

ansvar fðr å synliggjøre sine vurderinger etter Naturmangfoldloven i vedtak

understrekes.

Kommentar: Beskrivelsen er utvidet iforhold til naturmangfold.

f) Område for industri: Bygging av kaier i bestemmelsene skal ligge under arealformålet

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Kommentar: Bestemmelsene endret stik at kai kommer inn under samferdse/sanlegg og teknisk

infrastruktur.

Kystverket Troms og Finnmark:

Orientering om Kystverkets ansvars- og virkeområde og interesser'

Reguleringsplanen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk utover

plañbesteñmelsene alene. Det bør bl.a. opplyses om at alle tiltak/byggearbeider langs

iand og ut i sjøen også må behandles etter Havne- og farvannsloven av 17. april2009

nr. 19.

Kommentar: Behandling etter Havne- og faruannsloven er supplert i Fellesbestemmelser.

Repvåg Kraftlag:

Orientering om sikkerhetssonen under 22kV luftledning på 6,0 meter fra hver ytterfase,

og må tegnes inn på reguleringskartet.

Elektrifisering av planområdet er ikke medtatt i reguleringsbestemmelsene, og

bestemmelsene må suppleres med dette.

Kommentar: Bestemmelsene er supplert med nytt punkt om elektrifisering

Finnmark ûlkeskommune:

Areal- og kulturvernavdelingen har vært på befaring_ i planområdet og registrert 3

kulturmiñner i tillegg til de opprinnelige 2 som var blitt oppgitt av Sametinget.

Kulturminnene er 
-fóordinatfestet 

ogbeskrevet i Riksantikvarens kulturminnedatabase.

De nye registreringene viser at reguleringsplanforslaget er i konflikt med kulturminnene'

Det beskrives to alternative løsninger for de videre planarbeidet:

a) tilpasse/endre planen slik at det tas hensyn til kulturminnene,

b) søke ledd, På

bakgrun melsene i

kulturmi res en

arkeologisk gransking som belastes tiltaks

k2 14001888
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Sametinoet:

sametinget er orientert om de nye registreringene av kulturminner, og foreslår også

alternative løsninjàr for det videre plãnarbeidãt. Et av kulturminnene ligger o-mtrent midt

ing har Sametinget kommet fram til at

tt den status som ikke-fredet' Når det

disse innlemmet ¡ LNFR- områdene'

Kommentar: planen er endret i forhotd tit de nye registreringene, ved utvidelse av LNFR-omrâdet, og

flytting av veien. Jfr. ogsâ Samefingefs innspill'

Kommentar: Planen er endret i samrâd med Sametinget, og det er ogsà ta\ me! et punkt under

rekkeføtgebestemmeß,ene om at kulturminn"i"òm ¡niga| ¡-ptanen sial merkes før andre tiltak i omràdet

þangseffes.

k2 14001888
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MASøY KOMMUNE

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for EITERFJORDBOTN

ØST, gnr.9, bnr.32, bnr. l, bnr. I f nr.8.

Planident:

Dato: 19.04.2012

Revidert= 25.03.14

s1

FELLESBESTEMMELSER

1.1 Formål med Planen.

1.1.1 Formålet med plañen er å legge til rette for nye nærings- og industriområder i et

område med tidligere etabtert infrastruktur i form av offentlig vei, vannforsyning

og steinkai.

1.2 Kulturminnerog aktsomhetsplikten.

1.2.1 Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes

Sametinget og Finnmark Fylkeskommune omgående, jfr. lov av_9. juni 1978 nr.

50 om kulturm¡nner $ 8, annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at

dette pålegg formidles videre til de som skal utføre arbeidet i marken.

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

1.5

1.5.1

1.5.2

Kommunal vannledning.

Eksisterende kommunal vannledning fra Hestvannet går gjennom planområdet,

og skal merkes før tiltak innenfor planområdet igangsettes.

Etter igangsatt tiltak må vannledningen under ingen omstendigheter skades.

Tiltak i strandsonen og isjøen.

Alle tiltak/byggearbeider langs og i sjøen skal, itillegg til behandling etter Plan-

og bygningêloven, også behandles etter Havne- og farvannsloven av 17. april

2009 nr. 19.

Reguleringsformå1.

samferdselsanleoq oo tekn¡sk ¡nfrastruktur. (Pbl s 12-5 nr. 2).

a) Kjøreveg 1, offentlig hovedveg.

b) Kjøreveg 2, offentlig adkomstvei.

c) ElektrisitetsforsYning.

d) Kaianlegg.

Bebvggelse og anlegg.
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a) Område for næring.

b) Område for næring/industri.

c) Område for industri.

1.5.3 Landbruks-. natur-. oq fr¡luftsområder. samt reindr¡ft (LNFR).

a) LNFR 1, område for friluftsformå|.

b) LNFR 2 og LNFR 3, områder for automatisk vern av kulturminner og
kulturmiljø.

1.5.4 Hensynssone.

a) Frisikt iveikryss.

b) Fareområde under høyspentlinje.

1.5.5 Rekkefølqebestemmelser.

a) Tiltaksrekkefølge.

s2
SAM FERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR.

2.1 Kiøreveo 1. offentliq hovedveq.

a) Kjøreveg 1 omfatter eksisterende offentlig veg i området, og opprettholdes for
samme formå|.

2.2 Kiøreveg 2. offentlig adkomstveq'

a) Kjøreve g 2 er ny adkomstveg som er tilknyttet området for næring og området

foi næring og industri.

b) Veiskråninger skal tilføres et topplag av finmasser/vekstjord og tilsåes.

2.3 Elektrisitetsforsvning.

a) Alle områder innenfor reguleringsformålet bygg og anlegg tillates elektrifisert,
og nettstasjoner titlates oppÍørl i disse områdene etter godkjent søknad.

Søknad sendes til Måsøy kommune, som er planmyndighet.

2.4 Kaianleqg.

a) Eksisterende steinkai innenfor plangrensen i område for lndustri tillates
istandsatt for framtidig bruk.

s3
BEBYGGELSE OG ANLEGG.
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b)

c)

d)

Generelt.

a) lnnenfor områdene for NÆRING, NÆRING/INDUSTRI og INDUSTRI skal
byggesøknader inneholde illustrasjonsplan som viser bygningers plassering og

nødvendige plan og snitt av bygninger og terreng, forstøtningsmurer, skråninger,
etc.

e)

Bygningsfundamenter skal ligge minimum 3,0 meter over middels vannstand.

Byggegrense mot sjø målt ved normalvannstand er 10,0 meter.

lnnenfor disse områdene tillates ikke utelager av materiell, avfall, utrangert
utstyr, e.1., som ikke skal benyttes i forbindelse med drift innenfor området.

Skjæringer og fyllinger skal tilføres et topplag av finmasser/vekstjord og tilsåes

Område for nærino.

a) Innenfor området NÆRING tillates oppført bygninger og anlegg for landbasert
oppdrett av settefisk, med tilhørende internveier, parkering, lager, pumpehus,

kontorer og andre nødvendige fasiliteter iforbindelse med drifi av anlegget.

b) I forbindelse med transport av settefisk fra settefiskanlegg til oppankret
brønnbåt eller brønnbåt ved kai i industriområdet, tillates midlertidig lagt ut
slanger/rør i strandsonen fram til brønnbåt.

3.1

3.2 Område for nærino/industri.

a) lnnenfor området NÆRING/INDUSTRI tillates oppført bygninger og anlegg
som er i tråd med formålet.

3.3 Område for industri.

a) lnnenfor området INDUSTRI tillates oppført bygninger og anlegg som er i tråd

med formålet.

s4
LANDBRUKS., NATUR- OG FRILUFTSOMRADER, SAMT REINDRIFT (LNFR).

4.1 LNFR 1. område for friluftsformå|.

a) I dette området er det ikke tillatt med bygg eller anlegg, parkering, hensetting
av campingvogner, lagring av materialer eller utstyr, etc. Etter søknad kan det
tillates opparbeidet enkle turstier og bål/grillplasser, som er i tråd med

formålet.

4.1 LNFR 2 oo FR 3. områder for a sk vern av kulturminner kulturmiliø-

a) lnnenfor disse områdene er det ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å
skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte
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utilbørlig skjemme automatisk freda kulturminner, eller framkalle fare for at

dette kan skje.

s5
HENSYNSSONE.

5.1 Frisikt iveikrvss.

a) Innenfor frisiktsonen i avkjørselen til offentlig vei tillates ikke etablert

elementer/objekter eller vegetasjon med høyde større enn 0,5 meter over

veibanen.

5.2 Fareområdeunderhøyspentlinie.

a) tnnenfor markert fareområde med totalbredde på 16,0 meter under

høyspenlinjen er det ikke tillatt å oppføre bygg eller anlegg for opphold.

s6
RE KKEFøLGEBESTEM M ELSER.

Tiltaksrekkefølqe.

Ved igangsettelse av tiltak innenfor planområdet, skalfølgende
prioriteringsrekkefølge gjelde:

a) Merking av kulturminner inkludert sikkerhetssoner.

b) Bygging av Veg 2 ogframføring av elektrisitet og vann til område for Næring.

c) Utbygging av område for Næring.

d) Utbygging av sjørelatert kombinert område for Næring/industri, område for
' 
lndúsli, og framføring av elektrisitet og vann til disse områdene.

e) Utbygging av kombinert område for Næring/industri i sør, samt framføring av
. 
eleliti¡sitet, vann og avløp til dette området'

6.1
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RrsrKo- oG SûRB.IRTTETSHETSÃN.ÉI,TSE (Ros)'

Dato: 19.04.2012.

Fareidentifikasion og sårbarhetsvurdering'

tnnledende farekartlegging.

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete, stedfestede hendelser. En fare er ikke stedfestet og

kan representere en 
"gruõö" 

hànàelser> med store likhetstrekk. Etterfølgende tabell er basert på DSB's

u"iÈoï¡ng s"*rurns"ixiãinái laìieiptantegging, sa: t utarbeidede sjekklister fra flere fylkesmenn'

Nedenfor følger en systematisk gjennomgang av analyseobjekt i forhold til de ulike farene, og hvilke tema

som er relevãnte for den etterfølgende analysen:

NtrTURBtrSERT

Skred/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, iord)

Flom ivassdrag

Stormflo

Vind/ekstremnedbør

Havnivâstigning

Skog/lyngbrann

Radon

VIRKSOMHETSBÃSERT

I henhotd til nasional skreddatabase

bestàr av tynt tøsmassedekke pà baútell'
Temaet skred vurderes ikke videre.

Detfinnes ingen vassdrag (def. Wikipedia) i
planomràdet. Mindre bekkerloppkommme
synlig pà ovefilaten, og

{runniannsptoblemer er ikke $ent. Temaet

vurderes ikke videre.

Temaet vurderes pga. planomrâdets

beliggenhet ved siøen.

Omrâdet er vurdeft ä være utsatt for vind.

Temaet vurderes Pga. Planomrâdets
beliggenhetved siøen.

Ptanomràdets markdelcke bestàr delvis av
grasdekke og lyng. Temaetwrderøs.

lngen kjente registreríngar av radon (ef.
NGU). Temaet vurderes ikke viderc.

ROS-a¡¡Iyse
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Støy

Bran n/eksplosjon ved industrianl egg

$emikalieutslipp og annen akutt forurensing

Transport av farlig gods

Forurensning lgrunn

Elektrornagnetisk strål i ng

Skipsfart

INFRtrSTRTIKTUR

VA-ledningsnett

Trafikksikkerhet

El.forsyning

Drikkevannsføsyning

lngen eksl.sferende vi¡ksomheter i omràdet.
Temaet er aktuelt ved eventuell søknad om
etablering av slike anlegg, og vurdercs ikke
videre.

tngen eksiderende vi*somheter i omrädet.
Temaet er aktuelt ved eventuell søknad om

etableríng av slik virksomhet, og vurderes
ihke videre.

Adkomstvei inn til og i planomrâdet. Temaet
er aktueltved eventuell søRnad om
etaÞleri ng av virksomhet tilknyttet slik
transBort. Temaat wrderes ikke videre.

Med unntak av enkel gammel hytte har det
ikke værtvitksomhet i omrâdet i nyere tid.

Temaet vurdercs Íkke videre.

Høyspentlinje pà 22 kV borø¡er en liten del
av planomràdet i sør. Temaet vurderes.

tngen eksisterende anlegg í omrädet.
Temaet vutderes ikke videre.

Trcnsport av seffeflsk fra landbaseñ anlegg
med bât ved Rai/oppankret ved land. Temaet
vutdercs.

Strentlig vannledning gär giennom
pl anom râd et. Te m aet vu rde rc s.

Eksiste¡ende otrentlig adkomstuei til
planomrâdet med ny avkiørsel til vei innønfor
plano m râd et. Temaet vu rde ras.

Eksrsúercnde strø mforsyni ng til omrâdet
berører il<ke omràder for bygg W anlegg-
Temaet vu¡deres ikke vìdere.

Ptanomràdet berører ikke ove¡flatekilder lar
drikkevann. Temaet vurderes ikke videre'
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sån¡¡n¡ oBIEKTER (anlegg,bygg,natur og kulturområder som ef sårbare

for inngrep og skader)

viklige offenflige bygg/institusjoner Bebyggeß9 av denne type tinnes
ikke i omràdet. Temaet wtderes ikke
videre.

Kulturminner Temaet er vurdert i beskrivelsen, og
wrde¡es ikke vida¡e.

Natur Temaet vurdert i besknvelsen, og
vurderes iRRe videre.

Reindrift Temaet avklaft i öesknve/safr, (E vurderes
il<ke videre.

på bakgrunn av denne farekartleggingen, er følgende tema vurdert som relevante, og dermed inngår i

den etterfølgende sårbarhetsanalysen:

l. Stormflo
2. Vind/ekstremnedbør
3. Havnivåstigning
4. Skog-/lyngbrann
5. Elektromagnetlsk stråling
6. Skipsfart
7. VA-ledningsnett
8. Trafikksikkerhet

1. Stormflo.

(år 2000 - 2100) stormflo for Måsøy kommune
àt de s¡ønære områdene innenfor planområdet berøres av en eventuell slik stormflo'
planbestemmelsené legger opp til bygningsplasseringer over 100-års stormflonivå.

2. Vind/ekstremnedbør.
Kombinasjonen vind og ekstremnedbør knyttes ofte opp mot ulike typer skred og stabilitet

i byggegrunn Pga. vanninnhold.

ROS-ualyse
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3. Havnivåstigning.
ning for MåsøY kommune er 67 cm' I

me-n kombinert med sammenfallende

skapes stormflo, som er tidligere beskrevet

i pkt.1.

4. Skog-/lYngbrann.

Markdekket i planområdet består i hovedsak av lyng, myr og grasbakke' ltøfte perioder

på sommeren uuiããr", området rorn *ùãérs utõatitor-orañn ved eventuell antennelse'

5. Elektromagnet¡sk stråling'

En høyspentlinje på 22kv berører den sørligste-delen av planområdet gjennom et område

med arealformål LNFR -frilrftforrnat, og ei'ã;råde med arealformål Næring/industri'

tnnenfor området t¡l frìluftsi;;tal titt"i"Joei ¡rre noen form for byggetiltak i det avsatte

fareområdet, med en bredde på 16'0 meter'

I området for Næring/inOìtit¡ iigger fareområdet utenfor byggelinjen'

Faren for elektromagnetisk stråling vurderes som liten'

6. SkiPsfart.

7. VA-ledningsnett.

Etablering av landbasert settefiskanlegg vil med nnbåt'

õö;;t¡.i av settefiskfra anlegg på.land tilbrø

rørlslanger. roranrring åu otànî-oåt i området u to

mulig iforhold til settefiskanlegg på land' som

i der industriområde er foreslått i planen'

Ved alternativ hensyn tileksisterende reservevannsledning til

Havøysund, s "ãr"i¿" 
må det tas hensyn til inntaksledning for

sjãvãin t¡l lan m følgerfjordbunnen'

Ved alterna liv b) landfortøyd tit steinkai kan det, ved pålandsvær' være aktuelt med

uflegging av ankerfortrvn¡ng, og de samme hensyn som ved alternativ a) vil gjelde'

et delvis
der for
skader i

virksomheter i bYggeområdene'

ROS-analYse
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7. Trafikksikkerhet.

Etablering av virksomheter i alle byggeområdene iframtiden vil nødvendigvis medføre

mer biltrafikk inn og ut av området. Med nytt internt veikryss er det viktig at siKforhold

i krysset tilfredsstiller kravene i statens Vegvesens Håndbok 017.

ROS-arH¡yse
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Sak 4ll4

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK. OPPFØRING AV FELLES
GARASJEANLEGG I SNEFJORD, SØKNAD OM DISPENSASJON
GNR 7 BNR 2 FNR 1

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Stein Kristiansen
t41389

Arkiv: G/BNR 7/2/1

Saksnr.:
4lt4

Ufvalg
Planutvalget

Møtedato
21.05.2014

Innstilling:
Planutvalget godkjenner gir med hjemmel i pbl. $ l9-2,vang dispensasjon fra Reguleringsplan
for Krokelva, til ã føre opp garasjebygg mhp. antall byggeenheter som økes fra 5 til 6

garasjeenheter.

Avtand fra planlagt bebyggelse til vegmidte skal ikke være mindre enn l8 meter.

Vilkår:

Eieren fraskriver seg enhver erstatning for skader eller ulemper som måffe sþldes
vegvedlikeholdet, vegvesenetes utbedringsarbeider eller vegtrafikken, i den utstrekning
skadene eller ulempene er enfølge av at byggverket blir liggende innenfor fastsatt

byggegrense i vegloven. Dette vil også gjelde støy og støvforhold.

Bygningen må oppføres i samsvar med kartskisse vedlagt søknad.

Bygningen må ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i dispensasjonen

Overnevnte vilkår vil også gjelde eventuelle nye eiere av eiendommen, eller annen bruker av

bygningen.

Byggearbeidene må være oppstartet innen tre år etter at dispensasjon er gitt, ellers vil tillatelsen
bortfalle.

Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som indikerer eldre

tids aktivitet i området, må arbeidene stanses omgående og melding sendes Finnmark

fflkeskommune og Sametinget.

Dokumenter:

DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT FV 889 FOR OPPFØRING AV FELLES GARASJEANLEGG GNR 7/2/I I
MÄsØYKOMMTINE
UTTALELSE CEDR. SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PLB. $ 19-2 FOR OPPFØRING AV FELLES
GARASJEANLEGG IJNDER GNR 7/2/I KROKELV, SNEFJORD
UTTALELSE CEDR. SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PLB. $ I9-2 FOR OPPFØRING AV FELLES
GARASJEANLEGG UNDER GNR 7/2/I KROKELV, SNEFJORD
SAKSGEBYR: SØK. OM OPPFØRING AV GARASJEANLEGG OG SØKNAD OM DISPENSASJON GNR 7 BNR 2 FNR 1

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN KROKELV GNR 7 BNR 2 FNR 1

NABOVARSEL GNR 7 BNR 2 FNR 1

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK. OPPFØRING AV FELLES GARASJEANLEGG I SNEFJORD GNR 7 BNR 2 FNR
1

a

a

o

a

a

a

a

a
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Innledning:

Bjarne Strøm, Strandgata 17 6, søker den 23.1.2014 på vegne av flere, om tillatels e tll ä føre

opp et felles garasjeanlegg (snøscootergarasjer) på godkjent område/lokalitet ved Krokelva i
Snefiord

I reguleringsplan for Krokelva er det i det aktuelle området tillatt oppført 5 stk garasjer i rekke.

Det søkes om dispensasjon til å kunne øke antall enheter til 6.

Saksutredning:
I reguleringsplan for Krokelva er det aktuelle området regulert til Bebyggelse og anlegg,
garasjeanlegg for bolig/fritidsbolig.

I denne saken dreier det seg om bygging av et garasjeanleggpä 6 enheter med et samlet

bruttoareal pä ca.108 m2. Omsøkt tiltak anses som legitimt og i tråd med aktuell
arealdisponering i gjeldende reguleringsplan for området. Planlagt tiltak forutsetter at det kan
innvilges dispensasjon for å utvide garasjeanlegget fra 5 til 6 enheter. Tiltaket medfører så langt

en kan se ingen endringer i forhold omkring avkjørsel da tiltaket knyttes opp mot eksisterende
parkeringsarealer og avkjørsler fra dette i eksisterende plan.

Aktuell nabo er oversendt nabovarsel i rekommandert sending. Det er ikke mottatt merknad fra
aktuell nabo.

Høringsskriv foruttalelse er oversendt aktuelle instanser den23.3.2074,meduttalelsesfrist
2.5.2014.

Innenfor fristens ttløp er det innkommet uttalelse fra;

Finnmark fflkeskommune og Statens vegvesen

Nedenfor følger en opplisting av de viktigste kommentarer høringsinstansene har til saken. For
fullstendige uttalelser viser en til de aktuelle høringssvar fra instansene som ligger på saken;

Finnmark 8¡lkeskommune.
Finnmark Slkeskommune vil ikke gå i mot at det innvilges dispensasjon til utvidelse fra 5 til6
garasjer. Vi vil imidlertid minne om at innvilgelse av dispensasjon kan føre tll presedens. Ut i
fra prinsippet om at like saker skal behandles likt, betyr det at kommunen må innvilge
dispensasjon for eventuelle lignende saker. Vi vil imidlertid minne om at avhengig av type sak,

kan det være hensiktsmessig med en planendring, eventuelt at det utarbeides en ny
reguleringsplan i stedet for dispensasjon.

Vurdering.
Fra saksbehandlers side kan en ikke se at planlagt tiltak, selv om det er i strid med kravene i
gjeldende reguleringsplan ikke skulle kunne godkjennes. Fare for presedens er selvfølgelig til
stede, men ut i fra behovene kan det se ut som at de forutgående planer ikke har regnet med

tilstrekkelig antall garasjeenheter. Dispensasjon bør kunne innvilges for ikke å forsinke
byggeprosessen.
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Statens vegvesen.
Statens vegvesen gir dispensasjon fra veglovens $29 med hjemmel i $30 for oppføring av

snøscootergarasje på eiendommen Gnr.7 Bnr.2 i Måsøy kommune i en avstand på inntil 18

meter fra midtlinja av FV889. Videre føIger vilkår.

Vurdering.
Alle vilkår som vegvesenet har medtatt i sin tillatelse er inntatt i sin helhet i innstilling til
vedtak.

Dispensasj onssøknaden.
Tiltakshaver har søkt om dispensasjon om å redusere avstand fra20 til 18 meter til midtlinje
for å kunne utvide garasjeanleggetfra 5 til 6 enheter.

Vurdering.
Særlige grunner skal legges til grunn ved dispensasjoner fra plan. Særlig gnrnn i dette tilfellet
kan tolkes som at det planlagte antall byggeenheter fortsatt er for lite i forhold til det reele

behovet. En utvidelse fra 5 til 6 enheter vil avhjelpe denne situasjonen noe. Den omsøkte

endring medfører ingen større endringer på planlagt bruk av området. En omregulering vil
medføre lengere tidsbruk og anbefales ikke i denne saken. Endring av plan(er) i dette området
bør allikevel vurderes på et senere tidspunkt, blant annet for å tilpasse antall garasjer til det

reelle behovet.

Med bakgrunn i overstående anbefaler en at søknad om dispensasjon på gitte vilkår, blir
godkjent. Byggesaken vil bli behandlet særskilt etter at et eventuelt dispensasjonsvedtak er
gyldig.

Saksutredning:

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenserJ:

Vedlegg:

Kartskisse

Havøysund, den 12.5.2014

Ann J Stock
Konst. rådmann

0

Konst. teknisk sjef
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Pl¡¡tdãta

Regubrlngcplan-Bebyggelre og rnlegg
(P812008 S12-s l{R.1)

Gerasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse

Regulerlngsplen€¡mferdsels.nlegg og toknlsk ¡nfrastruktur

(PBL200E S12-5 NR.2)

veg

Kjøreveg

n Parkering

I Annenveggrunn-Tekniskeanlegg

Regulerlngaplan- L¡nttbruks', natur og filluftsområrler
samt relndrn (P8L2008 !12'5 NR.6)

Landbruks-, natur-, og friltrftsområder saml reindrift

Regulerlngsplan-l{enrynsoilor (PBL200E 512€)

Angitthensynsone - Bevaring kultumiljø

RegulerlngsplanJufdlsks lln¡er og punK PBL200E

AngÍtthensyngrense

ReguÞrlngsplan-Fellec for PBL 1985 og 2008

Planens'begrensning

Formålsgrense

Planlagt bebyggelse
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