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1 INNLEDNING

1.1 Forord
Forslag til planprogram er utarbeidet av Utpost AS ved arkitekt Mats Kemppe. Ansvarlig 
styresmakt for behandling av planprogram og senere detaljregulering er Måsøy Kommune. 
Tiltakshaver er Havøysund Trevare AS ved daglig leder Trond Johansen.

1.2 Behandling av planprogrammet
Forslag til planprogram blir lagt ut til offentlig ettersyn og høring samtidig som oppstart 
av detaljregulering blir kunngjort. Høringsfristen er på 6 uker fra kunngjøringsdatoen. Etter 
høringen blir endelig planprogram behandlet og fastsatt av Måsøy kommune.

1.3 Formål og krav til prosess
Planprogrammet skal være et verktøy for tidlig medvirkning og gode prosesser knyttet til 
reguleringsarbeidet. Ved å synliggjøre hva som skal skje på ulike tidspunkter i planprosessen 
blir det lettere for ulike aktører å finne ut om de blir berørt og om de ønsker å bidra på de 
ulike stadiene i prosessen.

Måsøy kommune har stilt krav om konsekvensutredning (KU) i forbindelse med planarbeidet. 
Konsekvensutredningen vil bli innarbeidet i planbeskrivelsen og vil foreligge når ferdig 
reguleringsforslag blir fremmet for førstegangsbehandling.

Planprogrammet henvender seg til alle som har interesser i området. Målgruppene er de som 
blir berørt av detaljreguleringen samt øvrige berørte myndigheter, interesseorganisasjoner, 
rettighetshavere, enkeltvirksomheter og den enkelte innbygger.

2 BAKGRUNN

2.1 Hensikten med planarbeidet
Hensikten med plan- og utredningsarbeidet er å tilrettelegge området for boligformål. 
Planområdet har en sentral beliggenhet i Havøysund med kort avstand og liten høydeforskjell 
til både sentrum og Daltun. Dette muliggjør å kombinere vanlige boenheter med boliger for 
eldre som ønsker å flytte ut av hus med usentral beliggenhet og som er over flere plan. 
Dette medfører at planarbeidet også vil arbeide med tilrettelegging av vei fra planlagt 
boligområde til sentrum og Daltun.

2.2 Lokalisering
Planområdet ligger i Havøysund mellom Nordregate og fotballbanen, sørøst for Havøysund 
skole. Tomter som vil bli direkte berørt av planarbeidet er gnr/bnr 10/162, 10/196, 10/380 
og 10/151.
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Kartutsnitt viser hvilke tomter som vil bli direkte berørt av reguleringsarbeidet          

Bilde av planområde sett fra Nordregate ved skolen   
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2.3 Planstatus
I Reguleringsplan Havøysund sentrum – Torget fra 2003 er det aktuelle området regulert til 
idrettsanlegg og skole.

2.4 Krav om konsekvensutredning
I følge plan- og bygningsloven §§ 12-3, samt §§ 4-2 og § 4-3 har Måsøy kommune stilt 
krav om konsekvensutredning (KU) i forbindelse med planarbeidet. Dette er på grunn 
av detaljreguleringen har til hensikt å endre formålet for det gjeldende område fra 
idrettsanlegg og skole til bolig og vei.

Kartutsnitt fra gjeldende reguleringsplan for området

3 PLANOMRÅDET OG TILTAKET

3.1 Dagens situasjon og arealbruk
Skolens adkomstvei grenser mot planområdets øvre del. På 90-tallet ble det etablert en 
sykkelcrossbane i planområdets nordvestlige del, men manglende vedlikehold har medført 
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at området i dag er gjengrodd. Majoriteten av planområdets arealet har stått brakk i flere 
tiår og på vinterstid anvendes området for deponi av snø.

3.2 Adkomst
Planområdet ligger helt opp mot Nordregate, som er en kommunal veg. Ved omregulering 
vil det være behov for tilrettelegging av ytterligere adkomstveier til boenheter.

3.3 Tiltaket – Areal og bruk
Forslagstiller har til hensikt å regulere totalt ca 1800 m2 til boligformål og ca 1000 m2 
til veiformål. Nye veier har til hensikt å etablere adkomst til boenheter på bakkeplan mot 
fotballbane, samt skape forbindelser til mot sentrum og Daltun. Totalt vil nye veier ha en 
utstrekning på ca 250 meter.

Måsøy kommune har også signalisert at de ønsker definert et nytt område for deponi av snø 
da dagens deponi ligger i område som er tiltenkt boligformål.

BOLIGFORMÅL

VEGFORMÅL

MULIG SNØDEPONI

Skjematisk framstilling av de ulike formålene  
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MILJØ
TEMAER Antatte problemstillinger/

utfordringer
Forslag til behandling og vurdering

Utslipp Det vil bli generert bygningsavfall ved 
oppsetting av boliger.

Utbygger må følge de krav Byggeteknisk 
forskrift (TEK 10) krever for håndtering 
og dokumentasjon vedrørende avfall.

Støy Planlagt fortetting vil medføre noe økt 
trafikkstøy langs Nordregate.

Økt trafikkstøy forventes å bli lite 
sjenerende. Lav kjørehastighet innenfor 
og langs planområdet vil normalt 
generere lite støy. 

Lokalklima Lokalt klima forventes ikke å bli 
påvirket i stor grad av
utbyggingsplanene.

Lokalklima vurderes og omtales enkelt ift. 
sol/skygge, vind og snøforhold.

Flytting av 
snødeponi

Nytt snødeponi må være hensikt-
messig for sitt bruk, både rent 
funksjonelt og med hensyn til miljø.

Gå i dialog med kommunen for å finne 
et område som egner seg for dette 
formålet.

SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD
TEMAER Antatte problemstillinger/

utfordringer
Forslag til behandling ov vurdering

Transport og 
trafikk

Planlagt fortetting medfører noe økt 
trafikk samt behov for å etablere 
innkjøring til boliger som krysser 
dagens gangfelt.

Kjøre og ferdselsmønster utarbeides i 
samråd med kommune. 

Infrastruktur Infrastruktur omfatter drikkevanns-
forsyning, avløp og kraftforsyning.

Kommunal tilknytning for vei, vann 
og avløp samt energi. Eksisterende 
infrastruktur avklares ift. kapasitet 
og eventuelle utvidelser under 
planprosessen.

Sikkerhet for 
barn og unge

Planlagt fortetting medfører noe 
økt trafikk og noe mindre oversiktlig 
innkjøring til skolen. Nytt snødeponi 
kan også medføre økt aktivitet med 
tyngre kjøretøy nær skolen.

Invitere ledelsen ved skolen til å uttale 
seg om de ser dette som problematisk. 
Tilrettelegge en forsvarlig ordning 
for bortkjøring av snø i samråd med 
kommunen.

4 KONSEKVENSUTREDNING

4.1 Viktige hensyn og utredningsbehov
I henhold til forskrift om konsekvensutredning skal planprogrammet være tilpasset om-
fanget og nivået til planarbeidet. Programmet skal beskrive miljøforhold og naturresurser 
som blir berørt, samt aktuelle konsekvenser for miljø, naturresurser og samfunn. Det skal 
angis hvilke  utredninger som ansees nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag.

4.2 Oversikt over utredningstemaer
Under er det satt opp en skjema med de over de forhold man ser aktuelle å 
konsekvensutrede. Punkt som omhandler naturresursjer er utelatt da gjeldende tomt ikke 
innehar de egenskapene som dette punktet omhandler.
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Universell 
utforming

Ved eventuell etablering av boenheter 
for eldre må krav om universell 
utforming oppfylles. 

Både boliger og uteområder 
tilrettelegges slik at krav om universell 
utforming oppfylles.

Skole Reguleringsarbeidet vil medføre at 
areal planlagt for skole vil bli redusert. 
Dette gjelder spesielt mellom skole og 
fotballbane.

Invitere ledelsen ved skolen til å uttale 
seg om hvordan de stiller seg til det nye 
planforslaget.

Idrettstilbud Reguleringsarbeidet vil medføre 
at areal planlagt for idrett vil bli 
redusert. Dette gjelder spesielt langs 
Nordregate.

Invitere styret i idrettslaget til å uttale 
seg om hvordan de stiller seg til det nye 
planforslaget.

Kommunal 
økonomi/
Tjenestetilbud

Behovet for kommunale investeringer 
omfatter primært infrastruktur.

Investeringer kan være med på å 
effektivisere kommunens eldreomsorg 
hvis det etableres boenheter for eldre i 
området.

5 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

5.1 Fremdriftsplan

Prosess og planarbeid Mai Jun Jul Aug Sep Okt
Varsel om oppstart av planarbeid 
og høring av planprogram. Frist 
for merknader 6 uker.

Oppsummering av merknader 
og fastsetting/vedtak av 
planprogram.

Utredninger i samsvar 
med fastsatt program og 
utarbeiding av planforslag til 
førstegangsbehandling.

Førstegangsbehandling og 
offentlig ettersyn.

Andregangsbehandling og 
planvedtak.

5.2 Medvirkning
I løpe av planprosessen vil det bli avholdt møter i nødvendig omfang med berørte parter og 
lokale myndigheter.
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