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Saksnr. Utvalg Møtedato
14/2022 Hovedutvalg for teknisk, utvikling og miljø 04.04.2022

Reguleringsplan for fyllingsområdet
Mindre endring av reguleringsplan

Kommunedirektørens innstilling:
 

1. Hovedutvalg Teknisk, plan og miljø 22.04.04 vedtar forslag til mindre endring av 
«reguleringsplan for fyllingsområdet», planID 2010001. Etter plan- og bygningsloven 
§ 12 -14, andre og tredje ledd. 

I henhold til «Måsøy kommune delegeringsreglement 2019 – « er det vedtatt av 
Kommunestyret gjeldende plansaker, at Hovedutvalget for teknisk, utvikling og miljø 
legitimeres vedtak gjennom at «utvalget gis myndighet til å treffe vedtak om mindre 
endringer i reguleringsplan, jf. Plan- og bygningsloven § 12-14»

1. Ved godkjenning av mindre endringer tas sikte på å oppheve deler av 
«reguleringsplan for fyllingsområdet», planID: 2010001. 

Hovedutvalg for teknisk, utvikling og miljø 04.04.2022

Behandling

TUM - 14/2022 vedtak
1. Hovedutvalg Teknisk, plan og miljø 22.04.04 vedtar forslag til mindre endring av 

«reguleringsplan for fyllingsområdet», planID 2010001. Etter plan- og bygningsloven 
§ 12 -14, andre og tredje ledd. 

I henhold til «Måsøy kommune delegeringsreglement 2019 – « er det vedtatt av 
Kommunestyret gjeldende plansaker, at Hovedutvalget for teknisk, utvikling og miljø 
legitimeres vedtak gjennom at «utvalget gis myndighet til å treffe vedtak om mindre 
endringer i reguleringsplan, jf. Plan- og bygningsloven § 12-14»

1. Ved godkjenning av mindre endringer tas sikte på å oppheve deler av 
«reguleringsplan for fyllingsområdet», planID: 2010001. 

 
Enstemmig vedtatt



Innledning:
Bakgrunn
I forbindelse med at den gamle trekaia som redningsskøyta har hatt som base siden 1960 
tallet, skal erstattes av en ny flytekai av betong, nytt landfeste og ny nedkjøringsrampe til 
flytekaia, er den gamle trekaia fra 1960 tallet revet. Den gamle trekaia, var i så dårlig 
forfatning, at den ble besluttet revet høsten 2021.
Redningsselskapet en flåteplan som sier at mannskapene på fartøyene skal bo på land, i stedet 
for ombord på fartøyene når de er i tjeneste. For å imøtekomme redningsskøytas behov for 
lagringsplass og Redningsselskapets flåteplan, ønsker tiltakshaver, Måsøy Næring og Havn KF, 
å føre opp et bygg i to etasjer med en grunnflate på 60 m² i første etasje, og en utkraget andre 
etasje, på 146 m², inklusiv utvendig trapp til andre etasje. I første etasje vil bygget inneholde 
et lager, verksted og garasje, og andre etasje vil inneholde leilighet for mannskapet. Av 
beredskaps- og praktiske hensyn, er det behov for å plassere bygget så nær kaia som mulig. 
Det planlagte tiltaket utløser derfor behovet for å søke om små og forenklede endringer i 
reguleringsplanen for Fyllingsområde.
De omsøkte endringene går i hovedsak på å ivareta beredskapen til redningsskøyta, ivareta 
sikkerheten til- og bruken av kaia, både som base for redningsskøyta og som kai for 
ambulanse. Arealet som omfattes av endringssøknaden fremstår i dag som uorganisert og 
inviterer ikke til annet en parkering eller passasje.
Planstatus
Planområdet inngår i reguleringsplan «Fyllingsområdet», planID 2010001.

Utsnitt av området i gjeldende reguleringsplan hvor endringene er omsøkt
 

Gjeldene «reguleringsplan for fyllingsområdet»
Plantype Forenklet endring i reguleringsplan pbl 2008
Navn på plan 
reguleringsplan

Fyllingsområdet

Type plan Eldre reguleringsplan
Nasjonal arealplanid 5434_2010001-Rp
PlanID 2010001



Ikrafttredelsesdato 29.01.2010.  
Forslagstiller Kommunen ved Måsøy Næring og HavnKF, 

organisasjonsnummer 970559000 
Plankonsulent Yngvar Johansen på vegne av Proconsult AS, 

organisasjonsnummer 924776374
 

Saksutredning:
Endring av arealformål
Prosjektet «Ny redningsskøyte kai» har behov for å søke om formålsendring av noen formål i 
gjeldende plan for Fyllingsområdet. Disse formålene er:

 Eksisterende arealformål Kai 5 endres til RpArealformål (2041) og flyttes lengre 
østover

 Eksisterende arealformål Kai 5 endres til RpArealformål Bolig/Forretning/Kontor 
B/F/K 4 1802

 Eksisterende Park endres til RpArealformål (1802) B/F/K og Kjøreveg (2011)
 Eksisterende areaformål Kai 5 på grunn endres til RpArealformål (1802) B/F/K 4

Dessuten vil det bli ytterligere arealformål:
 I trafikkområde i sjø og få arealformål RpArealformål Bolig/Forretning/Kontor
 Gjeldende fyllingsområde skal man utvide fylling møt sørvest, og mot sørøst i 

tidevannssonen og der få nytt arealformål RpArealformål Bolig/Forretning/Kontor
Øvrige endringer:

 1 eksisterende avkjørsel flyttes østover og utformes som T-kryss, og 2 avkjørsler 
fjernes

Endringer gjeldende avkjørsler                                          Nytt T-kryss
 

 Flytting av parkeringsareal



Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan                  Endring som medfører at parkeringslomme 
flyttes 36 meter lengere østover
av nåværende parkering

 Mindre utvidelse av eksisterende fylling, men det vil ikke medføre fylling i sjøbunn, 
men fylling i tidevannssonen rundt 65 m2. Høyde på reetabler og utvidet fylling vil 
tilpasses eksisterende bygningsmasse, installasjoner, fylkesveg 889 og nytt landfeste.

 

 Tiltaket vil medføre behov for grensejustering, mellom Matrikkelnummer 5434-
10/1/11og matr.nr 5434-10/1/ flyttes

 

 Krav til dybde ved nordøstenden av den nye redningsskøytekaia er kote -2 under 
sjøkartnull, og dette vil føre til behov for en mindre utdypning, ca. 150 m3 masse kan 
bli fjerne

 



 
Endringene vil ikke gi noen konsekvenser sammenlignet med gjeldende reguleringsplan:
 

 adkomsten til fjæra vil bli beholdt
 tiltaket vil bevare områdets særpreg både visuelt og ved fysisk nærhet til sjøen og 

sundet. I vinterhalvåret benyttes den østlige delen av bukta (arealformål Parken) til 
snø deponi[1].

 
Hensikten med endring av «reguleringsplan for fyllingsområdet», planID 2010001
Prosjektet "ny redningsskøytekai" i Havøysund, har behov for å søke om små og forenklede endringer 
i reguleringsplan for "Fyllingsområdet", i Havøysund, Måsøy kommune. Endringene går i hovedsak ut 
på å endre formål, utvide eksisterende fylling, foreta en mindre "grensejustering" mellom to 
matrikkelnummer, flytte avkjørsel, og opprette nytt byggeområde. Endringssøknaden fører ikke nye 
elementer inn i gjeldene plan for fyllingsområdet. 
For å ivareta beredskapen til redningsskøyta, ivareta sikkerheten til- og bruken av kaia, både 
som base for redningsskøyta og som ambulansekai, ønsker forslagstiller å utvide 
eksisterende fylling, og dette utløser behov for de endringer i reguleringsplanen som naturlig 
følger tiltaket.
 
Grunnlag for å søke om små og forenklede endringer
 
Forslås at teksten i endringssøknaden benyttes.
1. juli 2017, trådte en lovendring av Plan- og bygningsloven § 12-14, i kraft. I lovkommentaren 
til plandelen av plan- og bygningsloven, revidert utgave 2020 (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet), om «endring og oppheving av reguleringsplan», S. 211, står 
det, sitat:
 
«Gjennom en lovendring som trådte i kraft 1. juli 2017, jf. Prop. 149 L (2015-2016), ble det 
åpnet for å gjøre betydelige unntak fra hovedprinsippet om full planbehandling. Det er 
imidlertid opp til kommunestyret å avgjøre om de enklere reglene om endring av 
reguleringsplan skal benyttes der loven åpner for det. Adgangen til slike endringer gjelder både 
for områderegulering og detaljregulering».
 
Endringene foreslås gjennomført etter en enklere prosess i samsvar med plan- og 
bygningsloven § 12 – 14, andre ledd. For å kunne behandle endringer på denne måte finnes 
tre kriterier som må oppfylles:



 
 endringene som foreslås må i liten grad påvirke gjennomføringen av planen
 hovedrammene i planen må ikke endres
 endringene må ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder

 
Det er i saksutredningen vurdert at en mindre planendring av reguleringsplan 
«Fyllingsområdet», PlanID 2010001, ikke påvirker gjennomføringen eller gå over 
hovedrammene til planen. Det foreslåtte tiltaket vil ikke heller ikke berøre viktige natur- eller 
friluftsområder.
 
Foreslåtte endringer er ikke konfliktfylte. Alle berørte er varslet i henhold til kravet i plan- og 
bygningsloven og har derved kunne uttale seg slik at alle hensyn har blitt vurdert. Dersom 
berørte myndigheter gir merknader som klart har karakter av innsigelse, vil det imidlertid 
være nødvendig å behandle saken videre som en ordinær planendring, men pr. dag finnes 
ikke noen innsigelser fra berørte myndigheter i saken.[1]
 
Saksgang og planprosess 
 
På forhåndskonferansen 23 april 2021, var endring av reguleringsplan ikke et aktuelt tema. 
Dette ble først klart etter at fyllingen måtte utvides. Redningsselskapet hadde behov for 
bolig til mannskapene, landfestet måtte flyttes til østsiden av fyllingen, flytting av avkjørsler 
og parkeringslomme) Disse forholdene utløste behov for små og forenklede endringer 
reguleringsplanen for området.
 
Søknad om små og forenklede endringer av reguleringsplanen for Fyllingsområdet ble sendt 
kommunen 01.02.2022, etter at en i møtet 25. november 2021, var omforent om plassering 
av landfeste kai og bygning for ny redningsskøytekai. 
 
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid etter plan- og bygningsloven § 12 - 8 ble gjort 
01.02.2022 med mulighet å uttale seg om planen frem til fristen 16.02.2022.
Den 3 mars 2022 har berørt administrasjon fra Måsøy kommune, berørte grunneier og 
offentlige etater blitt innkalt til et felles orienteringsmøte om behovet av ny redningsskøytekai 
og tilhørende planendringer av eksisterende plan «Fyllingsområdet», i Havøysund, planID 
2010001. Teknisk etat kunngjør vedtaket av endringen endring på nett og i avis, og varsler 
berørte parter med brev.
 
Kunngjøring og varsel om planoppstart er ikke lovpålagt i slike saker. Men likevel vil denne sak 
bli kunngjort etter vedtak.
 
Det tas sikte på å behandle søknaden etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd: 
«Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan 
når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 
Hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.»
Når det gjelder høring etter pbl § 12-14 tredje ledd er plikten til «foreleggelse» utvidet med 
«andre berørte» fordi muligheten til enklere prosess ved endringer utvides, og 
forvaltningsloven krever at saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.
 
Medvirkning 
Krav til medvirkning følger av plan- og bygningslovens § 12-14 tredje ledd:



«Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og 
festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis 
anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9.» Foreslåtte endringer har vært på høring etter 
pbl § 12-14 tredje ledd i to uker.
Det har blitt sendt informasjon om reguleringsarbeidet til berørte via Altinn, e-post eller brev 
til forslagsstiller Måsøy Næring og Havn KF og til plankonsulent til Yngvar Johansen hos 
Proconsult AS. Frist for merknader/ innsigelser har vært i perioden 02.02.2022 - 16.02.2022 
gjeldende denne mindre endring av reguleringsplan[1]. Det er 22 berørte som har fått varsel 
om oppstart av reguleringsarbeidet og det har under høringen ikke innkommet noen 
innsigelse fra offentlige myndigheter.
Den 3 mars 2022 har berørte og myndigheter blitt innkalt til et felles møte med Proconsult 
AS/Yngvar Johansen i Havøysund og med mulighet å deltakelse via TEAMS. I tillegg har det 
vært informasjon på kommunens hjemmeside og på COOP anslagstavle i Havøysund. 
Hensikten med møte har vært å informere om tiltaket «mindre planendring» av 
reguleringsplan Fyllingsområdet, planID 2010001og at alle berørte har mulighet å stille 
spørsmål om prosjektet.
 
Innkomne merknader
 

Statsforvalteren
 

1.Statsforvalteren mener at det relativt sett er mange endringer men kan betraktes 
som mindre vesentlig, dersom planens hovedintensjon opprettholdes.
2. Berørt sektormyndighet oppfatter at endringene berører deres ansvarsområder i 
slik måte at det er behov for ordinær planprosess. Men i denne saken ser ikke 
Statsforvalteren at foreslåtte endringer er av slik karakter at de må underlegges 
ordinær planprosess. Men påpeker at andre sektormyndigheter vil kunne ha en 
annen oppfatning etter en vurdering av deres sakfelt. 
3. Selv om endringene tas etter forenklet prosess, vil likevel de ordinære reglene om 
kunngjøring gjelde. 
4. Statsforvalteren sier: «Vi stiller oss til rådighet for spørsmål og drøftinger i det 
videre arbeidet med planen.»
Troms og Finnmark fylkeskommune
Planområdet har avkjørsel fra FV 889 Strandgata. I 2020 var vegens ÅDT på 1050. 
Fartsgrense er 50 km/t. Som vegeier og forvalter av fylkesveg, er våre interesser 
knyttet opp mot trafikksikkerhet, kollektiv og samferdselsarealene til fylkesvegen. Vi 
har ingen innvendinger mot at parkeringslommen flyttes, samt flytting av avkjørsel 
som beskrevet i søknaden. 
Concord Invest AS
Har ingen merknader
Havøysund båtforening
Tiltaket berører ingen ting som omfatter Havøysund Båtforening
Innkommen merknad fra Redningsselskapet, datert 24 januar 2022
1. Redningsselskapet ønsker et servicebygg med bo- og oppholds fasiliteter for fire 
personer og begge kjønn i tillegg til innendørs lager, verksted og vaskeområder. Alt i 
nærhet til redningsskøyta. Bakgrunnen for dette ønske ønsket er at vi har en strategi 
frem mot 2025 hvor vi ønsker at mannskapet som bor på skøyta pr i dag skal flytte i 
bolig på land.



2. Vi håper kommunen kan tillate prosjektet som nå er igangsatt ref ny kai og 
mannskapsbolig for RS da dette er en meget god løsning for oss.
Innkommen merknad fra Bengtsson Claudine A G / 10/192
1. Adkomst til «garasje» i Strandgata 161, 5434-10/192 med adkomst fra 5434-
10/1/11, som følge av plassering av «servicebygget» inntil Strandgata 161, 5434-
10/192.
2. Merknaden uttrykker også bekymring for at en eventuell utdyping for flytekaia kan 
føre til en «utvasking» av masser under Strandgata 161, 5434-10/192, som står på 
stolper.
Plankonsulentens kommentarer
1.Det er bygget en trapp til andre etasje i Strandgata 161, 5434-10/192, på 5434-
10/1/11. Dette er et areal som kommunen fester. Plankonsulenten er ikke kjent om 
det foreligger tinglyst rettighet eller gitt annen dokumenterbar tillatelse til å benytte 
dette arealet til adkomst fra 5434-10/1/11 til andre etasje i Strandgata 161. Hvis det 
foreligger slik avtale bes det om at BENGTSSON CLAUDINE A G fremlegger denne for 
plankonsulenten for den videre saksgang. Som følge av det som praktiseres i det 
daglige, ser en at adkomsten til eiendommen 5434-10/192, altså Strandgata 161 er 
på vestsiden av bygget, det vil si på motsatt side av bygget i forhold til det som 
endringssøknaden omfatter. Endringssøknaden for reguleringsplanen til 
Fyllingsområdet gjelder utelukkende søknad om tillatelse til å benytte arealene slik 
de er omsøkt.
Selv om ligger en viss fleksibilitet i den eksakte plassering av servicebygget, landfeste 
og nedkjøringsrampe, kan det ikke innrømmes eller loves eksklusive rettigheter til 
privatpersoner eller foretak i prosjektet. Sikkerheten til redningsskøyta og det at 
flytekaia med nedkjøringsrampe og tilstøtende areal skal benyttes til ambulansekai, 
har overordnet prioritet
2. Når det gjelder bekymring for utvasking av masser under Strandgata 161, er dette 
noe som ivaretas av geoteknisk prosjektering, men det henstilles til huseier og eier 
av kai og vedlikeholde og sikre egen bygningsmasse.

 
Det har ikke kommet noe innsigelser fra myndigheter gjeldende mindre planendring av 
reguleringsplan eller planprosess.
 
Vurdering i henhold til vedtatte kommunale planer  
De omsøkte endringene i «reguleringsplan Fyllingsområdet» er vurdert å være i tråd med:

 Kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2032
 Havneplan 2019 – 2023
 Planbestemmelser for reguleringsplan fyllingsområdet

 
Krav til konsekvensutredning
For denne planen er det ikke krav om konsekvensutredning. Dette er vurdert etter forskrift 
om konsekvensutredninger kapittel. 3 § 10. Det er vurdert at tiltaket ikke vil komme i 
konflikt med verneområder etter naturmangfoldloven.
 
Risiko- og sårbarhet
Foreslåtte endringer i reguleringsplan berør ikke områder med fare for skred. I midlertid kan 
det eventuelt finnes behov for avbøtende tiltak ved byggesakssøknad for ekstremflo. I 
«Havneplanen 2019 - 2023» finnes beskrevet aktuelle arealstrategier som at: 
«Klimatilpasning skal gjennomføres, med særskilte hensyn til havstigning og kombinasjoner 



av ekstremflo og ekstremvær» I endringssøknaden/planendringen finnes hensyn til at tiltaket 
vil være klimatilpasset og for å kunne utføre installasjonen i henhold til gjeldende 
sikkerhetsklasse 2 for tiltaket.
I vedtatte reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Fyllingsområdet, I kapittel III, 
sies det følgende: «I medhold av plan og bygningslovens § 26 gis følgende felles 
bestemmelser:
§ 1 Fellesbestemmelser 
1.«Ethvert tiltak innenfor området som kan medføre oppvirvling av bunnsedimenter i sjøen, 
skal avklares med Fylkesmannen i forhold til forurensningslovens bestemmelser»
 
Gjeldende utdypning ved nordøstenden av den nye redningskaia ble det i forbindelse med 
rivningssøknaden for trekaia gjort en miljøkartlegging av rivningsavfallet med fraksjoner. 
Statsforvalteren har da gitt en vurdering, om rivetiltaket var søknadspliktig i henhold til 
Forurensningsloven og i tillegg sier i sin begrunnelse:
 

 «På bakgrunn av den informasjonen som er lagt frem vurderer vi at anleggsarbeidet 
med rivning av kaianlegget vil kunne utgjøre ubetydelig forurensningsmessig ulempe 
iht. forurensningsloven § 8 fjerde ledd».

 «Dersom det skal utføres endringer i prosjektet som kan medføre økt fare for 
forurensning, skal Statsforvalteren gjøre en ny vurdering. Utfylling i sjø i Havøysund 
havn vil eksempelvis utløse behov for behandling etter forurensningsloven»

 
Den samlede vurderingen gjeldende utdyping er at forurensningsfaren til å være svært lik 
eller mindre enn det situasjon var ved rivning av trekaia.
 
Samlet vurdering og konklusjon
 

 tiltaket legger til rette for forbedret tilgjengelighet, utvidet fylling skal ha de 
kvaliteter som er nødvendige mht. tilgjengelighet, som stigningsforhold på overflaten 
til fyllingen. Fra sjøsiden vil tilgjengeligheten forbedres betraktelig, både med tanke 
på sikkerhet og adkomst. En flytekai med nedkjøringsrampe vil medføre sikker i land- 
og ombordstigning fra båt, uavhengig av tidevannsforskjeller.

 tiltaket inviterer til økt bruk av området som en naturlig møteplass til og fra og 
endringen vil føre til at det blir ryddet opp i området, og Parken vil fremstå som mer 
attraktivt, invitere til bruk, og fungere mer i tråd med formålet til planen.

 foreslåtte planendringer vil styrke gjennomføringen av planen på en god måte og ut 
fra et helhetsperspektiv tilføre en forbedring av området, sammenlignet området før 
planendringene.

 den omsøkte endringen finnes i sammenhengende bebyggelse, som sikrer at:
 hele parkarealet forblir åpent, noe som bevarer kontakten med sundet og sjøen
 for de aktiviteter som foregår der finnes et overordnet mål å ivareta beredskapen og 

sikkerheten til redningsskøyta, og den funksjon som redningsskøyta har, både lokalt 
og i regionen

 det reelle arealet til Parken reduseres noe og mindre enn 30 m2 er tatt til trafikkareal
 Planendringen vil være klimatilpasset

 
Økonomi
Det er estimert at tiltaket ikke vil medføre noe negative konsekvenser for Måsøy kommune.
VEDLEGG



 Måsøy kommune delegeringsreglement 2019 -
 Kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2032
 Havneplan 2019 – 2023
 Planbestemmelser for reguleringsplan fyllingsområdet
 Plankart for reguleringsplan fyllingsområdet
 Vedlegg som ble sendt med varsel og berørte parter

Vedtaket kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 1 – 9, forholdet til forvaltningslova og 
klage
 

[1] I følge KMDs rundskriv H-6/17 er en rimelig høringsfrist på 2-3 uker.

 

[1] Kilde: I rundskriv Nr. H-6/17, Dato 30. juni 2017, fra Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet om «Endringer i 
reglene for å endre og oppheve reguleringsplan (§ 12-14)»om, uttalelser, innsigelser og tidsfrister, side 8-9, De ordinære krav til høring og 
offentlig ettersyn med frist på 6 uker vil ikke gjelde.

[1] Endringssøknaden endrer ikke på dette. Om dette skal formaliseres i planen, har ikke litt tatt stilling til i endringssøknaden. Dette kan 
eventuelt gjøres når hele planen revideres. 

 

 
 
 
 

Vedlegg
Vedlegg
Havneplan+2019+-+2023+v.04
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
Måsøy+kommunes+DELEGERINGSREGLEMENT+2019-+3+utvalg
.vedlegg som ble sendt med varslet og berørte docx
29.1.2010 Planbestemmelser
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