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Sluttbehandling, detaljreguleringsplan SM68 Nordnes vest i
Stokmarknes. GBnr. 65/614, 1112 og 105/1
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag SM68 Nordnes med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-12 og med følgende endringer:
1. Jf. planbestemmelsenes 4.2.1 som endres til:
Atkomsten mellom O_SKV1 og SKV2 skal opparbeides med siktkrav som avkjørsel (6m x
65m), men utformes geometrisk som et T-kryss i henhold til vegnormal N100 «Veg – og
gateutforming». Dimensjonerende kjøretøytype må kunne kjøre etter kjøremåte A gjennom
avkjørselen.
2. Jf. planbestemmelsenes 5.1 bokstav a som endres til:
Atkomsten mellom O_SKV1 og SKV2 skal opparbeides med siktkrav som avkjørsel (6m x
65m), men utformes geometrisk som et T-kryss i henhold til vegnormal N100 «Veg – og
gateutforming». Dimensjonerende kjøretøytype må kunne kjøre etter kjøremåte A gjennom
avkjørselen.
3. Jf. planbestemmelsenes 5.1 bokstav b som endres til:
Følgende tiltak skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse for tiltak og bebyggelse i område
BN1: Avkjørselen mellom O_SKV1 og SKV2 skal være opparbeidet i henhold til krav i §
4.2.1 a) og fysisk skille mellom p-areal og fylkesveg/avkjørsel skal være opparbeidet
samtidig.
4. Jf. planbestemmelsenes 6.1 bokstav h. Denne strykes.
5. Endring av formålsområde GV1 i kartet slik fylkeskommunen har anført, tilrås.
6. Jf. planbestemmelsenes 4.1.6 bokstav N pkt. i, som foreslås endret til:
Energianlegg/ varmesentral:
Innenfor området kan det etableres energianlegg/varmesentral. Ny bebyggelse skal
tilrettelegges for tilknytning til evt. fremtidig fjernvarmenett.
7. Jf. planbestemmelsenes 4.1.6 bokstav l endres fra:

o
Til:
Parkering:
o Det skal opparbeides minimum 0,25 biloppstillingsplass og 0,25
sykkeloppstillingsplass pr 100 m² BRA bebyggelse. Minimum 5 % av
biloppstillingsplassene skal være tilpasset personer med bevegelseshemming.
o Parkering og varelevering skal løses i tilknytning til de enkelte virksomhetene og
innenfor BN1.
o Plassering av parkeringsplasser for bil og sykkel reguleres i utenomhusplan
8. Jf. planbestemmelsenes, forslag til ny bestemmelse om lysforurensning 4.1.6 bokstav p)
Lysforurensning :
o Utendørs belysning skal være sensorstyrt for å redusere lysforurensning mot
omgivelsene.
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o
o

Gate- og fasadelys må plasseres slik at belysningen vendes bort fra boliger i
nærheten. Unntatt er firmaskilt.
Lysanlegget skal ha en klima- og energivennlige løsninger

Vedlegg:
(Red.anm.: Vedlagte plandokumenter er uendret fra høringen. De vil først bli endret etter
kommunestyrets endelige behandling)
Vedlegg 1 - forslag til planbeskrivelse utarbeidet av Hadsel kommune
Vedlegg 2 - forslag til planbestemmelser utarbeidet av Hadsel kommune
Vedlegg 3 - forslag til plankart utarbeidet av Asplan Viak AS
Vedlegg 4 - forslag til folkehelsevurdering utarbeidet av Hadsel kommune
Vedlegg 5 - forslag til fugleutredning utarbeidet av Hadsel kommune
Vedlegg 6 - forslag til ROS analyse utarbeidet av Hadsel kommune
Vedlegg 7 - dybdekart utarbeidet av Seascan AS
Vedlegg 8 - geoteknisk undersøkelse utarbeidet av Multiconsult AS
Vedlegg 9 - miljørapport utarbeidet av Multiconsult
Referanser i saken
 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 vedtatt 10/4-2014, jf. formålsområde H1 i sjø på
Nordnes
 Reguleringsplan SM1 Stokmarknes vedtatt 7/7-1959, jf. formålsområde for industri på land
 Områdereguleringsplan SM43 Stokmarknes sentrum vedtatt 12/10-2017
 Formannskapets vedtak 11/6-2020 jf. sak 76/20 (sitat): «Formannskapet gir sin tilslutning til
vedlagte forslag til detaljreguleringsplan SM68 Nordnes vest i Stokmarknes med forslag til
endringer fra Nordland fylkeskommune, og legger herved planforslaget ut til offentlig
ettersyn i 9 uker i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10».
Bakgrunn
Trollfjord AS og Hadsel havn KF ønsker å utvikle et havneområde i sjø vest av Nordnes. I første
omgang blir arealet et midlertidig container-område til arealer i Stokmarknes miljøhavn står ferdig.
Deretter vil området fases over til bruk for Trollfjord-konsernet. Her blir det da lager/ andre bygg og
parkering. Også annen virksomhet kan tenkes her, men man skal først og fremst dekke Trollfjordkonsernets behov. Saken har vært ute på høring og legges nå frem til sluttbehandling.
Saksfremstilling
Formål og mål:
Det vises til vedlagte forslag til planbeskrivelse: Planen skal legge til rette for etablering av
containerlagring, parkeringsplass og senere næringsvirksomhet herunder Trollfjord-konsernets
egen virksomhet. De overordnede målsettinger for prosjektet er derfor å regulere et
næringsområde som:
 Imøtekommer midlertidige behov for container-lagring
 Imøtekommer behov for ansatt-parkering slik at disse slipper å stå ved fylkesvei 7634
 Imøtekommer behovet for lagerbygninger
 Imøtekommer fremtidig behov for næringsarealer (planreserve)
 Imøtekommer fokuset på miljø, klimahensyn, folkehelse og universell
 utforming
 Sikrer utvikling av eksisterende næringsliv
 Øker tilbudet av arbeidsplasser innen flere bransjer
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Kartutsnitt og foto:

Utbyggingsfaser:
 Fase 1 hvor det tenkes etablert 4 640 m2 areal
 Fase 2 hvor det tenkes etablert 3 330 m2 areal.
 Fase 3 hvor det tenkes etablert 2 180 m2 areal
 Fase 4 (ukjent kvm. areal, men innenfor formålsområde H1)
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Tidslinje:
Tidslinjen for prosjektet kan bli justert og må tas med dette forbehold:
 År 1-3: Containerlagring og utvidelser av steinfylling
 År 4-7: Containerlagring og adskilt parkering
 År 7-10: Utvidelse av parkering, etablering av næringsvirksomhet og lagerbygg
Høringsperiode:
Planen er ikke KU-pliktig etter forskrift om konsekvensutredninger, jf. formannskapets vedtak 6/52020 jf. sak 65/20. Planforslaget ble vedtatt lagt ut til høring, jf. formannskapets vedtak 11/6-2020
jf. sak 76/20. Høringsperioden ble satt til 9 uker, jf. pbl. § 12-10 første avsnitt. Normalt er
høringsperioden 6 uker men grunnet sommerferien ble den utvidet til 9. Innkomne innspill er
behandlet under kapittelet Kommunedirektørens vurdering.
Kommunedirektørens vurdering
Behandling av innspill etter høring av planforslag:
Jf. plan- og bygningsloven § 12-12 første avsnitt andre punktum (sitat): «Av saksframlegget skal
det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært
vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt». I dette saksfremlegget har kommunedirektøren tatt
utgangspunkt i- og vurdert om innspillet er i tråd med planens hovedlinjer, om det enkelte innspill
er i strid med gjeldende rettsregler, nasjonale og regionale føringer, og om innspillet etter en
skjønnsvurdering er hensiktsmessig- og forholdsmessig. Det skal tydelig fremkomme av
konklusjonen om innspillet er tatt til følge, delvis til følge eller ikke tatt til følge. Noen innspill kan ha
en orienterende- eller opplysende karakter og da vil innspillet bli tatt til orientering.
Nr.
1

Dato:
15/6-2020

Fra:
Sametinget

Innspill, kommunedirektørens vurdering og tilrådning
«Sametinget er tilfreds med at hensynet til kulturminner er ivaretatt i fellesbestemmelsenes nummer
3.1.1 Kulturminner, og har ingen øvrige merknader til nevnte reguleringsplanforslag.
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse
fra Nordland fylkeskommune».
Kommunedirektørens vurdering:
Innspillet tas til orientering.
Kommunedirektørens tilrådning:
Innspillet tas til orientering. Ingen endringer i planforslaget.

2

15/6-2020

Fylkesmannen
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Det fremgår av varselet at planarbeidet tar sikte på å legge til rett for nytt næringsområde på utfylling i
sjø med parkering vest av Nordnes. Arealet er avsatt i kommunens arealplan fra 2014 som H1
havneformål. Etter det vi kan se av tilgjengelige innsynsløsninger inngår ikke den del av planområdet
som omfatter området mellom strandlinja og fv7634 i H1, og heller ikke som tidligere regulert i egen
reguleringsplan. Det ser likevel ut til at dette arealet er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens
arealdel vedtatt 10.04.2014, kartutsnitt for Stokmarknes.
Det fremgår videre av meldingen at formålet med planarbeidet i første omgang er å legge til rette for
lager (containerlagring) og parkering uten at dette er i tilknytning til havnevirksomhet. Dette er neppe i
tråd med havneformål i sjø. Slik vi forstår oppstartsmeldingen er planen tenkt utarbeidet som en
detaljregulering. jf. pbl § 12-3. Det kan synes som om det er stor usikkerhet om fremtidig anvendelse av
arealene. På denne bakgrunn bør kommune vurderes om det er mest hensiktsmessig å utarbeide
planen som områderegulering med krav om senere detaljregulering.
Innspill forurensning.
Planforslaget legger til rett for utfylling i sjø. Utfyllingen er tenkt utført i flere etapper. Utfylling fra land og
skip, mudring eller andre tiltak som medfører risiko for spredning av forurenset sediment, partikler og
sprengningsplast mv. krever egen tillatelse etter forurensningsloven.
I forbindelse med søknad om utfylling og/eller mudring må det gjennomføres miljøtekniske
undersøkelser og utarbeides plan for håndtering av eventuelle forurensede masser og gjennomføring
av arbeidet. Søknad om utfylling og eventuell mudring skal sendes Fylkesmannen. Tillatelse må
foreligge før tiltaket kan igangsettes. Fylkesmannen anmoder om at dette tas inn som
rekkefølgebestemmelse til planen.
Fylkesmannen forutsetter at T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging legges
til grunn i planarbeidet. Håndtering av kontainere vil medføre støy for berørte naboer, og vi viser i
denne forbindelse til retningslinjens tabell 3. Havner og terminaler.
Kommunen bør i denne forbindelse ta inn støygrensene for havner og terminaler i bestemmelsene.
Det er etter de vi kan se mindre enn 50 m fra boligene på sørsiden av fv764 (Nordnesveien) til den
planlagte utfyllingen. Utfyllingsarbeidet vil medføre støy for berørte naboer. Etter det vi kan se er det
ikke bestemmelser eller retningslinjer i kommuneplanens arealdel for Hadsel kommune om at
T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn.
Støyretningslinjens kapittel 4 omhandler retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og
anleggsvirksomhet. Vi anmoder kommunen om å ta inn bestemmelse om at støy fra bygge- og
anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i retningslinje T–1442/2016. Fylkesmannen
anmoder også at kommunen i forbindelse med byggesaksbehandlingen ber om en støyprognose
basert på arbeidstid og lydeffektnivå på støyende arbeidsprosesser.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse for alle planer for
utbyggingsformål. Vi viser til DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging om
metodikk som sikrer god nok kvalitet, og at ny kunnskap om arealet, egnethet og endringer i risiko- og
sårbarhetsforhold fanges opp. Fylkesmannen vil spesielt minne om at forholdet til havnivå og stormflo
må tas opp som tema i ROS-analysen og anbefaler følgende hjelpemidler: DSBs veileder
«Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging», med vedlegg. Her oppgis
stormflotall og havnivåstigning inkl. anbefalt klimapåslag for norske kystkommuner. Av disse kan det
utledes planleggingstall, som bør legges til grunn ved fastsetting av minste krav til nedre byggehøyde
ved sjø. Fylkesmannen har oppdaterte tall for stormflonivåer i Nordlandskommuner. Følg lenke til vår
hjemmeside her. Fastsatte minstekrav må tas inn i planbestemmelsene før planen sendes på høring
Klimaprofil Nordland viser hva slags klima som venter oss i tida som kommer. Den viser blant annet at
det blir stadig viktigere å planlegge for riktig lokalisering av nye utbyggingsområder.
Kommunedirektørens vurdering:

Vedr. areal mellom H1 og fylkesveien: Fylkesmannen har tolket det dithen at dette
arealet er formålsavsatt til bolig i kommuneplanens arealdel. Dette stemmer ikke:
Arealet er formålsavsatt til industri/lager i reguleringsplan SM1 Stokmarknes fra 1959.

Så anføres at det i første omgang legges til rette for lager (containerlagring) og
parkering uten at dette er i tilknytning til havnevirksomhet. Dette er neppe i tråd med
havneformål i sjø. Kommunedirektøren kan være enig i at formålsavsetningen i
reguleringsplanen ikke stemmer med overordnet formålsavsetning der begrepet
«havneområde i sjø» er et underformål av «farleder»1. Kommunedirektøren vil dog
anføre at både i gjeldende og forrige arealplan står det for H1 i merknadsfeltet
«Utvidelser av havneområdet». Intensjonen har hele tiden vært at her skal fylles ut.
Her har ikke vært tenkt havneområde i sjø for skip da det er for grunt, arealformålet er
beklageligvis feil i kommuneplanens arealdel. Videre vet vi at området i første
omgang vil bli benyttet til containere. Når Stokmarknes miljøhavn står klar vil denne
virksomheten bli flyttet dit. Trollfjord-konsernet ønsker å samle all sin virksomhet på
Nordnes, og det er da viktig at de får arealer både til kontor (dette har de i dag),
service og lagerbygg, samt uteområder til oppstilling av maskiner og materiell.
Prosjekteringen av Trollfjord sine behov- og løsninger er ennå ikke startet da det er
for tidlig. Hvis det ikke hadde vært behov for container-virksomhet ville en
områdregulering vært mer hensiktsmessig. Det legges opp til en reguleringsendring
når Trollfjord-konsernet kommer inn.

1 Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/?ch=8
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Så nevnes tillatelse etter forurensingsloven. Dette har fylkesmannen allerede
innvilget.
Videre anføres T-1442 m.m. Dette er medtatt i reguleringsbestemmelsene allerede, jf.
planbestemmelsenes nr. 4.1.6 bokstav b og g.
Sist anføres emnet samfunnssikkerhet- og beredskap. Det er laget en egen ROSanalyse som omhandler dette, jf. vedlegg 6.

Kommunedirektørens tilrådning:
En god del av innspillet er allerede medtatt i vedlagte plan. Øvrige forhold tas til orientering.
Ingen endringer i planforslaget.
3

24/6-2020

Statens
vegvesen

«Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for midlertidig containerlagring, parkeringsplass
og næringsvirksomhet. Området skal utbygges trinnvis med en tidslinje på 10 år. Planforslaget er ikke
vurdert på detaljnivå, men vi forutsetter at føringer og krav i vegnormalen og statlige retningslinjer blir
ivaretatt i planprosessen. Eventuelle avvik fra krav i vegnormaler må være omtalt i plan og nødvendig
godkjenning for valgt løsning må innhentes. Fylkeskommunen overtok veieierrollen fra 01.01.20 for
fylkesveg og vil kunne komme med vegfaglig vurdering av reguleringsplan».
Kommunedirektørens vurdering:
Veinormalene skal følges. Det vises til behandlingen av innspill fra Nordland fylkeskommune.
Kommunedirektørens tilrådning:
Det vises til tilrådning gitt i forhold til innspill fra Nordland fylkeskommune.

4

5/8-2020

Avinor

«Avinor har tidligere uttalt seg til planarbeidet ved e - post til kommunen, datert 28.05.2020. Avinors
interesser som gjelder merking av byggekraner er ivaretatt i forslag til planbestemmelser § 4.1.6.d).
Avinor har ingen ytterligere merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av detaljreguleringsplanen».
Kommunedirektørens vurdering:
Innspillet tas til orientering.
Kommunedirektørens tilrådning:
Innspillet tas til orientering. Ingen endringer i planforslaget.

5

7/8-2020

Trine Jacobsen

«Ønsker absolutt ikke å miste utsikt eller å få dårligere søvnkvalitet grunnet nærmere støy av truck som
knirker og slamrer med kontainere nattestid. Ille nok som det er. Øya blir vel rund før kommunen er
ferdig».
Kommunedirektørens vurdering:
Innbyggere bosatt i- eller i tilknytning til en by eller tettsted må påregne at en by endrer seg med
tiden og dermed omgivelsene. En utbygging på Nordnes vest har ligget i kommunens
arealplaner fra 2007, og dette har vært bekjentgjort i henhold til føringer i plan- og
bygningsloven. Vi har forståelse for at innspillshaver ønsker at utsikten til vedkommende ikke
forringes. På den andre siden må de som bor i en by- eller tettsted påregne at ting forandrer seg
med tiden og at dette kan medføre at noen kvaliteter endres. Da er det viktig at det som kommer
av nye tiltak har en god utforming, slik at tapet av kvalitet ikke føles for dramatisk. Derfor har vi
medtatt i planbestemmelsene et eget punkt om estetisk utforming, jf. plan-bestemmelsenes kap.
4.1.6 bokstav i (sitat): «Alle bygg- og tiltak skal gis en god materialbruk og en god utforming
tilpasset omkringliggende omgivelser. Store utendørs vegger skal brytes opp med ulik
materialbruk og/eller byggeteknikker slik at de ikke virker dominerende». Estetikkbestemmelsen
følges opp ved at tiltakshaver må utarbeide en utomhusplan til byggesaken der løsninger vises,
jf. planbestemmelsenes 6.1 bokstav a og f.
Hva angår støy mener kommunedirektøren at dette ivaretas gjennom planbestemmelsene, jf.
kap. 4.1.6 bokstav b. Her fremgår det at grenseverdiene i nasjonal støyretningslinje ikke må
overskrides. I bokstav g presiseres dette ytterligere, og at det må vurderes avbøtende tiltak for
hvert tiltak som søkes igangsatt. Slike støyføringer er for øvrig vanlig å gi i andre
reguleringsplaner.
Kommunedirektørens tilrådning:
Kommunedirektøren mener at de anførte forhold fra innspillshaver allerede er ivaretatt i
forslaget til planbestemmelser. Innspillet tas derfor til orientering. Ingen endringer i
planforslaget.

6

18/8-2020

Kystverket

«Foreslåtte reguleringsområde er i tilknytning til dagens havneterminal og vil etter Kystverkets syn
være positiv for å fremme mer gods på kjøl. Kystverket har heller ingen innvendinger til planen med
hensyn til virkninger den kan får for den alminnelige ferdselen rundt havna».
Kommunedirektørens vurdering:
Innspillet tas til orientering.
Kommunedirektørens tilrådning:
Innspillet tas til orientering. Ingen endringer i planforslaget.
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7

26/8-2020

Nordland
fylkeskommune

«Vi er fornøyd med at våre innspill knyttet til by- og tettstedsutvikling, vannmiljø og
utbyggingsrekkefølge er hensyntatt i planforslaget. Det samme gjelder risiko knyttet til stormflo og
havnivåstigning som er vurdert og ivaretatt i planforslaget. Vi viser til våre øvrige innspill ved varsel om
planoppstart og har følgende merknader til planforslaget.
Veg og trafikksikkerhet:
Nordland fylkeskommunen eier og forvalter fv. 7634, Nordnesveien. Planområdet ligger langs
fylkesvegen i en lengde på ca. 230 meter. Plangrensen er lagt til senterlinjen i fylkesvegen og
eksisterende avkjørsel skal brukes til det nye industriområdet. Fartsgrensen er 60 km/t og
trafikkmengden er, i henhold til kommunedelplan veg for Hadsel, ca. 2500-2700 i ÅDT (2014).
Nordnesveien har en overordnet funksjon som transportåre på Hadseløya og utforming av veg, kryss
og avkjørsler må tilpasses dette, for å sikre god framkommelighet og høy trafikksikkerhet for alle
trafikantgrupper. I plandokumentene er det ikke anslått trafikkmengde til det nye planområdet, men
kjøring til nytt og eksisterende areal samlet sett, anslår vi til mer enn 50 kjt. pr. døgn (parameter i
N100).

1. Atkomst til fylkesvegen og fysisk skille mellom Nordnesveien og p-areal:

Nordnesveien kommer inn under dimensjoneringsklasse Hø2 Øvrige hovedveger i N100,
ÅDT < 12000 og fartsgrense 60 km/t. Nordnesveien er ikke forskjørsregulert forbi
planområdet. Trafikk fra planområdet har vikeplikt, siden dette er en avkjørsel til et
industriområde og ikke et kryss mellom 2 veger. Avkjørselen skal allikevel utformes som et
kryss, siden trafikk inn/ut av industriområdet forventes å bli mer enn ÅDT 50 kjt. og trafikken
på hovedvegen er over ÅDT 2000 kjt. I reguleringsbestemmelsene § 4.2.1, står det at
adkomst utformes som forkjørsregulert T-kryss dersom vegeier krever det. Ordlyden her må
endres, se forslag under pkt. 4 om endring i reguleringsbestemmelsene. Dagens parkering
langs Trollfjord sine lokaler, må avgrenses med fysisk skille mellom fylkesvegen og pplassene. Plangrensen bør utvides slik at frisiktsonen og p-areal der det bør gjøres tiltak, er
med innenfor planområdet. Kommunaldirektøren har kommentert at dette skal følges opp.
Gjeldende Sentrumsplan, har regulert fortau mellom p-arealet og fv. 7634, se fig. 1. Vi
anbefaler at denne løsningen tas inn i den nye planen, med avslutning av fortauet tilpasset
linjeføringen i avkjørselen. Vi foreslår at det tas inn en rekkefølgebestemmelse med krav om
at avkjørselen og fysisk skille mellom p-areal og fylkesvegen/avkjørselen skal være ferdig
bygd før det gis brukstillatelse, se forslag til tekst i pkt. 4 nedenfor.

Fig. 1 Utklipp fra Sentrumsplan Stokmarknes

2. Reguleringsformål – ber om utvidelse av GV1: Vi ber om at areal regulert som GV1 -

vegetasjonsskjerm utvides som skissert på kartutsnittet i fig. 2, med rød skravur. Dette vil
ivareta behovet for areal til vegfylling, ved en eventuell utvidelse av fylkesvegen i framtiden
og hindre at snøbrøyting fra fylkesvegen gir skader på eventuelle parkerte biler eller andre
innretninger innenfor areal regulert til industri.

Fig. 2 Forslag til utvidelse av GV1 rød skravur

3. Byggegrense:

Byggegrense på 25 meter fra senterlinje fylkesveg aksepteres.

4. Reguleringsbestemmelser – rekkefølgekrav:

Vi krever at § 4.2.1 a) og b) slås sammen til følgende ordlyd: § 4.2.1 a) Atkomsten mellom
O_SKV1 og SKV2 skal opparbeides med siktkrav som avkjørsel (6m x 65m), men
utformes geometrisk som et T-kryss i henhold til vegnormal N100 «Veg – og
gateutforming». Dimensjonerende kjøretøytype må kunne kjøre etter kjøremåte A
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gjennom avkjørselen.
Vi har vurdert at fylkesvegen blir såpass lite berørt av planlagte tiltak og frafaller derfor krav
om gjennomføringsavtale, men vi krever at ordlyden i § 5.1 a) endres til:
5.1 a) Før det gis igangsettingstillatelse for utfylling langs og inntil fv. 7634,
Nordnesveien, samt utbedring av avkjørselen til fylkesvegen, skal situasjonsplan
og/eller byggeplan som viser tiltak som berører fylkesvegen, godkjennes av Nordland
fylkeskommune.
§ 6.1 h) kan tas ut av bestemmelsene.
Vi krever at ordlyden i § 5.1 b) i. endres til: Følgende tiltak skal ferdigstilles før det gis
brukstillatelse for tiltak og bebyggelse i område BN1:
§ 5.1 b) i. Avkjørselen mellom O_SKV1 og SKV2 skal være opparbeidet i henhold til
krav i § 4.2.1 a) og fysisk skille mellom p-areal og fylkesveg/avkjørsel skal være
opparbeidet samtidig.
Klima og energi
I henhold til arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland (2013-2025) bør alltid alternative
energikilder vurderes. Vi anbefaler derfor at kommunen stiller krav om tilrettelegging for tilkobling til
fjernvarmenett i nye bygg. Det vil si endre ordlyden fra bør til skal i fellesbestemmelsene punkt n).
Vi anbefaler at det legges til rette for sykkelparkering, f.eks. ved krav om opparbeiding av
sykkeloppstillingsplasser i bestemmelsene. Gjennom god tilrettelegging for sykkel kan kommunen bidra
til både til bedre folkehelse og reduksjon i klimagassutslipp.
Lysforurensning
Sterkt lys fra næringsområdet kan være negativt for fugler og nærliggende boområder. Vi ber derfor
kommunen vurderer tiltak som skjermer nærliggende bebyggelse og fuglelivet for sjenerende lyssetting.
Kulturminner
I planbestemmelsene er tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt tatt inn i fellesbestemmelsene. Dette
er vi godt fornøyde med. Siden planen omfatter sjøbunn, viser vi til uttalelsen fra Norges Arktiske
Universitetsmuseum angående kulturminner under vann. Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner;
vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.
Kommunedirektørens vurdering:

Vedr. planbestemmelsenes § 4.2.1, § 5.1 a og b. Kommunedirektøren tilrår at
fylkeskommunens forslag til endring av nevnte punkter tas til følge.

Vedr. dagens parkering langs Trollfjord sine lokaler. NFK krever at denne må
avgrenses med fysisk skille mellom fylkesvegen og p-plassene. Plangrensen bør
utvides slik at frisiktsonen og p-areal der det bør gjøres tiltak, er med innenfor
planområdet. Fylkeskommunen skriver «bør», altså ikke et pålegg.
Kommunedirektøren vil tilrå at nevnte parkeringsområde tas opp i
reguleringsendringen for SM43 Stokmarknes sentrum som formannskapet har vedtatt
at vi skal gjøre. Dermed vil kommunedirektøren ikke tilrå å ta forslaget inn i SM68 da
dette vil forsinke prosessen med ny høring.

Så ber fylkeskommunen om utvidelse av GV1 slik som illustrert. Dette mener
kommunedirektøren er fornuftig.

Så anføres vedr. fjernvarmenett at vi bør endre bestemmelsen fra bør til skal, jf. 4.1.6
bokstav N pkt. i. Selv om kommunedirektøren ser at vi ikke har fjernvarmenett i store
deler av Stokmarknes i dag så kan dette endre seg. Innspillet anbefales derfor.

Så anføres behovet for sykkelparkering. Dette er kommunedirektøren enig i og
foreslår å endre kap. 4.1.6 bokstav l. Kommunedirektøren har også medtatt parkering
for de med nedsatt funksjonsevne.

Sist nevnes forholdet til lysforurensing og skjerming for mennesker og fugler. Det må
være belysning i området, og belysningen kan stilles slik at den ikke sjenerer
omkringliggende bebyggelser i størst mulig grad. Kommunedirektøren tilrår derfor en
egen planbestemmelse. Hva angår fugler vil lysforurensningen først og fremst være
aktuell i mørketiden og med kveld/natt der det er mørkt. Også her tilrås en
bestemmelse.
Kommunedirektørens tilrådning:
Følgende endringer foreslås:
9. Jf. planbestemmelsenes 4.2.1 som endres til:
Atkomsten mellom O_SKV1 og SKV2 skal opparbeides med siktkrav som avkjørsel
(6m x 65m), men utformes geometrisk som et T-kryss i henhold til vegnormal N100
«Veg – og gateutforming». Dimensjonerende kjøretøytype må kunne kjøre etter
kjøremåte A gjennom avkjørselen.
10. Jf. planbestemmelsenes 5.1 bokstav a som endres til:
Atkomsten mellom O_SKV1 og SKV2 skal opparbeides med siktkrav som avkjørsel
(6m x 65m), men utformes geometrisk som et T-kryss i henhold til vegnormal N100
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5.

11.
12.
13.

14.

«Veg – og gateutforming». Dimensjonerende kjøretøytype må kunne kjøre etter
kjøremåte A gjennom avkjørselen.
Jf. planbestemmelsenes 5.1 bokstav b som endres til:
Følgende tiltak skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse for tiltak og bebyggelse i
område BN1:
Avkjørselen mellom O_SKV1 og SKV2 skal være opparbeidet i henhold til krav i §
4.2.1 a) og fysisk skille mellom p-areal og fylkesveg/avkjørsel skal være opparbeidet
samtidig.
Jf. planbestemmelsenes 6.1 bokstav h. Denne strykes.
Endring av formålsområde GV1 i kartet slik fylkeskommunen har anført, tilrås.
Jf. planbestemmelsenes 4.1.6 bokstav N pkt. i, som foreslås endret til:
Energianlegg/ varmesentral:
Innenfor området kan det etableres energianlegg/varmesentral. Ny bebyggelse skal
tilrettelegges for tilknytning til evt. fremtidig fjernvarmenett.
Jf. planbestemmelsenes 4.1.6 bokstav l endres fra:

o
Til:

Parkering:
o Det skal opparbeides minimum 0,25 biloppstillingsplass og 0,25
sykkeloppstillingsplass pr 100 m² BRA bebyggelse. Minimum 5 % av
biloppstillingsplassene skal være tilpasset personer med
bevegelseshemming.
o Parkering og varelevering skal løses i tilknytning til de enkelte
virksomhetene og innenfor BN1.
o Plassering av parkeringsplasser for bil og sykkel reguleres i
utenomhusplan
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Steinsvik
eiendom AS

15. Jf. planbestemmelsenes, forslag til ny bestemmelse om lysforurensning 4.1.6 bokstav
p) Lysforurensning :
o Utendørs belysning skal være sensorstyrt for å redusere lysforurensning
mot omgivelsene.
o Gate- og fasadelys må plasseres slik at belysningen vendes bort fra boliger
i nærheten. Unntatt er firmaskilt.
o Lysanlegget skal ha en klima- og energivennlige løsninger
«Kommunen er gjort kjent med SH&E sine planer om boligområde på eiendommene gnr. 65 bnr. 1194,
1195 og del av 1112 i Nordnesveien, ved forespørsel om oppstart regulering i 2019. SH&E´s planer
går ut på boliger delvis anlagt på eksisterende berggrunn og delvis på fylling i sjøen, evt. kai. Ved
forespørselen fulgte det rapport fra miljøundersøkelse av sjøsediment utarbeidet av Multiconsult
21.10.20. Planspørsmålet for Nordnes boligområde, betegnet SM67, ble behandlet i Formannskapet
12.03.20, hvor det konkluderes med at kommunen i utgangspunktet stiller seg positiv til planene.
Varslet plan for Nordnes Havn vest omfatter landareal og et større område i sjø beliggende ved
østenden av SH&E´s foreslåtte planområde. Varslet plan SM68 omfatter deler av SH&S`s eiendom
65/1195, samt hele 65/1112.
I vedtak i Hovedutvalg teknisk 12.03.20 og Formannskapet 14.03.19 ble det vedtatt at SH&E skal få
anledning til å erverve areal fra den kommunale eiendommen 65/1112, omfattende ca. 1/3 av 4.459 m2
på land og ca. 1/3 av 28.150 m2 i sjø.
Reguleringsplanen SM67 må omfatte arealet av 65/1112, som også er medtatt i Multiconsults
miljøundersøkelser. Prosjektet vil bidra til den positive utviklingen som nå skjer på boligfronten i Hadsel.
Området vil gi mulighet for utvikling av attraktive sjøboliger med fantastisk utsikt og sol hele døgnet i
sommermånedene.
Trollfjord AS begrunner sitt ønske om hele 65/1112 inkl. sjøareal fordi det også er et stort behov fra
Stokmarknes Havn om økt areal for lagring av containere. Vi henstiller til at området hvor det pågår en
storstilt utfylling på Børøya, med planlagt containerkai, heller benyttes til containerlager.
Prosjektet Nordnes boligområde er ikke forenlig med varslet oppstart av planarbeid for Nordnes Havn
vest. Prosjektet må kunne gjennomføres uhindret av planene for Nordnes Havn vest».
Kommunedirektørens vurdering:
Kommunedirektøren vil uttrykke at Steinsvik sitt prosjekt er veldig spennende en ser svært
positivt på, og som kommunedirektøren ønsker å bidra til at de skal kunne realisere.
Kommunedirektøren ser likevel at dere går over eiendomsgrensene og inn på 65/1112, noe som
vi mener vi tidligere har avklart. Trollfjord har ifølge våre tidligere tilbakemeldinger til Steinsvik
oppfylt sine forpliktelser som kjøper av 65/1112, og er gitt tilbakemelding om dette i annen
sammenheng. Når formannskapet har gjort et vedtak, i praksis vedtatt at Trollfjord er gitt en rett
til å anskaffe arealet, mener kommunedirektøren at vi ikke uten videre trekke tilbake denne
retten når de reelt sett har oppfylt sine vilkår. Kommunedirektøren vil derfor anmode om at
Steinsvik justerer grensene for planprogrammet i tråd med eierskapet til grunn i området, enkelt
sagt at Steinsvik holder seg på egen tomt. Alternativt kan dere gå ut over dette, men fra
administrasjonen må vi gjøre politiske organer kjent med dette forholdet og advare imot at
kommunen setter seg i en utfordrende situasjon imot Trollfjord. De har utvidet sitt areal med en
fylling nå, og har planer for videre utvidelse. Dette med basis i egne behov, samt tidligere
avklaringer fra kommunen. Å da skulle beskjære deres muligheter blir svært krevende, for ikke å
si umulig for kommunen.
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Kommunedirektørens tilrådning:
Innspillet tas ikke til følge. Ingen endring i planforslaget.

Miljøkonsekvenser
Jf. vedlagte planbeskrivelse m/ aktuelle vedlegg
Økonomikonsekvenser
Dekkes av Hadsel havn KF og Trollfjord AS
Andre konsekvenser
Jf. vedlagte planbeskrivelse m/ aktuelle vedlegg
Konklusjon
Kommunedirektøren tilrår politisk nivå om å slutte seg til vedlagte planforslag med forslag til
endringer som anført i tilrådninger i anførte tabell.
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