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Hadsel kommune
Postadresse
Poststed
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00492-1
Øyvind Bjerke

Saksgang
Hadsel formannskap

Møtedato
11.02.2021

GBnr 64/83, 321, 417 - Avklaring angående prosess for kommende
byggesak - utvidelse Nordlaks
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren innstiller Hadsel Formannskap til å vedta følgende:
Grunnet prosjektets høye viktighet, samt at plankrav ikke vurderes å bli vesentlig
tilsidesatt i dette tilfellet, imøtekommer Hadsel Formannskap Nordlaks’ ønske om å
kunne få behandlet og innvilget byggesak før detaljplan vedtas.
Det forutsettes at området detaljreguleres så snart som mulig, og at det settes vilkår i
byggesaksvedtak om at bygging skjer på tiltakshavers egen risiko. Tiltakshaver må
kunne påregne behov for mindre vesentlige justeringer på tiltaket som følge av
planprosess.
Vedlegg:
Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse for områdereguleringsplan BØ24
Tegninger og kart fra Nordlaks
Referanser i saken
Områdereguleringsplanen BØ24 Børøya industriområde
Nordlaks’ havfarmprosjekt
Tidligere byggetillatelser hos Nordlaks
Bakgrunn
Saken gjelder Nordlaks’ behov for å utvide deres produksjonslokaler og tilhørende
uteområder, blant annet som følge av satsingen på havfarmer.
Nordlaks har tidligere mottatt 21 nye statlige utviklingskonsesjoner for å kunne bygge
og bruke havgående havfarmer. Prosjektet vil ha potensiale for å gi et innovasjonsog forskningsløft for havbruksnæringen, samtidig som det vil gi regionen et betydelig
antall nye arbeidsplasser og verdiskaping. Tilrettelegging for bruk av konsesjoner vil
medføre at regionen vil merke de positive ringvirkninger av Nordlaks’ investeringer,
samt vekst i antall ansatte. Nordlaks har tidligere informert om forventning om nær
dobling av deres produksjonsnivå fra tiden før havfarmprosjektet, med påfølgende
store investeringer på Børøya, opptil 350 nye arbeidsplasser i nærområdet og økt
tilflytting til regionen, for å nevne noe. Kommunen er blant annet i gang med å
tilrettelegge områder for nye boliger for å kunne ta imot forventet tilflytting i tiden
som kommer.
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Saksfremstilling
Utsnitt

1 Oversiktsbilde t.v. og aktuelt område med plangrunnlag (industri) t.h.

Nordlaks planlegger våren 2021 å utvide bygningsmassen betydelig inn i nytt område
sør og sørøst for Nordlaks’ eksisterende bebyggelse (se situasjonsplan). Området skal
benyttes til nye bygg, parkering, ny adkomstvei, område for lasting / lossing av
trailere med mer.
Søker har oppfattet saken slik at det ikke behøves å detaljregulere dette området, og
har derfor prosjektert og kontrahert bygging av fabrikkutvidelse ila våren 2021.
Graving må, ifølge søker, starte februar, mens plasstøpt betong må starte deretter,
før eventuelt montasjestart betongelementer i april.
Ifølge Nordlaks (og deres søker) er det i første omgang det lyseblå bygget merket H
som ønskes oppført (se masterplan under). Se vedlagte tegninger for
bygningstegninger. Ellers er bygg merket med bokstaver eksisterende bygg, mens
bygg merket med tall er planlagte bygg og anlegg.
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2 I første omgang lyseblått bygg (H), som skal bygges.

Plangrunnlaget for eiendommen
Eiendommen er områderegulert til industri i områdereguleringsplan BØ24 Børøya
industriområde, vedtatt 18.10.2018.
Eksisterende bebyggelsesområde for Skretting og Nordlaks (I3) ble i planbeskrivelsen
(vedlagt) til områdereguleringsplanen BØ24 (vedtatt 2013) ansett å være
detaljregulert gjennom områdereguleringsplanen, da med begrunnelse at planen for
disse områdene dannet tilstrekkelig grunnlag for utarbeidelse av byggesøknad for
tiltak. På bakgrunn av dette har flere byggeprosjekter på Nordlaks’ eksisterende
områder blitt utført som byggesak uten detaljplan. Søker, på vegne av Nordlaks, var
også søker i flere av disse byggesakene.
Planbeskrivelsen (2013) beskrev videre at det forutsettes påfølgende
detaljreguleringsplan før utbygging av områdene I1, I2, I4 og I5, som var øvrige
ubebygde industriområder i datidens plankart. Hensikten bak dette forståes slik at
utvidelser av områdene må detaljreguleres, altså når nye områder skal bebygges,
herunder området for Nordlaks utvidelse.
Områdereguleringsplanen BØ24, ble vedtatt endret av kommunestyret 18.10.2018.
Kunngjøring av vedtatt endret plan ble sendt til berørte parter etter vedtaket.
Planbeskrivelsen behøvde her ikke å bli endret, men bestemmelser og plankart
(vedlagt) ble endret. Det ble i 2018 satt plankrav om detaljregulering innenfor
områdene som Nordlaks ønsker å benytte for videre vekst sør og sørøst for
eksisterende bebyggelsesområde (se vedlagt plankart på ubebygd del av BI3, BI4 og
BI5).
Søker og tiltakshaver ble påminnet om følgende bestemmelser om detaljregulering i
e-post av 20.01.2021:
1.2 Industri (BI2, BI4, BI5 og BI6)
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a) Områdene er avsatt til industribebyggelse med tilhørende anlegg, herunder
lager.
e) Før det gis byggetillatelse for bebyggelse skal det foreligge godkjent
detaljreguleringsplan i henhold til PBL § 12-3, som bl.a. skal
dokumentere: i. Bygninger formål, plassering og høyder. ii. Avklaring av
forholdet til eksisterende hovedvannledninger. iii. Trafikkløsninger. iv.
Tomteutnyttelse. v. At utfylling i sjø tilfredsstiller krav i gjeldende teknisk
forskrift (TEK)
1.3 Industri BI1 og BI3
a) Området detaljreguleres til industribebyggelse med tilhørende anlegg,
herunder lager.
Det ble i påfølgende møte (25.01.2021) og dialog med Nordlaks avklart at det er
plankrav om detaljplan for Nordlaks’ tiltak.
Løsningsforslag
Det ble av kommunen foreslått parallell behandling av ny detaljplan og byggesak i
tråd med PBL §12-15, noe begge parter vurderte hensiktsmessig i møte 25.01.2021.
Tidsmessig ble det vurdert som gjennomførbart om planforslag kunne være klar til
februarmøtene. Dette fordrer imidlertid svært kort tid for utarbeiding av detaljplan,
noe hverken Nordlaks eller deres ansvarlige søker er bekvem med. De ønsker derfor å
bruke mer tid på denne detaljplanprosessen for å få bedre sluttresultat. Nordlaks
ønsker samtidig å inkludere alle sine arealer i området, samt også muligens arealer til
andre aktører, som ønsker å etablere seg i umiddelbar nærhet til Nordlaks
eiendommer. Herunder eksempelvis Berg Elektro AS.
Dette medfører samtidig at ny detaljplan ikke kan være klar og vedtatt i tråd med
Nordlaks’ tidsskjema for utvidelsen. Nordlaks ber derfor kommunen om mulighet til å
søke om byggetillatelse for planlagte og kontraherte nye bygg før planen er klar.
Dette for å unngå svært dyre forsinkelser.
Kommunedirektørens vurdering
Administrasjonen vurderer at området må detaljreguleres, noe også tiltakshaver
innser og planlegger for. Dispensasjon fra plankravet anses uaktuelt grunnet at
tiltaket anses som et større bygge- og anleggstiltak, som kan få virkninger for miljø
og samfunn, og som dermed medfører plankrav (PBL §12-1).
Nordlaks vil levere detaljplan, men har ikke anledning til å få til dette før byggesak må
være avklart ifølge deres tidsskjema. Som følge av at det vil komme detaljplan for
området, vurderes det at Kommunestyrets plankrav om detaljplan i
områdereguleringsplanen BØ24 dermed ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. Rekkefølgen
på prosessen vil imidlertid være en annen enn normalen, som er planvedtak først og
byggetillatelse etterpå. Det er også grunnen til at administrasjonen ønsker avklaring i
saken fra politisk nivå, som igjen er folkets representanter.
I saksfremlegget til reguleringsendring av BØ24 (2018) fremkommer det at
«Hensikten med endringen var å fjerne hindringer i eksisterende plan som har
medført at arealforvaltningen har vært vanskeligere enn det burde være. Videre å
oppgradere planen for å tilpasse den bedre til fremtidens arealutfordringer og behov.»
Hensikten med endringen var dermed å gjøre det enklere for næringslivsaktører i
området å etablere og utvikle seg her.
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Hadsels slagord med «Et hav av muligheter», innebærer også at administrasjonen og
politisk nivå bør være løsningsorienterte i sin forvaltning av kommunens
myndighetsområde.
Tiltakene Nordlaks ønsker å byggesøke, før detaljplan er endelig avklart, er et sentralt
element i utnyttelsen av havfarmprosjektet. Dette prosjektet er igjen av nasjonal
betydning gjennom innvilgede konsesjoner. Økt produksjon i sjø, må nødvendigvis
følges opp med økt produksjonskapasitet på land. Forsinkelser på fabrikkutvidelse kan
få konsekvenser for prosjektet, herunder store økonomiske følger.
Dersom det ikke kan gis byggetillatelse før detaljplan er på plass, vil det medføre at
Nordlaks må utsette prosessene med bygg, som selvfølgelig vil medføre forsinkelse på
landsiden av havfarmprosjektet.
Den administrativt riktige prosessen er, som nevnt, planvedtak før byggesaksvedtak
grunnet plankrav i BØ24. Grunnet prosjektets høye viktighet for Nordlaks,
havbruksnæringen og lokalsamfunnet (arbeidsplasser, tilflytting, økt handel, økt
oppdragsmengde for leverandørnæringen i regionen), samt at plankrav ikke blir
vesentlig tilsidesatt, anses dette som en farbar nødløsning. I denne sammenheng
informeres det om at Nordlaks’ skisserte løsning i denne konkrete saken ikke på noen
som helst måte skal bli en vanlig praksis for området, eller kommunen for øvrig.
Normalen skal være detaljplan før byggesak, hvor det er krav om dette. Det bør i
byggesaksvedtak settes vilkår om at byggingen skjer på tiltakshavers eget ansvar, og
at det må kunne påregnes endringer som følge av planprosessen. Plassering av bygg
og dets omfang vil nok i praksis bli ansett som gitt, om dette innvilges.
Miljøkonsekvenser
Det er i områdereguleringsplan BØ24 avklart at tiltaksområdet er regulert til
industri, som også er i tråd med Nordlaks’ byggeplaner. Detaljplan er ment for
å se på lokale konsekvenser av byggetiltakene, noe som i Nordlaks ønske vil
komme etter byggesak.
Tiltakenes plassering og dimensjoner vil naturlig nok være i tråd med Nordlaks
kommende detaljplan. Planprosessen, med høringsrunde, kan imidlertid tenkes
å medføre at berørte parter i plansak kan ha ønske om en noe annen løsning.
Nabovarsling i byggesak vil plukke opp og justere tiltaket etter innvendinger fra
naboer og gjenboere. Etter eventuelt vedtak i byggesak er det imidlertid
vanskelig å omgjøre plassering av bygningsmasse, samt dens omfang.
Utomhusarealer (vei, parkering, vegetasjon, rekkverk, siktlinjer med mer) og
mindre justeringer på bygget vil nok være tilrådelig og mulig å endre som følge
av planprosess.
Det informeres om at veinettet, inklusive løsninger for myke trafikanter, er
dimensjonert for å ta høyde for Nordlaks fremtidige vekst, og nye
næringsaktører både innenfor BØ24 og BØ38.
Økonomikonsekvenser
Nordlaks bærer kostnader med byggesak og planprosess.
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Om politisk nivå finner at byggesak ikke kan innvilges før planvedtak, er det
først og fremst Nordlaks som skadelidende og må bære kostnader grunnet
forsinkelsen. Plankravet har stått i planens bestemmelser siden vedtak i 2018,
og også sendt ut som kunngjøring til berørte parter etter kommunestyrets
vedtak.
Eventuell utsettelse vil, som nevnt over, sannsynligvis virke negativt inn via
ringvirkningseffekter på lokalsamfunnet (utsettelse på nye arbeidsplasser,
tilflytting, økt handel, økt oppdragsmengde for leverandørnæringen i regionen).
Det må gjøres avveining mellom fordeler og ulemper ved å innvilge Nordlaks’
ønske.
Andre konsekvenser
Å innvilge Nordlaks’ ønske kan gi en viss fare for presedens for lignende
tilfeller. Det vurderes imidlertid som at det er liten fare for at det oppstår
lignende tilfeller. Det presiseres at dette ikke på noen måte er ønskelig som
normal praksis, som skal være vedtatt detaljplan før byggesak i områder hvor
det er krav om det.

Konklusjon
Grunnet prosjektets høye viktighet, samt at plankrav ikke vurderes å bli vesentlig
tilsidesatt i dette tilfellet, vurderer kommunedirektøren Nordlaks’ forslag å være en
hensiktsmessig nødløsning. Kommunedirektøren anbefaler Hadsel Formannskap å
innvilge Nordlaks mulighet til å få søke om byggetillatelse for planlagt fabrikkutvidelse
før detaljreguleringsplan er på plass.
Det forutsettes at området detaljreguleres snarest mulig, og at det settes vilkår i
byggesaksvedtak om at bygging skjer på tiltakshavers egen risiko. Tiltakshaver må
kunne påregne behov for mindre vesentlige justeringer på tiltaket som følge av
planprosessen.
Det presiseres at dette ikke skal bli vanlig praksis for området. Normalen skal være
detaljplan før byggesak, hvor det er krav om dette.
Politisk handlingsrom
Selv om Kommunedirektøren innstiller Hadsel Formannskap på å godkjenne Nordlaks’
ønsker om å få bygge før detaljplan er formelt på plass, har politisk nivå større
handlingsrom.
Det mest nærliggende alternativ vil være å avslå Nordlaks’ ønske om å få byggesøke
tiltak før detaljplan foreligger. Dette tilfellet vurderes å være formelt riktig prosess
både av administrasjonen og Nordlaks, men er ikke ønskelig prosess av Nordlaks, som
vil bli skadelidende part i dette tilfellet grunnet store og dyre forsinkelser.
Som nevnt tidligere var kommunens forslag å behandle plan- og byggesak parallelt
med bakgrunn i Plan- og bygningslovens §12-15, men vedtak i byggesak må i dette
tilfellet vente til etter at detaljplan formelt er vedtatt. Dette vil likevel føre til
forsinkelser siden søker og Nordlaks ikke føler seg bekvemme med å lage detaljplan
på så kort tid, som trengtes, for å få tidsskjema til å holde.
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Forslag på vedtak:
Med bakgrunn i plankrav om detaljplan i områdereguleringsplan BØ24s bestemmelser
1.2 og 1.3, avslås Nordlaks’ ønske om å få innvilget vedtak i byggesak på aktuelt
område før detaljplan for området er vedtatt.
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Hadsel kommune

Saksutskrift
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

17/00629-45
Hans Christian Haakonsen

Saksgang
1 Hovedutvalg Teknisk
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Møtedato
09.10.2018
11.10.2018
18.10.2018

Sluttbehandling - mindre reguleringsendring,
Børøya industriområde

Saknr
77/18
110/18
75/18

områdereguleringsplan

BØ24

Hovedutvalg Teknisk har behandlet saken i møte 09.10.2018 sak 77/18
Møtebehandling/votering
Saken ble fremlagt av representant Rayner Skare Lind (Ap). Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig
rådmannens innstilling
Vedtak
Hovedutvalg teknisk innstiller til formannskapet og kommunestyret å vedta:
Reguleringsplan BØ24 Børøya industriområde vedtatt av kommunes tyret 13/6-2013 endres som anført i
vedlagte forslag til reviderte planbestemmelser og plankart. Hjemmel for vedtaket er plan - og
bygningsloven § 12-12 Vedtak av reguleringsplan, jf. § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan.
--o0o--

Formannskape t har behandlet saken i møte 11.10.2018 sak 110/18
Møtebehandling/votering
Formannskapet vedtok enstemmig Teknisk Hovedutvalg sin innstilling
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta:
Reguleringsplan BØ24 Børøya industriområde vedtatt av kommu nestyret 13/6-2013 endres som anført i
vedlagte forslag til reviderte planbestemmelser og plankart. Hjemmel for vedtaket er plan - og
bygningsloven § 12-12 Vedtak av reguleringsplan, jf. § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan.
--o0o--

Kommunestyret har behandlet saken i møte 18.10.2018 sak 75/18
Møtebehandling/votering
Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapet sin innstilling. Følgende vedtak ble fattet:
Reguleringsplan BØ24 Børøya industriområde vedtatt av kommunestyret 13/6-2013 endres som anført i
vedlagte forslag til reviderte planbestemmelser og plankart. Hjemmel for vedtaket er plan - og
bygningsloven § 12-12 Vedtak av reguleringsplan, jf. § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan.
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Rådmannens innstilling
Rådmann tilrår at følgende vedtak fattes:
Reguleringsplan BØ24 Børøya industriområde vedtatt av kommunestyret 13/6-2013 endres som anført i
vedlagte forslag til reviderte planbestemmelser og plankart. Hjemmel for vedtaket er plan- og
bygningsloven § 12-12 Vedtak av reguleringsplan, jf. § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan.
Vedlegg:
Vedlegg 1 – forslag til revidert plankart
Vedlegg 2 – forslag til reviderte bestemmelser
Vedlegg 3 – nåværende reguleringsplan
Referanser i saken
 Kommunestyrets vedtak 13/6-2013 i sak PS57/2013, sitat: «Kommunestyret vedtar å godkjenne
reguleringsplan med konsekvensutredning for Børøya Industriområde. Hjemmel for vedtaket er
Plan- og bygningsloven 2008 § 12-12».
 Formannskapets vedtak 14/6-2018, jf. sak 70/18, sitat: «Formannskapet gir sin tilslutning til
forslag til endring av områdereguleringsplan BØ24 Børøya industriområde og legger herved
planforslaget ut til offentlig ettersyn i 9 uker i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 § 1210».
Bakgrunn
Hensikten med endringen var å fjerne hindringer i eksisterende plan som har medført at
arealforvaltningen har vært vanskeligere enn det burde være. Videre å oppgradere planen for å tilpasse
den bedre til fremtidens arealutfordringer og behov. Reguleringsendringen er vurdert i forhold til plan- og
bygningsloven § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan. Endringene vil i liten grad påvirke
gjennomføringen av planen, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berøre hensynet til
viktige natur- og friluftsområder.
Saken er forelagt berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av
vedtaket, og andre berørte for evt. uttalelse. Den ble også kunngjort i Vesteraalens avis og på
kommunens hjemmesider. Høringsfristen var 23/8-2018, og det innkom 8 uttalelser. Saken legges frem
for sluttbehandling.

Saksfremstilling
Kartutsnitt:

Kommuneplanens arealdel 2014-2026:

Gjeldende reguleringsplan fra 2013:
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Forslag til revidert plan:

Planforslag:
Det vises til vedlagte reviderte plankart med bestemmelser. Eksisterende planbeskrivelse er ikke lagt
med av praktiske årsaker.
Plan og bygningsloven § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan (sitat):
For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding
av ny plan. 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. 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.
Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om å oppheve plan som i det vesentlige er i
strid med overordnet plan. Før det treffes slikt vedtak, skal eierne og festerne av eiendommer som direkte
berøres av vedtaket, gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9.
Endringer i forhold til eksisterende plan:
Nr. Beskrivelse:
1
Hensiktsmessig sammenkobling av reguleringsplan mot
kommuneplanens arealdel: Akvakulturområde A18 i arealdelen
inn i reguleringsplanen. Næringsområde E3 i arealdelen kobles
til reguleringsplanen ved at formålsgrensene for industri
strekkes ut i sjø inntil E3.
2
Angitt nedre kotehøyde for bebyggelse tilsvarende 3,5 m.

3
4
5

Justering av formålsområdegrense mellom
formålsområdene industri og forretning/ industri
Justering og forenkling av nordvestlige veisystem fra
Industriveien
Justering av planlagt østlig veisystem fra

3

Hvorfor:
Hensiktsmessighet gjennom
tilpasning til arealdelen

Hensiktsmessighet gjennom
tilpasning til arealdelen.
Hensynta mulige naturfarer,
herunder stormflo (ROS)
Hensynta næringslivets behov
Hensynta næringslivets behov
Hensynta næringslivets behov.
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Industriveien til beliggenhet lenger sør.
6

9

Liten endring i kart og bestemmelser: Omdøping av alle
område-prefikser
Liten endring i kart og bestemmelser: Trafo ved
Byggtorget. Angitt som orange felt BKT1
Innlegging av Byggtorget
og Trykkmann sine bygg
Fjerning av Hensynssone H190_2 vannledning.

10

Fjerning av hensynssone H430 ny vei fra FV82 i øst.

11
12

Endring av enkelte avkjørselspiler + noen nye
Tilføyelser i bestemmelser: Flysikkerhet

13

Tilføyelser i bestemmelser: Kjøpesentre

14

Tilføyelser i bestemmelser: Veinormaler

15

Tilføyelser i bestemmelser: Akvakultur

16

Tilføyelser i bestemmelser: Kulturminner

7
8

Mer praktisk løsning i forhold til
fremtidige næringsarealer.
Praktiske årsaker
Detaljere planen
Detaljere planen
Endret trase. Legges nå i
veilegemet.
Statens vegvesen motsetter seg
slik løsning.
Tilpasning til næring
Justering i henhold til nye
flysikkerhetskrav
Forhindre kjøpesentre, jf.
regionale retningslinjer i
fylkesplan
Presisering at veinormaler skal
brukes.
Tilpasning til innflygingssoner,
hindre «bird strike» gjennom å
bibeholde tildelt konsesjonstype
for anlegget (slaktemerd).
Utdypet, marine kulturminner er
tatt med

Innkomne innspill:
1. Epost 19/6-2018 fra Montér v/ Håkon T. Hansen
2. Epost 19/6-2018 fra Sibsas AS v/ Tore Smestad
3. Epost 10/7-2018 fra Statens vegvesen
4. Brev 11/7-2018 fra Fiskeridirektoratet
5. Epost 2/8-2018 fra Avinor
6. Brev 15/8-2018 fra Sametinget
7. Epost 20/8-2018 fra Jens Are Johansen
8. Brev 11/9-2018 fra Nordland fylkeskommune (over fristen)
Innspillene er behandlet under kapittelet «Rådmannens vurdering»
Rådmannens vurdering
Det vises innledningsvis til rådmannens saksfremlegg, jf. formannskapets vedtak 14/6-2018 i sak 70/18.
Merknadsbehandling:
Nr.
1

Fra:
Håkon T. Hansen

Innspill, og rådmannens vurdering og konklusjon:
«Kartutsnittet som er brukt i forhold til «forslag til endret plan» er det tegnet inn gang
og sykkelsti langs industriveien ned mot Nordlaks/Skretting som berører eiendom
64/384. Gang og sykkelsti må ikke planlegges på en slik måte at dette blir til hinder
for store kjøretøy (vogntog) og kunder sin adkomst til anlegget. Ønsker mer detaljert
plan samt dialogmøte slik at alle parter blir fornøyd. Det ligger også en kommunal
vannledning langs denne veien som må påberegnes flytting».
Rådmannens vurdering:
Gang/sykkelstien Hansen peker på er formålsområde SF2 (rosa linje langs
Industriveien). Dette er ikke gang/sykkelsti men fortau – det er en vesentlig
forskjell i utformingen mellom disse to, jf. Vegvesenets håndbok N1001 .
Fortauet er anlagt i planen fra 2013 og videreført i ny plan, etter anvisninger fra
Statens vegvesen som gir slike anvisninger ut fra nasjonale veinormaler.
Veinormalene angir ikke bare fortau, men også kryssutforminger. Rådmannen
mener vi ikke kan forhandle om andre løsninger som evt. kan komme i strid
med veinormalene. Dersom vi kommer frem til annen løsning kan dette
medføre at planen blir underkjent. Hva angår vannledning har rådmannen

1

Jf. Håndbok N100 Veg og gateutforming: https://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/964095

4
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oversikt over denne og evt. adekvate tiltak blir naturligvis gjort.
Konklusjon:
Innspillet tas til orientering, og vil ikke gi konsekvenser i forhold til
planforslaget.
2

Sibsas AS

«Jeg har fått oversendt forslag til endrede planbestemmelser 254422_1_1 Det er vel
en skrivefeil i overskrift side 1: Områdereguleringsplan BØ34».
Rådmannens vurdering:
Innspillshaver har helt rett. Planen heter BØ24.
Rådmannens konklusjon:
Innspillet tas til følge.

3

Statens vegvesen

«Våre innspill datert 30.06.18 er tatt hensyn til, og vi har ingen flere merknader til
reguleringsendringen».
Rådmannens vurdering:
Tas til orientering.
Rådmannens konklusjon:
Tas til orientering.

4

Fiskeridirektoratet

Red.anm.: Uttalelsen omtaler søknaden om utfylling i sjø som Nordlaks har sendt:
«Ved Børøya industriområde er det ikke registrert gytefelt eller fiskeplasser. Det er
registrert skjellsandforekomster, som i miljødirektoratets oversikt over marine
naturtyper omtales som viktig, fordi sanden fungerer som et habitat som ofte er rikt
på bløtbunnsfauna, og fungerer som gyte- og oppvekst-områder for flere fiskearter.
Større krepsdyr benytter skjellsandbankene til parringsplasser og ved skallskifte, i
tillegg til at de finner matgrunnlag her. Skjellsand regnes som en ikke fornybar
ressurs innenfor overskuelige tidsrammer. Tre kilometer vest for området det
planlegges utfylling i sjø, er det registrert et gytefelt. Feltet er vurdert som det største
og viktigste gytefeltet i Hadsel av lokale fiskere, basert på meget god fangst på feltet.
Utbyggingstiltak, inkludert mudring og dumping av mudder, kan innebære risiko for
tap av gytehabitat og oppvekstområder for fiskeyngel. Det er viktig at nevte gytefelt
ikke blir berørt negativt som følger av utfyllingen. Tidspunkt for tiltak som berører sjø
bør primært skje på høsten og tidlig vinter, fordi det er den perioden av året hvor det
marine livet i kystsonen ligger mest i ro. Vi forutsetter også at det gjøres avbøtende
tiltak for å begrense partikkel-spredning mest mulig. Utover dette har ikke
Fiskeridirektoratet region Nordland spesielle merknader til tiltaket.
Rådmannens vurdering:
Skjellsandforekomstene i Langøysundet er kjent, og betegnes som «Svært
viktig» i Miljødirektoratets naturbase2:

Selv om skjellsandområdet er utenfor tiltaksområde, kan det være en del av
influensområdet dersom avbøtende tiltak ikke settes i verk. Massene som skal
benyttes i sjø har naturlig nok en grov fragmentasjon for å sikre stabilitet.
Humus blir ikke lagt i sjø, men fraktet bort. Det som havner i sjø og som kan
fraktes bort med vannmassene er finmasser som er festet til grovmassene –
dog tror vi det er snakk om begrensede mengder som ikke skader det
biologiske mangfoldet rundt skjellsanden. Det er ikke funnet skjellsand ved
industriområdet, jf. Miljøundersøkelser gjennomført av Vesterålen
fiskehelsetjeneste3. Det må så anføres at her har vært fylt ut før på
industriområdet, uten at her er påvist at arter er redusert. I Kartverkets
håndbok «Den norske Los 5»4 beskrives strømmen i Langøysundet som svak.

2

Jf. Miljødirektorarets naturbase: https://kart.naturbase.no/
Jf. Nordlaks konsesjonssøknad, ventemerd. 360-sak 17/03273 jf. dokument 1.
4 Se Kartverket, Den Norske Los s. 264: https://www.kartverket.no/dnl/den-norske-los-5.pdf
3

5
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Evt. finstoff spres da saktere. Direktoratet sier at tidspunkt for tiltak som
berører sjø bør primært skje på høsten og tidlig vinter, fordi det er den
perioden av året hvor det marine livet i kystsonen ligger mest i ro. De
forutsetter også at det gjøres avbøtende tiltak for å begrense partikkelspredning mest mulig.
Rådmannens konklusjon:
Innspillet tas til etterretning og videreformidles til firma Nordlaks AS som skal
forestå utfyllingen i øst.
5

Avinor

«Det er i forslag til reguleringsbestemmelser kap. IV punkt 4.2 a) tatt inn følgende
vilkår: Akvakultur skal kun benyttes til tildelt konsesjon som er slaktemerd/ventemerd.
Med dette vilkåret begrenses bruken av akvakulturanlegget til eksisterende bruk, som
i liten grad har tiltrukket seg fugl.
Etter det vi kan se er høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplan for
Stokmarknes lufthavn ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes kap IV punkt 1.1
i) underpunkt 1), jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H og CS ADR-DSN.J.480 gjeldende fra
01.09.2015. Videre er de maksimale tillatte byggehøydene for hvert utbyggingsformål
i områdereguleringsplanen ikke i konflikt med hinderflatene i restriksjonsplanen for
lufthavnen.
Etter det vi kan se er krav til radioteknisk vurdering og godkjenning av bygg/tilbygg og
kraner ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes kap IV punkt 1.1 i) underpunkt
2) og 3), jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste,
BSL G 6-1 av 27.06.2011. Videre er krav til radioteknisk vurdering og godkjenning av
akvakulturanlegg, tårnkraner, skip/rigger og lektere ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes kap IV punkt 4.2 b)».
Rådmannens vurdering:
Tas til orientering
Rådmannens konklusjon:
Tas til orientering

6

Sametinget

«Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det
omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminne-faglige
merknader til nevnte reguleringsendring. Vi minner imidlertid om det generelle
aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av regulerings-bestemmelsene og vi foreslår
følgende tekst når det gjelder dette:
Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i
marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området,
må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr.
50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Sametinget forutsetter at dette pålegg
formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken».
Rådmannens vurdering:
Forslaget allerede medtatt i planbestemmelsene, jf. kap. VI bokstav a.
Rådmannens konklusjon:
Forslaget er allerede medtatt.

7

Jens Are Johansen

«Ut fra fremlagte reguleringsforslag ser det ut til at en tar sikte på «å slette» hele
grønnstrukturen på innfartsåren til Stokmarknes. Dette må ikke skje! Det er fullt mulig
å sette igjen et grøntbelte mot brua og moloen. Dette vil gå greit uten at det
ødelegger for næringslivet i kommunen. Industriområder i andre deler av landet gis
gjerne en tiltalende utforming, det bør også være tilfelle i vår kommune. Børøya må
ikke fremstå som et eneste stort steinbrudd.
Ikke ønsker man friområder og miljøgate i sentrum. Hadsel har snart det eneste
kommunesenteret i fylket hvor det ikke er etablert miljø og trivselstiltak for befolkning
og besøkende. Samtidig vil en gjerne være best i flere sammenhenger, det er ikke
tilfelle!»
Rådmannens vurdering:
Det stemmer ikke at kommunen har planer om å slette hele grønnstrukturen
ved innfartsåren. Det vil bli beholdt et grønt belte langs fylkesveien fra
rasteplassen ved Hadselbrua og til Industriveien, jf. plankart – formål GN2
(grønn farge).

6
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Dog skal grønnstruktur i den østlige delen, nord for GN2 omgjøres til
industriformål - dette for å koble området til fremtidig industriområde E3 avsatt
til slikt i kommuneplanens arealdel.
I dagens arealdel er disse to områdene splittet opp med et havneområde i sjø
(se kartutsnitt under). Påtalt område vil ikke kunne tjene som havneområde
uten betydelig mudring:

Splittelsen i planene vil forhindre fremtidig utvikling av den østlige delen av
Børøya industriområde – den politiske bestillingen gikk ut på å fjerne
hindringer som gjorde det vanskelig for utvikling av næringslivet. Så må
anføres at i prosjektmøtene med Nordlaks v/ Sibsas AS er her uttrykt at de vil
benytte landskapsarkitekter for å få en god utforming av området – og det
stoler rådmannen på. De øvrige anførsler fra Johansen velger rådmannen å
ikke kommentere.
Rådmannens konklusjon:
Innspillet er dels ivaretatt gjennom grøntområde GN2.
8

Nordland
fylkeskommune

«Planfaglig: Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regionale
politikk slik det blant annet fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan
for Nordland. Fylkeskommunen har derfor ingen vesentlige merknader til
planforslagets arealdisponering.
Kulturminnefaglig: Vi viser til vårt innspill av 06.09.2017 og har ingen ytterligere
merknader til planforslaget. Kulturminner i Nordland er tilfreds med at aktsomhetsog meldeplikten jf. kulturminnelovens §8 er ivaretatt gjennom planens
fellesbestemmelser».
Rådmannens vurdering:
Innspillet tas til orientering.
Rådmannens konklusjon:
Innspillet tas til orientering.

Miljøkonsekvenser
Tiltaket medfører en reduksjon av grøntområder i reguleringsplanens østlige del – dette for å
koble sammen fremtidig næringsområde E3 til reguleringsplanen. Videre vil friluftsområde i sjø i
nordvest gå tapt til fordel for havneområde i sjø – friluftsområdet brukes ikke til
friluftslivsutfoldelse da det er for nært bedriften Skretting. Områdene er ikke verdsatt som viktig
friluftsområde av Vesterålen friluftsråd5, ei heller fremstår de som viktige naturområder/naturtyper
i Miljødirektoratets naturbase6. I konsekvensutredningen fra 2013 ble området helt øst
karakterisert som Litt viktig dvs. av lokal verdi7.

5

Jf. Fylkeskommunens Nordlandsatlas:
https://nordlandsatlas.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=24f9d0da0acf4828adc653d68c33e2b4
6 Se Miljødirektoratet: https://kart.naturbase.no/
7 Jf. NINA-rapport 772 - Børøya industriområde, Hadsel kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø, jf. s. 18

7
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Økonomikonsekvenser
Reguleringsendringen dekkes innenfor vedtatt budsjett
Andre konsekvenser
Positive konsekvenser for næringslivet som helhet.
Konklusjon
Rådmannen vil tilrå at politisk nivå slutter seg til reguleringsendringen.

RETT UTSKRIFT
DATO 24.oktober.2018

8
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Områdereguleringsplan BØ24 - Børøya industriområde

PLANBESTEMMELSER
Dato for vedtak: Kommunestyrets vedtak 13/6-2013 i sak 57/2013
Dato for revisjon: Kommunestyrets vedtak 18/10-2018 i sak 75/18
I
I medhold av plan- og bygningsloven 2008 jf. § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det
området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.
II
I medhold av plan- og bygningsloven 2008 jf. § 12-5 er området regulert til følgende formål:
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1)
Industri (BI1-BI6)
Sosi 1340
Forretning/industri (BF/BI1-BF/BI6)
Sosi 1812
Øvrige kommunaltekniske anlegg (BKT1) Sosi 1560 (trafo)
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 2)
Offentlig kjøreveg (o_SKV1-o_SKV4) Sosi 2011
Fortau (o_SF1-oSF2)
Sosi 2012
Gang-/sykkelveg (o_SGS1-oSGS2)
Sosi 2015
Annen veggrunn – grøntareal
Sosi 2019
Kollektivholdeplass (o_SKH1)
Sosi 2073 (bussholdeplass)
GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 3)
Naturområde - grønnstruktur (GN1-GN2) Sosi 3020
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL § 12-5, nr. 6)
Havneområde i sjø
Sosi 6220
Akvakulturområde i sjø
Sosi 6410
III
I medhold av plan- og bygningsloven 2008 jf. § 12-6 gis følgende bestemmelser om hensynssoner
innenfor planområdet:
1. HENSYNSSONER
1.1 Frisikt (H140)
a) Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt 0,5 meter over kjørebanen.
1.2 Annen sikringssone (H190_1 – H190_2)
a) Innenfor områdene ligger (hoved)vannledninger.
1.3 Annen sikringssone (H190_3)
a) Sikringssone – hvit sektor
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IV
I medhold av plan- og bygningsloven 2008 jf. § 12-7 nr. 2 gis følgende bestemmelser om bruk av
arealer, bygninger og anlegg innenfor planområdet:
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
1.1 Fellesbestemmelser
a) Inntil planområdet søkes utviklet som helhet i tråd med planens bestemmelser, tillates BI2,
BI4, BI5 og BI6 benyttet på midlertidig basis. Herunder til riggområder og i forbindelse med
uttak, mellomlagring, deponering, og bearbeiding av masser. Evt. utfylling i sjø forutsettes
avklart i forhold til enhver tid gjeldende teknisk forskrift (TEK). Anleggsområder skal til enhver
tid være inngjerdet.
b) I forbindelse med prosjektering av framtidig bebyggelse skal farge-, lys- og materialbruk
ivaretas, med sikte på å finne avdempede og tilpassede løsninger.
c) Parkering og varelevering skal løses i tilknytning til de enkelte virksomhetene. Minste antall
parkeringsplasser skal være 1 pr 100 m2 gulvflate.
d) Nødvendige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tillates etablert innenfor byggeområdene.
e) Skjæringer og fyllinger skal utformes og evt. vegeteres på en tiltalende måte.
f) Trafoer tillates etablert innenfor byggeområdene.
g) De enkelte tomtene tillates inngjerdet.
h) Innenfor planområdet som helhet tillates i alt 90.000 m2 (BRA), hvorav inntil 3.000 m2 (BRA)
handel. Parkeringsarealer ikke medregnet. Dersom det blir behov for å øke byggearealet
utover dette, må det som grunnlag for beslutning gjøres en vurdering av trafikale virkninger og
støyforhold.
i) Følgende bestemmelser gjelder i forhold til Stokmarknes lufthavn:
1) Jf. restriksjonsplan for Stokmarknes lufthavn.
Det må ikke etableres bygg, påbygg, anlegg eller konstruksjoner i strid med
høyderestriksjonsflatene (den horisontale flaten) i restriksjonsplanen (tegning ENSK-P-10)
for lufthavnen, dvs. ikke høyere enn kote 48 meter over havet. Dette gjelder også for
kraner, skip, rigger og akvakulturanlegg som befinner seg i havne- og sjøområdene.
Dersom det skal benyttes byggekraner over kote 48 meter over havet, må tiltakshaver
utarbeide risikoanalyse etter anerkjent standard for å fastslå om det er akseptabelt med
hensyn til flysikkerheten. Risikoanalysen skal sendes Avinor som grunnlag til en eventuell
dispensasjonssøknad til Luftfartstilsynet. Kommunen kan ikke gi rammetillatelse for
bebyggelse/anlegg eller bruk av kraner, skip eller rigger over kote 48 meter over havet før
det foreligger godkjennelse fra Avinor. Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises
til følgende regelverk for rapportering, registrering og merking av luftfartshinder:
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner
2) Krav til radioteknisk vurdering av bebyggelse:
Ved alle nye bygg, tilbygg og endring på eksisterende bygg, med maksimal byggehøyde
over kote 36 meter over havet, skal søknad sendes Avinor Flysikring for radioteknisk
vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge konkrete fasadetegninger,
tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasaderetning. Dette gjelder også for kraner,
skip, rigger og akvakulturanlegg som befinner seg i havne- og sjøområdene. Kommunen
kan ikke gi rammetillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering for
byggene/tilbyggene/fasadeendringene.
3) Krav til radioteknisk vurdering av kraner:
Bruk av mobilkraner til oppføring av bygg og infrastruktur tillates uten separat radioteknisk
vurdering. Ved all bruk av tårnkraner til oppføring av bygg og infrastruktur der bommen
overstiger kote 36 meter over havet, skal søknad sendes Avinor Flysikring for radioteknisk
vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på
tårnkranene. Dette gjelder også for kraner, skip, rigger og akvakulturanlegg som befinner
seg i havne- og sjøområdene. Kommunen kan ikke gi rammetillatelse før det foreligger
positiv radioteknisk vurdering for bruk av tårnkraner.
j) Forbud mot etablering av kjøpesenter:
Det vises til regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter i fylkesplanens kap. 7.1.
Det er ikke lov å legge til rette for handel over 3000 m² BRA i bygningsmessige enheter og
bygningskomplekser som etableres, drives og fremstår som en enhet. Dette inkluderer også
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salg av plasskrevende varer. Arealbegrensningen omfatter fellesareal og leietakers bruksareal
som består av salgsflate, lagerlokale, spiserom/kantine og kontorareal, jf. rikspolitisk
bestemmelse for kjøpesentre.
1.2 Industri (BI2, BI4, BI5 og BI6)
a) Områdene er avsatt til industribebyggelse med tilhørende anlegg, herunder lager.
b) Innenfor områdene vil det kunne etableres energianlegg/varmesentral. Ny bebyggelse skal
tilrettelegges for tilknytning til evt. fremtidig fjernvarmenett.
c) Laveste tillatte terrengnivå er c+3,5.
d) Gesimshøyde skal ikke overstige c+45
e) Før det gis byggetillatelse for bebyggelse skal det foreligge godkjent detaljreguleringsplan i
henhold til PBL § 12-3, som bl.a. skal dokumentere:
i.
Bygninger formål, plassering og høyder.
ii.
Avklaring av forholdet til eksisterende hovedvannledninger.
iii.
Trafikkløsninger.
iv.
Tomteutnyttelse.
v.
At utfylling i sjø tilfredsstiller krav i gjeldende teknisk forskrift (TEK)
1.3 Industri BI1 og BI3
a) Området detaljreguleres til industribebyggelse med tilhørende anlegg, herunder lager.
b) Laveste tillatte terrengnivå er c+3,5.
c) Gesimshøyde skal ikke overstige c+45.
d) Piper, siloer og andre tekniske anlegg tillates å stikke høyere.
e) %-BYA = 40 %.
1.4 Forretning/Industri (BF/BI1 – BF/BI6)
a) Områdene detaljreguleres til forretnings- og industribebyggelse med tilhørende anlegg,
herunder lager.
b) Innenfor BF/BI5 tillates bensinstasjon.
c) Innenfor BF/BI4 tillates avfallsbehandlingsanlegg.
d) Gesimshøyde over gjennomsnittlig terreng skal ikke overstige 15 meter.
e) %-BYA = 40 %.
1.5 Øvrige kommunaltekniske anlegg (BKT1)
a) Område BKT1 skal benyttes til strømtrafo
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
2.1 Offentlige samferdselsanlegg (SKV1-SKV4, SGS1-SGS2, SF1-SF2 og SKH1)
a) Samferdselsanleggene skal opparbeides med den inndeling i offentlige kjøreveger, gang- og
sykkelveger, fortau, holdeplasser og annen veggrunn som vist på plankartet, med
tilfredsstillende teknisk standard og i samsvar med opparbeidelsesavtale samt tekniske planer
godkjent av Statens vegvesen for fylkesveganlegg og Hadsel kommune for kommunale
anlegg. Statens vegvesens vegnormaler legges til grunn for veg- og gateutformingen.
b) Omdisponering mellom underformål som følge av nærmere prosjektering vil kunne tillates.
c) Mindre justering av formålsgrenser mellom ”Annen veggrunn, grønnstruktur” og tilstøtende
arealformål vil kunne tillates om nærmere detaljplanlegging viser slikt behov.
d) Samferdselsanleggene skal kunne utbygges etappevis. Det skal til enhver tid være mulig å
snu kjøretøy, eksempelvis ved etablering av midlertidig snuhammer.
e) Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av veganlegg skal skje mest mulig skånsomt.
Vegskjæringer og -fyllinger skal tilsåes eller behandles på annen tiltalende måte.
f) Nødvendig teknisk infrastruktur tillates etablert innenfor områdene.
3. GRØNNSTRUKTUR (GN1-GN2)
a) Områdene skal til enhver tid framstå som grønne og vegetasjonskledde, for å ivareta ønskede
effekter i forhold til visuell og klimamessig skjerming.
b) Dette skal gjøres gjennom bevaring av eksisterende vegetasjon og evt. supplering av denne
gjennom tilplanting med stedegne arter.
c) Nødvendig skjøtsel av vegetasjon tillates.
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4. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE
4.1 Havneområde i sjø (VHS1-VHS2)
a) Områdene er regulert til havneområde i sjø.
b) Innenfor områdene tillates etablert kaier.
4.2 Akvakulturanlegg i sjø (VAV1)
a) Akvakultur skal kun benyttes til tildelt konsesjon som er slaktemerd/ventemerd
b) Krav til radioteknisk vurdering av akvakulturanlegg og kraner:
Ved alle nye akvakulturanlegg og endring av eksisterende akvakulturanlegg, med maksimal
byggehøyde over kote 26 meter over havet, skal søknad sendes Avinor Flysikring for
radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge detaljerte tegninger, samt
informasjon om materialvalg og plassering. Dette gjelder også for tårnkraner, skip/rigger og
lektere som befinner seg i sjøområdene rundt akvakulturanleggene. For skip regnes BRA-krav
å omfatte skrog og overbygg eksklusiv master, kraner og skorstein. Bruk av mobilkraner til
oppføring av anlegg og infrastruktur tillates uten separat radioteknisk vurdering. Kommunen
kan ikke gi rammetillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering for anleggene,
skip/rigger, lektere eller bruk av tårnkran.
V
I medhold av plan- og bygningsloven 2008 jf. § 12-7 nr. 4 gis følgende funksjons- og kvalitetskrav:
a) Brannsikkerhet: Krav til brannsikkerhet skal ivaretas i den etterfølgende detaljplanleggingen i
henhold til gjeldende retningslinjer.
b) Sikring: Brattkanter sikres med tanke på ferdsel og fare for is- og snøras.
c) Støy: Behovet for fasadetiltak og lokal støyskjerming av uteplass for berørt bolig (64/309) skal
vurderes og evt. tiltak iverksettes. Støy i anleggsfasen håndteres i henhold til anbefalinger i
enhver tid gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplaner.
VI
I medhold av plan- og bygningsloven 2008 jf. § 12-7 nr. 6 gis følgende bestemmelser vedr
verneverdier:
a)

Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken
komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet
stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr.
50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Det samme gjelder kulturminner i sjø der Tromsø
museum skal varsles. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til
dem som skal utføre arbeidet i marken.

VII
I medhold av plan- og bygningsloven 2008 jf. § 12-7 nr. 10 gis følgende bestemmelser vedr vilkår og
rekkefølge:
a) Følgende tiltak skal ferdigstilles før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse i
områdene BI4-BI6:
i.
Etablering av kanalisert T-kryss mellom FV82 og Industriveien, med tilhørende etablering
av bussholdeplass og omlegging av gang- og sykkelveg langs FV82 fra bussholdeplass til
Industriveien.
ii.
Etablering av fortau langs Industriveien.
b) Utbygging innenfor planområdet skal foregå i følgende rekkefølge:
Utbygging av område BI4-BI6 skal foregå fra vest mot øst.
VIII
I medhold av plan- og bygningsloven 2008 jf. § 12-7 nr. 12 gis følgende bestemmelser om
dokumentasjon:
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a) Estetikk: Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at rimelige
skjønnhetshensyn er tatt. Dokumentasjonen skal vise forholdet til både det bebygde og
ubebygde landskap og naboskap, og begrunne de valgte løsninger.
b) Grunnforhold: Ved søknad om rammetillatelse for anleggstekniske arbeider skal det legges
ved dokumentasjon på at grunnforholdene er tilfredsstillende og at nødvendige tiltak vil bli
gjennomført.
c) Grunnforurensning: Før igangsettingstillatelse gis for grunnarbeider innenfor eiendommene
64/83, 64/256, 64/263 og 64/297, og for utfylling i sjø utenfor eiendommene 64/83, 64/263 og
64/297, skal det foretas miljøundersøkelser som grunnlag for risikovurderinger og vurdering av
påkrevde tiltak i tråd med gjeldende regelverk.
d) Teknisk infrastruktur: Ved søknad om rammetillatelse skal plan for teknisk infrastruktur
vedlegges.
e) Renovasjon: Ved søknad om rammetillatelse skal plan for avfallshåndtering vedlegges.
f) Situasjonsplan: Ved søknad om rammetillatelse skal situasjonsplan i målestokk 1:500
vedlegges. Planen skal i tillegg til planlagt bebyggelse angi interne trafikkløsninger,
terrengbehandling og snøopplag.
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