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1 Politisk bestilling
Kommunestyret har i kommuneplanens arealdel 2014-2026 avsatt et område vest av Nordnes til havneformål. Området er benevnt
som H1 i arealplankartet. Formannskapet bestemte i møte 6/5-2020 jf. sak 65/20 å starte opp arbeidet med ny reguleringsplan for
området. Reguleringsplanen skal tilrettelegge for containerlagring, parkeringsplass og senere næringsvirksomhet. Bakgrunnen for å
starte nå med arbeidet er et økt behov for mer arealer til Hadsel havn KF og til energiselskapet Trollfjord nett AS. Etter hvert vil en
god del av havnas behov bli dekket ved utvidelse av industriområdet på Børøya og arealer frigis på Nordnes. Disse arealene
ønskes da benyttet til ulike næringsformål som passer inn i området.
I plan- og bygningsloven § 4-2 fremgår i første ledd at (sitat): «Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en
planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som
gjelder for området». Derfor denne planbeskrivelsen.

2 Mål
Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for etablering av containerlagring, parkeringsplass og senere næringsvirksomhet.
Kommunen ønsker utviklingsmuligheter for Hadsel havn og næringslivet. Næringslivet selv synliggjør behovet gjennom flere
konkrete handlinger og initiativ. Bl.a. investerer konsernet Nordlaks, sammen med kommunen, i en betydelig utvidelse på
Børøya nord for å sikre seg nok industriareal til en snarlig utbygging. Prosjektet vil gi synergier for det øvrige næringsliv og det
vil derfor være behov for tilstrekkelige arealreserver for å imøtekomme fremtidig behov. 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

2.1 Tidslinje
•
•

•

Ca. År 1-3: Containerlagring og utvidelser av steinfylling
Ca. År 4-7: Containerlagring og adskilt parkering
Ca. År 7-10: Utvidelse av parkering, etablering av næringsvirksomhet og lagerbygg

2.2 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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3 Planområdets beliggenhet og planlagt arealbruk
3.1 Beliggenhet
Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen, i
grenselandet mellom Vesterålen og Lofoten. Kommunens
574 kvadratkilometer er fordelt på fire øyer: Hadseløya,
Austvågøya, Langøya og Hinnøya. Hadsel har 8073
innbyggere per første kvartal 2019. Av disse bor om lag tre
fjerdedeler på Hadseløya. Her ligger kommunens
administrasjonssenter Stokmarknes og tettstedet Melbu.
Nordøst på Hadseløya, nord for Stokmarknes ligger
Nordnes havn. Vest av denne er et sjøområde som tenkes
fylt ut.

3.2 Planlagt arealbruk

Arealbruk
Næringsbebyggelse
Havneområde i sjø
Vegetasjonsskjerm

Formålskode
BN1 (lilla farge)
O_VHS1 (blå farge)
GV1

Areal
9 946 m2
17 730 m2
2 395 m2
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Offentlig/privat
Privat
Offentlig
Privat

5

Annen veggrunn-grønt areal
Kjøreveg

o_SVG1 og SVG2
o_SKV1 og SKV2

Offentlig/privat
Offentlig og privat

3.3 Forholdet til kommuneplanens arealdel
Det meste av planområdet er i dag uregulert,
men avsatt i kommuneplanens arealdel til
havneformål, benevnt som H1 med krav om
detaljregulering. Over formålsområdet ligger
det en restriksjonssone for luftfart, jf.
restriksjonsplankart for innflygning til
Stokmarknes lufthavn, Skagen, ENSK-P-10.
Restriksjonsplankartet er, pr. mai 2020, under
oppdatering av Avinor.
Ny plan vil erstatte H1

3.4 Forholdet til detaljreguleringsplan SM1 Stokmarknes
Landarealet i sør er regulert i detaljreguleringsplan SM1 Stokmarknes, vedtatt
7/7-1959. Området er i denne planen regulert
til industri/ lagerbygg.
Ny plan vil erstatte SM1 for angjeldende
område.

3.5 Forholdet til områdereguleringsplan SM43 Stokmarknes sentrum
Landarealet i sørøst er regulert til kontor/lager i
områdereguleringsplan SM43 Stokmarknes
sentrum, vedtatt 12/10-2017.
Ny plan vil erstatte SM43 for angjeldende
område. Det meste vil bli regulert til veiformål.

4 Kunngjøringer og adresseliste
Kunngjøringer:
•
9/5-2020: Varsel om planoppstart. Brev til overordnet myndighet, aktuelle organisasjoner, og grunneiere/naboer. Kunngjort
på kommunens hjemmesider og i Bladet Vesterålen 9/5-2020. Høringsperiode 9/5-8/6-2020.
Adresseliste:
Bjørk, Rune & Turidur
Chen, Jin & Lin Hong
Fredriksen, Runi
Fülöp, Aliz-katalin & Zoltan
HABITAT INVEST AS
Hanssen, Kjell Bjørn
Iversen, Trude Karin & Kolbjørn Hoseth Larsen
Jakobsen, Freddy & Trine Søberg
Johansen, Bjørnar & Elin Synnøve
Kildahl, Benthe
Klokkerud, Inger
Mikalsen, Bent
Nilsen, Elisabeth
Notø, Johan Ludvig og Anna
Olsen, Olaf & Rigmor
Pedersen, Espen
Seldorsen, Anne-Lise & Svein Arne
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Postboks 105
Nordnesveien 26
Austnesfjordveien 720
Nordnesveien 20
c/o Lise Remen-Hansen Skogveien 5A
Los Holtes vei 5
Los Holtes vei 7
Nordnesveien 12
Nordnesveien 6 A
Nordre vei 3 A
Nordre vei 3 C
Postboks 167
Nordre vei 17
Bergvikveien 160
Nordre vei 3 B
Rishaugveien 2
Nordnesveien 10

8455
8450
8300
8450
8400
8450
8450
8450
8450
8450
8450
8455
8450
8450
8450
8450
8450

STOKMARKNES
STOKMARKNES
SVOLVÆR
STOKMARKNES
SORTLAND
STOKMARKNES
STOKMARKNES
STOKMARKNES
STOKMARKNES
STOKMARKNES
STOKMARKNES
STOKMARKNES
STOKMARKNES
STOKMARKNES
STOKMARKNES
STOKMARKNES
STOKMARKNES

6

Solnes, Lisbeth & Kjetil Grønvold
Stormbækk, Toyni Birgitte
Vik, Margot Notø
AVINOR
FYLKESMANNEN I NORDLAND
HADSEL KOMMUNE – Eldrerådet v/ Britt Solvik
HADSEL KOMMUNE - Kommunens ansvarlige for å
ivareta barn og unges interesser
HADSEL KOMMUNE - Kommuneoverlegen
HADSEL KOMMUNE - Lokalt brannvesen
HADSEL KOMMUNE – Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
HADSEL KOMMUNE – Ungdomsrådet
NORDLAND FYLKESKOMMUNE
NORDLAND POLITIDISTRIKT
NVE, REGION NORD
SAMETINGET
STATENS VEGVESEN, REGION NORD
TROLLFJORD NETT A/S V/ PLANLEDER HÅKON
ØSTGÅRD
TROMSØ MUSEUM
NATURVERNFORBUNDET NORDLAND
NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD.
VESTERÅLEN

Nordre vei 3 D
8450 STOKMARKNES
Nordnesveien 56
8450 STOKMARKNES
Nordre vei 3 F
8450 STOKMARKNES
post@avinor.no
fmnopost@fylkesmannen.no
Øver-Holmsnes 4, 8450 Stokmarknes
Line.Jeanette.Pedersen@hadsel.kommune.no
Ingebjorn.Bleidvin@hadsel.kommune.no
Oyvind.Stenso.Skjorholm@hadsel.kommune.no
kateadolfsen@yahoo.no
benedicte.dahl-idigo@hadsel.kommune.no
post@nfk.no
post.nordland@politiet.no
rn@nve.no
samediggi@samediggi.no
firmapost@vegvesen.no
hakon@trollfjordnett.no
postmottak@tmu.uit.no
nordland@naturvernforbundet.no
martin@birdlife.no

5 Oversikt over berørte eiendommer
GBnr.:
65/614
65/1112
105/1

Eier:
Trollfjord kraft AS
Hadsel kommune
Nordland fylkeskommune, fylkesveigrunn 7634

6 Spørsmålet om konsekvensutredning
Jf. formannskapets vedtak 6/5-2020, jf. sak 65/20 (sitat):
Større bygge- og anleggstiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal ha en reguleringsplan. Det er ikke uten
videre nok å hevde at tiltaket ikke får vesentlige virkninger – emnene må gjennomgås og de skal være både objektive som mulig,
og ikke minst etterprøvbare. Forskrift om konsekvensutredninger gir føringer i denne sammenheng. Så også sektorveiledere selv
om disse isolert sett ikke er rettskilder. Det vises forøvrig til veiledningsnotat fra Regjeringen i forhold til konsekvensutredninger 2.
Her fremgår det at (sitat):
Forskriften skiller mellom planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram, jf. forskriften § 6, og planer etter § 8 som
skal vurderes nærmere og konsekvensutredes dersom de har vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. For reguleringsplaner
etter § 8 som skal konsekvensutredes, er det ikke krav om planprogram.
Jf. KU-forskriftens kapittel 2 Planer og tiltak som omfattes av forskriften
Bestemmelse:
Planmyndighetens vurdering:
§ 6 bokstav a
Gjelder kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og områdereguleringer.
Kommer ikke til anvendelse.
§ 6 bokstav b
Gjelder tiltak etter forskriftens vedlegg 1. Kommer ikke til anvendelse.
§ 6 bokstav c
Ikke aktuell i forhold til dette tiltaket. Kommer ikke til anvendelse.
§7
Ikke aktuell i forhold til dette tiltaket. Kommer ikke til anvendelse.
§8
Aktuell, jf. forskriftens vedlegg II nr. 10 bokstav b: Utviklingsprosjekter for by- og
tettstedsområder, inkludert kjøpesentre og parkeringsanlegg. Kommer til
anvendelse.
Konklusjon: Den nye planen omfattes av forskriftens §8 a, jf. vedlegg II nr. 10 bokstav b.

2

Jf. Regjeringen: https://www.regjeringen.no/contentassets/731d7396e7af4a66bc8d16f730d041c9/veiledningsnotat_ku_juli2017.pdf
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Jf. KU-forskriftens kapittel 3, vurdering av om planer eller tiltak etter § 8 krever konsekvensutredning jf. § 10:
I tabellen under har vi gjort en vurdering for hvert enkelt kapittel. Grovt sett skiller vi mellom egenskaper og virkninger. Hva angår
virkninger hitsettes forskriftens § 10 siste avsnitt: I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og følgelig
skal konsekvensutredes, skal det ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, sannsynlighet for at virkningene inntreffer og
når de inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å reversere eller begrense dem, om virkningene strekker seg over
landegrensene, samt samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller
tiltak.
Egenskaper, jf. bokstav a: Størrelse, planområde og utforming
Vurdering:
Jf. kommuneplanens arealdel, formålsområde H1 (utvidelse av havneområde på Nordnes). Arealet for
H1 er ca. 34 460 kvm. Området er i all hovedsak i sjø.
Egenskaper, jf. bokstav b: Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske
ressurser
Vurdering:
Formålsområde H1 er innenfor vannområde 0365020200-1-C Langøysundet: Den økologiske og
kjemiske tilstanden betegnes som god i flg. vann-nett. Tiltaket vil bruke en liten- og ubetydelig del av
vannområdet.
Egenskaper, jf. bokstav c: Avfallsproduksjon og utslipp
Vurdering:
Arealet er tenkt disponert slik:
•
År 1-3: Containerlagring og utvidelser av steinfylling. (Ingen infrastruktur i grunn)
•
År 4-7: Containerlagring og adskilt parkering. (Enkelt kabelanlegg for belysning på eventuell
parkplass.)
•
År 7-10: parkering. (Enkelt kabelanlegg for belysning på parkplass)
•
År 10-15: parkering og lagerbygninger. (Vann/avløp/strøm)
Det vil ikke bli produsert avfall. Det vil heller ikke produseres utslipp av nevneverdig grad.
Egenskaper, jf. bokstav d: Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer.
Vurdering:
Tiltaket vil ikke medføre risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer.
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. bokstav a: Verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V
eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag,
nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven
Vurdering:
Tiltaket vil ikke berøre verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11,
utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI). Tiltaket vil berøre prioriterte arter herunder
fuglene Teist som er klassifisert å ha særlig stor forvaltningsinteresse, Fiskemåke som er klassifisert å
ha stor forvaltningsinteresse, havørn som er klassifisert å ha særlig stor forvaltningsinteresse. Det
antas også å befinne seg makrellterne i området. Tiltaket vil ikke berøre vernede vassdrag, nasjonale
laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven.
Det må lages en egen fugleutredning, dog kreves ikke egen KU da virkningene ansees å være små i
forhold til et nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv. Det vises også til Fylkesmannens
utfyllingstillatelse der emnet biologisk mangfold er vurdert.
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. bokstav b: Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap,
verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor
betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv
Vurdering:
Jf. forrige punkt vedr. fugler. Utover dette vil ikke tiltaket medføre risiko for viktige naturtyper,
verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige
mineralressurser, områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder
som er særlig viktige for friluftsliv
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. bokstav c: Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser
eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller
rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni
1985 nr. 77.
Vurdering:
Tiltaket vil ikke, etter kommunens vurdering, komme i strid med statlige planretningslinjer, statlige
planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27.
juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av planog bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. bokstav d: Større omdisponering av områder avsatt til landbruks, natur- og friluftsformål, samt reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for
landbruksvirksomhet
Vurdering:
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Tiltaket vil ikke komme i strid med områder avsatt til landbruks- natur eller friluftslivsformål samt
reindrift.
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. bokstav e: Økt belastning i områder der fastsatte
miljøkvalitetsstandarder er overskredet
Vurdering:
Tiltaket vil ikke medføre økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. bokstav f: Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel
som følge av vann- eller luftforurensning
Vurdering:
Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller
luftforurensning
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. bokstav g: Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp
Vurdering:
Tiltaket vil ikke medføre vesentlig forurensing eller klimagassutslipp
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. bokstav h: Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer
som ras, skred eller flom.
Vurdering:
Tiltaket vil ikke medføre risiko for alvorlige ulykker. Hensynet til stormflo blir ivaretatt i plan og ut fra
en faglig tilrådning.
Oppsummering:
Tiltaket er ikke KU-pliktig. Det må ikke lages et eget planprogram, dog må det lages en planbeskrivelse som omhandler
virkningene av tiltaket i forhold til miljø og samfunn.

6 Beskrivelse og vurdering av de ulike alternativer
6.1 Alternativ 1, «0»-alternativet
Beskrivelse: 0-alternativet beskriver fordeler og ulemper med å ha det slik som i dag.
Fordeler:
Ulemper:
•
Vi bevarer området slik det er i dag og med de
•
Kommunale vedtak i arealplanen, jf. formålsområde
kvaliteter det har innenfor aktuelle områder
H1 blir ikke fulgt opp
•
Vi slipper å iverksette en prosess - kommunen sparer
•
Vi får ikke utvidet Nordnes og har dermed ingen
penger på kort sikt
planreserve i området.

6.2 Alternativ 2, i tråd med kommuneplanens arealdel
Beskrivelse:
Alternativ 2 er i tråd med kommuneplanens arealdel

Fordeler:
•
Reguleringsplanen vil være helt i tråd med
kommuneplanens arealdel.

Ulemper:
•
Vi får ikke utnyttet landarealene i sør
• Vi får ikke en god innkjøring til området
• Mulig misnøye med reduserte utsiktskvaliteter for
naboer.

6.3 Alternativ 3, delvis i tråd med kommuneplanens arealdel
Beskrivelse:
Alternativ 3 er i tråd med kommuneplanens arealdel slik
som nevnt i alternativ 2. I tillegg foretas tilpasninger i
forhold til omkringliggende reguleringsplan SM1 og SM43

Fordeler:
•
Reguleringsplanen blir godt tilpasset det man tenker
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Ulemper:
• Mulig misnøye med reduserte utsiktskvaliteter for
naboer.

9

6.4 KONKLUSJON
Etter en samlet vurdering av de tre alternativene vil Hadsel kommune derfor gå inn for alternativ 3 da dette passer best
hensikten med den nye reguleringsplanen.

7 Rammebetingelser og planstatus
Herunder følger oppstilling av lover, overordnede føringer og lokale planer som i mer eller mindre grad kommer/kan komme til
anvendelse i denne saken:

7.1 Aktuelt lovverk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan og bygningsloven med tilhørende aktuelle forskrifter
Naturmangfoldloven
Friluftsloven
Vegloven
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Vannressursloven/ vannforskriften
Kulturminneloven
Folkehelseloven
Forurensingsloven
Havne- og farvannsloven
Energiloven
Luftfartsloven

7.2 Statlige føringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023, vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging av 1995
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning av 2018
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen av 2011
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 2014
Statlige planretningslinjer for planlegging i sjøområder
Veileder T-1493 – «Konsekvensutredninger – kommuneplanens arealdel»
Reguleringsplanveileder fra Kommunal og moderniseringsdepartmentet
Statens Vegvesens håndbok V712 Konsekvensutredninger
Sametingets planveileder, veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved
planlegging etter plan- og bygningsloven (plandelen)
DSB veileder: Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging
DSB veileder: Havnivåstigning og stormflo
NVE: Sjekkliste for reguleringsplan
NVE: Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging - Grunnlag for innsigelse
NVE: www.nve.no/arealplan
Retningslinjer fra NVE nr. 2/2011 - Flom og skredfare i arealplaner
Retningslinje T-1442 Behandling av støy i arealplanleggingen
Statens vegvesens vegnormaler

7.3 Regionale planer
•
•
•
•
•
•
•
•

Nordland fylkeskommune, fylkesplan for Nordland
Nordland fylkeskommune, regional plan for klimautfordringene i Nordland
Nordland fylkeskommune, handlingsplan for folkehelsearbeid
Nordland fylkeskommune, handlingsprogram-aktiv transport
Nordland fylkeskommune, transportplan Nordland
Nordland fylkeskommune, strategi for stedsutvikling
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen
Regional plan for by- og regionsenterpolitikk

7.4 Lokale planer
•
•
•
•
•
•

Kommunal planstrategi jf. kapittelet om kvalitetskrav til planleggingen
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Kommunedelplan, trafikksikkerhetsplan
Kommunedelplan, klima og energiplan
Tilgrensende reguleringsplan: SM43 Stokmarknes sentrum & SM1 Stokmarknes
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8 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
Områdets beliggenhet er beskrevet i kapittel 3. Totalt areal som reguleres er på ca. 40 000 m2. Avgrensning og arealfordeling
fremgår i kapittel 3.2 I dette kapittelet beskrives- og verdisettes egenskaper ved selve planområdet i dag og omgivelsene
(influensområder) der dette er relevant. Kommunen har lagt opp til en mest mulig standardisert kildebruk i h.h.t. statlig veileder
«Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data»3, supplert med annen relevant kildebruk der
dette har vært formålstjenlig. Verdisettingen er gjort med utgangspunkt i Statens vegvesen V712 «Konsekvensanalyser»4.
Verdiscore har derfor slikt utgangspunkt, jf. V712, s. 117:

I de påfølgende underkapitlene er det noen emner som konsekvensutredes. Disse er i egen rapport som er vedlagt, og
oppsummeres her. Andre emner gjennomgås på en enklere måte og verdisettes slik at man har et grunnlag for å vurdere omfanget
av tiltaket som oppsummeres i virkninger.

8.1 Fugleliv og andre dyr
Fugler er utredet i egen rapport som er vedlagt saken. I vedlegget vurderes verdien for fugler til «Stor». For øvrig får vi opplyst at
det bor en oter i fjæra, og at denne har bodd der i mange år. Oteren regnes i artsdatabanken som sårbar, men vi har gode
bestander av den i Hadsel.
Konklusjon:
Verdien for fugler settes til Stor verdi.
Verdien for oter settes til Noe verdi.

8.2 Trafikale forhold
Fylkesvei 7634 går sør for reguleringsområdet. Denne går rundt Hadseløya og til boligområder rett utenfor Stokmarknes. Det er et
T-kryss der Trollfjord har en privat avkjørsel og vei ned til sitt område.
Konklusjon:
Verdien for Fv7634 settes til Stor verdi.

8.3 ROS-analyse
Emnet er utredet i egen rapport som er vedlagt saken. Eksisterende område er satt som grønt og verdien settes til «Liten».
Konklusjon:
Verdien settes til Liten verdi.

8.4 Folkehelse
Emnet er utredet i egen rapport som er vedlagt saken. Verdien er satt til «Noe verdi».
Konklusjon:
Verdien settes til Noe verdi.

8.5 Forsyning av VA og energi
Emnet skal ikke konsekvensutredes men gjennomgås og vurderes. Det er ikke lagt inn VA, energi, eller fiber i området.
Konklusjon:
Verdien settes til Liten verdi.

3

Se Klima og miljødepartementet/kommunal og moderniserinsgsdepartementet
https://www.regjeringen.no/contentassets/08e10203a0b14617852fb2ba68b0dd8b/veileder_konsekvensutredning_metodikk_08072015.pdf
4

Se Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/, jf. s. 117
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8.6 Flysikkerhet
Planområdet er i et innflygingsområde for Stokmarknes lufthavn, Skagen og omfattes dermed av en egen restriksjonsplan. Denne
er innlagt som et eget kartlag i kommuneplanens arealdel og gir begrensninger i forhold til byggehøyde. Planområdet ligger ca.
4240 – 4610 meter vest-sørvest for landingsterskel til bane 09 (fra vest) ved Stokmarknes lufthavn. Det er en del helikoptertrafikk i
området så Avinor mener at byggekraner bør utstyres med faste røde hinderlys. Dette er medtatt i planbestemmelsene.
Konklusjon:
Verdien av området i forhold til innflygningen til flyplassen/ helikompterlandeplass settes til Stor verdi.

8.7 Friluftsliv og natur
Emnet skal ikke konsekvensutredes men gjennomgås og vurderes.
8.7.1 Friluftsliv
I flg. Nordlandsatlas er dette området ikke definert som viktig friluftslivsområde. Dog må det antas at arealet benyttes av padlere.
Konklusjon:
Verdien av området i forhold til friluftslivsutfoldelse settes derfor til Noe verdi.
8.7.2 Natur
Det er laget en egen fugleutredning som er vedlagt saken. Ifølge denne settes verdien til Stor verdi.
Konklusjon:
Verdien av området i forhold til natur settes til Stor verdi.

8.8 Landskap
Arealet er for det meste sjøareal rett ved Nordnes havn. Nordland fylkeskommune har
gjennomført en landskapskartlegging og verdivurdering. Denne er tilgjengelig på
www.nordlandsatlas.no. Landskapstype-ID: LAE00012975, kystslette med by- og myrpreg.
Dette er den eneste landskapsforekomsten av sitt slag i Hadsel, og det er totalt 2
landskapstyper av denne forekomsten i Vesterålen. Landskapstypen omfatter
kystslettelandskapet på store øyer og fastland med myrpreg. Landskapstypen har et sterkt
preg av inngrep med bygg og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
industriområder, sentrumsfunksjoner og bypreg. I utbyggingsområdet skrår terrenget mot
nord, i friluftsområdet er det flatt og noe småkupert her og der. Det er et karrig landskap
preget av bjørk, tuer og grunnlent myr på flatene.
Konklusjon: Fylkeskommunen har verdsatt området som (sitat) «Vanlig forekommende landskap»6. Verdien settes
derfor til Noe verdi.

8.9 Universell utforming
Planområdet er ikke universelt utformet, og verdien er således liten slik det fremstår i dag.
Konklusjon:
Området har i dag ingen verdi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Verdien settes derfor til Uten betydning.

8.10 Kulturminner/ miljø
Det er ikke angitt automatisk freda kulturminner i området. Dog kan det likevel dukke opp slike under arbeid i marken, først og
fremst i områder som ikke har vært berørt av menneskelig aktivitet. Det må derfor nedfelles en
aktsomhets- og meldepliktsbestemmelse i reguleringsbestemmelsene.
Konklusjon:
Det antas at området i dag ikke har noen verdi som kulturminne/miljøområde. Verdien settes derfor til Uten betydning.

8.11 Arkitektoniske kvaliteter
Det er ikke menneskeskapt arkitektur i planområdet, og således har området ingen kvaliteter.
Konklusjon:
Området har ingen arkitektoniske kvaliteter i dag, og således ingen verdi. Verdien settes derfor til Uten betydning.

5
6

Se http://landskapstyper-faktaark.miljodirektoratet.no/?id=LAE0001039
Se fylkeskommunens verdisettingsrapport: https://www.nfk.no/_f/p34/i63abbada-82db-4464-955e-c1a6b4b9dd70/landskapstyper-i-nordland-verdisetting.pdf
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8.12 Støv og støy
Støy:
Hva angår støy er det i planområdet to støykilder: Noe støy fra eksisterende havneområde, og støy fra fylkesveien. Denne antas å
være svært liten og godt innenfor grenseverdiene i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)»7. Den
dominerende støykilden er fra fylkesveien som går rett sør for planområdet.
Støv:
I Norge er det svevestøv og nitrogendioksider (NO2) som
bidrar mest til lokal luftforurensning. Slik forurensing finner
man særlig langs veisystemene.
Største støvkilde i dag antas å være fra trafikken på
fylkesveien, og selv om vi ikke sliter med luftkvaliteten generelt
sett i Stokmarknes8 vil det antageligvis være forhøyede verdier
langs fylkesveien. Antakelsen er basert på denne generelle
kvalitative tabellen laget av luftkvalitet.info9:
Konklusjon:
Verdien for planområdet settes til Uten betydning i forhold
til støy- og støvproblematikk fordi det ikke er noen
aktivitet der i dag.

8.13 Vannmiljø
Planområdet er en del av vannområde Langøysundet (ID: 0365020200-1-C)10. På Vann-nett.no karakteriseres den økologiske
tilstanden som God, den kjemiske tilstanden God og risiko-tilstanden er Ingen risiko. Her er to påvirkningsfaktorer som påvirker
vannmiljøet, dog i Liten grad: Diffus avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett og Punktutslipp fra renseanlegg 2000 PE. Disse
utslippene er langt unna planområdet.
Konklusjon:
Verdien for nåværende vannmiljø settes til Noe verdi.

8.14 Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser
Det er ingen jord- og mineralressurser i utbyggingsområdet.
Konklusjon:
Verdien settes til Uten betydning.

8.15 Samisk natur- og kulturgrunnlag
Det er litt lite litteratur på dette området. Dog har vi gjennomgått boken «Samer ved storhavet» av historikeren Johan Borgos11.
Denne omtaler også Hadsel. I tillegg har vi gjennomgått boken «De er her ennå – samisk historie i Vesterålen»12 av samme
forfatter. Vi kan ikke finne at planområdet har vært viktig- eller er viktig for det samiske natur- og kulturgrunnlaget.
Konklusjon:
Verdien settes til Uten betydning.

7
8
9
10
11
12

Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2526240/
Se «Luftkvalitet i Norge» https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Nordland/Hadsel/Stokmarknes/Stokmarknes%20vest
Se http://www.luftkvalitet.info/Theme.aspx?ThemeID=6fc2e3cd-424f-4c03-ad0c-2b9c15369cd9
Se Vann-nett.no
Jf. Borgos, Johan «Samer ved storhavet». Orkana forlag 2020.
Jf. Borgos, Johan: «De er her ennå – samisk historie i Vesterålen». Vesterålen kulturutvalg/Vesterålsmuseet 1999.
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8.16 By og tettstedsutvikling for Stokmarknes
Dagens område har ingen betydning for by- og tettstedsutviklingen for Stokmarknes. Det er først når område utvikles at det har sin
betydning. Området har således ingen verdi, men har et iboende potensiale i seg for fremtidig utvikling.
Konklusjon:
Verdien for planområdet settes til Uten betydning i forhold til by- og tettstedsutviklingen i Stokmarknes fordi det ikke er
noen aktivitet der i dag.

8.17 Økosystemtjenester
Økosystemtjenester betyr goder og tjenester som vi får fra naturen. Det er fire hovedkategorier av økosystemtjenester: forsynende,
regulerende, kulturelle og støttende tjenester. Herunder er laget en verdisetting av urbane økosystemtjenester med utgangspunkt i
informasjon fra Norsk institutt for naturforskning (NINA)13, dels etter en planbeskrivelse laget av Haugesund kommune14 og ikke
minst Statens vegvesen V712 «Konsekvensanalyser»15.
Skjema under viser verdisettingen av aktuelle emner for planområdet.
Urbane økosystemtjenester

Verdi

Kommentarer

Biologisk mangfold, pollinering og frøspredning
Matproduksjon
Friskt vann
Kunst, leketøy, utdannelse og kognitiv utvikling
Vannhåndtering
Rensing av vann og jord
Forbedre luftkvaliteten
CO2 opptak og lagring
Lokal klimaregulering
Støyreduksjon
Hindre erosjon
Rekreasjon, mental og fysisk helse
Estetiske verdier
Stedsidentitet og kulturarv
Turisme/ omdømmebygging

Stor verdi
Uten betydning
Uten betydning
Uten betydning
Uten betydning
Uten betydning
Uten betydning
Uten betydning
Uten betydning
Uten betydning
Uten betydning
Noe verdi
Noe verdi
Uten betydning
Uten betydning

Her fremheves enkelte fuglearter.

Friluftslivbruk (kajakk)
Utsikt

Konklusjon:
Samlet verdi settes til Stor verdi.

8.15 Oppsummering, verdi for plan- og utbyggingsområdet
Emne
Verdi for fugleliv
Trafikale forhold
ROS
Folkehelse
Forsyning av VA og energi
Flysikkerhet
Friluftsliv og natur
Landskap
Universell utforming
Kulturminner/miljø
Arkitektoniske kvaliteter
Støv og støy
By- og tettstedsutvikling
Økosystemtjenester

Verdi
Stor
Stor
Liten
Noe
Liten
Stor
Stor
Noe verdi
Uten betydning
Uten betydning
Uten betydning
Uten betydning
Uten betydning
Stor

Konklusjon: Samlet sett for alle områdene settes dagens verdi av plan- og influensområdet til Stor verdi.

13

Se Norsk institutt for naturforskning (NINA): https://www.nina.no/V%C3%A5re-fagomr%C3%A5der/%C3%98kosystemtjenester/Urban-EEA/Urbane%C3%B8kosystemtjenester
14

Se Haugesund kommune: https://www.haugesund.kommune.no/images/EBY/EBYPlan/Omr%C3%A5deplan%20Flotmyr/190110%20Planbeskrivelse%20omr%C3%A5deregulering%20Flotmyr.pdf
15

Se Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/, jf. s. 117
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9. Beskrivelse av planforslaget
9.1 Skisse som illustrerer tiltaket
Etter oppdrag fra Hadsel kommune har Asplan Viak AS
utarbeidet en skisse som illustrerer næringsområdet.
Skissene må betraktes som grove idéskisser, men viser i stor
grad hvilken retning man tenker.
Som nevnt tenker man først containerlagring og parkering i
området. Dette vil foregå over en kort periode. Skissen til
høyre er i retning Nordnesveien fra havna. Containerne er i
midten/til høyre på illustrasjonen.

Her ser vi i retning øst, med nåværende boligbebyggelse til
høyre. Containerlagring til venstre. Boligene har i all
hovedsak stuer i 2 etg. Det er 2 typer containere med 2
forskjellige høyder - 2,5m og 2,8m. Belastningsberegning er
beregnet for maks. 3 stk. i høyden. Ved fyllingshøyde 3,25, vil
maks kotehøyde være 3,25+ 3x2,8= 11.65 = 12 moh. Det er
ikke sikkert at konteiner vil bli lagret i maksimal høyde.

Skissen til høyre viser hvorledes området tenkes benyttet
etter at containerlagringen er flyttet til Børøya.
I disse næringslokalene tillates ikke detaljhandel for salg av
nærings- og nytelsesmidler som dagligvarebutikker,
spesialbutikker for mat og drikke og kiosker. Ei heller
detaljhandel for bekledningsprodukter, sportsutstyr,
bokhandlere, multivarebutikker med bredt vareutvalg, eller
annen virksomhet som kommer i direkte konkurranse med
tilsvarende virksomheter i Stokmarknes sentrum. Skissene er
lagt opp i forhold til maksimal høyde, det kan godt hende det
blir lavere.

De to siste skissene viser et av byggene med kortsiden vist mot Nordnesveien. Dette skaper mer utsikt.
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10. Virkninger av planforslaget
Her beskrives og vurderes de virkninger og konsekvenser som gjennomføringen av planen vil kunne få for miljø og samfunn. Det
beskrives alle verdsatte tema som er omtalt. Det skal også gis en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert der dette er
aktuelt. Som i kapittel 8 legges også her Håndbok 712 fra Statens Vegvesen «Konsekvensanalyser» til grunn som metode som
betyr at påvirkningsgraden for hvert tema må angis. Påvirkningsgraden angis slik, jf. V712 s. 118:
•
Ødelagt
•
Sterkt forringet
•
Forringet
•
Noe forringet
•
Ubetydelig endring
•
Forbedret
•
Stor forbedring
Etter at påvirkningsgraden er angitt settes denne, og verdisettingen i kapittel 8
inn i den såkalte konsekvensvifta angitt i V712:

10.1 Påvirkninger for fugleliv
Verdien ble satt til Stor verdi. Jf. vedlagte fugleutredning. Her konkluderes med at påvirkningsgraden er satt til Noe forringet.
Området er i dag beite- og matsøksområder for arter som er nært truet, sårbar eller sterkt truet. Artene vil dog ikke bli utryddet, og
det er nok av plass til beiting og matsøk utenfor. Det foreslås ingen avbøtende tiltak.
Konklusjon:
Påvirkningsgraden settes til Noe forringet.

10.2 Påvirkninger for trafikale forhold
Verdien området har i dag for trafikale forhold ble satt til Stor verdi. Utslagsgivende her er fylkesveien. FV82 som er en sentral vei
rundt Hadseløya. Veien skal naturlig nok bestå og avkjørselen ned til industriområdet blir oppgradert og trafikksikkerheten ivaretatt.
Det vil derfor være riktig å sette påvirkningsgraden til forbedret.
Konklusjon:
Påvirkningsgraden settes til Forbedret.

10.3 ROS, påvirkninger
Verdien området har i dag i forhold til ROS ble satt til Liten verdi. jf. vedlegg ROS-analyse. Risikoverdiene man kom frem til her
aksepteres og det settes inn avbøtende tiltak gjennom bestemmelser om overflatevannhåndtering, brann, høydebegrensinger,
trafikksikkerhet, byggehøyde over havet. Påvirkningsgraden settes derfor til Ubetydelig endring.
Konklusjon:
Påvirkningsgraden settes til Ubetydelig endring.

10.4 Påvirkninger for folkehelsen
Verdien området har i dag i forhold til folkehelse ble satt til Noe verdi, jf. vedlegg om folkehelsevurdering. For utbyggingsområdet
settes påvirkningsgraden til Noe forringet fordi planområdet ikke kan benyttes til padling lenger, videre vil utsiktskvalitetene bli noe
redusert.
Konklusjon:
Påvirkningsgraden settes til Noe forringet.

10.5 Påvirkninger for VA og energi
Verdien området har i dag i forhold VA/energi ble satt til Liten verdi. Alle relevante tiltak vil bidra til å øke verdien, og således må
påvirkningsgraden settes til Forbedret. Avbøtende tiltak: Planbestemmelser, bl.a. bestemmelser om overflatevann m.m.
Konklusjon:
Påvirkningsgraden settes til Forbedret.

10.6 Påvirkninger for flysikkerhet
Verdien området har i dag i forhold flysikkerhet er satt til Stor. Gjennom bestemmelser om flysikkerhet, og byggehøyde vil man
langt på vei kunne dempe negative effekter. Påvirkningsgraden settes derfor til Ubetydelig endring.
Konklusjon:
Påvirkningsgraden settes til Ubetydelig endring.
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10.7 Påvirkninger for friluftsliv/natur
Verdien området har i dag i forhold friluftsliv/natur er satt til Stor verdi. Påvirkningsgraden for utbyggingsområdet settes til Noe
forringet. Årsaken går fram av kap. 10.1 fugleliv og kap. 10.4 Folkehelse. Påvirkningsgraden for friluftsområdet Noe forringet.
Konklusjon:
Påvirkningsgraden settes til Noe forringet.

10.8 Påvirkninger for landskapet
Verdien området har i dag i forhold landskapet er satt til Noe verdi. Påvirkningsgraden for utbyggingsområdet settes til Forringet.
Konklusjon:
Påvirkningsgraden settes til Forringet.

10.9 Påvirkninger for Universell utforming
Verdien området har i dag i forhold universell utforming er satt til Uten betydning. Påvirkningsgraden for utbyggingsområdet settes
til Forbedret da det vil bli stilt krav til universell utforming..
Konklusjon:
Påvirkningsgraden settes til Forbedret.

10.10 Påvirkninger for kulturminner/miljø
Verdien området har i dag i forhold kulturminner/miljø er satt til Uten betydning. Påvirkningsgraden for utbyggingsområdet settes til
Ubetydelig endring.
Konklusjon:
Påvirkningsgraden settes til Ubetydelig endring.

10.11 Påvirkninger for arkitektoniske kvaliteter
Verdien området har i dag i forhold arkitektoniske kvaliteter er satt til Uten betydning. Påvirkningsgraden for utbyggingsområdet
settes til Forbedret da dette vil bli ivaretatt.
Konklusjon:
Påvirkningsgraden settes til Forbedret.

10.12 Påvirkninger for støv og støy
Verdien området har i dag i forhold støv/støy er satt til Uten betydning. Flere vil bli utsatt for støv og støy som følge av tiltaket fordi
det blir aktivitet i området, og den settes derfor til Noe forringet.
Konklusjon:
Påvirkningsgraden settes til Noe forringet.

10.13 Påvirkninger for By- og tettstedutvikling
Verdien området har i dag i forhold by/tettstedsutviklingen er satt til Uten betydning. Tiltaket vil bidra til by og tettstedsutviklingen på
en positiv måte, også i forhold til potensialet for flere arbeidsplasser. Påvirkningsgraden settes derfor til Forbedret.
Konklusjon:
Påvirkningsgraden settes til Forbedret.

10.14 Påvirkninger i forhold til økosystemtjenester
Verdien området har i dag i forhold til økosystemtjenestene er i kap. 8.16 satt til Stor verdi. Påvirkningsgraden er satt til Noe
forringet.
Konklusjon:
Påvirkningsgraden settes til Noe forringet.

11 Anbefaling
Tiltaket vi først og fremst påføre noe tap av natur- og friluftslivskvaliteter. Området er dog ikke blant de viktigste i Hadsel.
Det vil også kunne påvirke folkehelsen i forhold til redusert utsikt for beboerne sør for fylkesveien. På den andre siden
løser tiltaket et behov, og det vil også bidra til by- og tettstedsutviklingen gjennom at her gis rom for næringsaktivitet.
Området blir også forskjønnet ved at estetikk vektlegges i planbestemmelsene. Etter en helhetlig vurdering av angitte
punkter nevnt tidligere i dette dokument anbefales tiltaket.
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12 Innkomne innspill
(Red.anm. Her vil bli gjengitt alle innkomne innspill fra medvirkningsprosessen. Hvert innspill blir behandlet og tatt stilling til).
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13 Litteratur og kilder
•
•
•
•

Landskapstyper i Lofoten og Vesterålen (NJOS-rapport 5/98)
Landskapskartlegging på Hadseløya (NIJOS-rapport 6/98)
Skogbrukstakst, vegetasjonskartleggingen og plan for nærings- og miljøvirkemidler i landbruket (LO-Ve Plan 22.12.2004)
Vegetasjon og beite i Hadsel kommune – rapport fra vegetasjonskartlegging (1999) –Nijos rapport 3/99

Elektroniske databaser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artsdatabanken - nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold. http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2
Askeladden - database for over alle automatisk fredete og vedtaksfredete kulturminner og kulturmiljøer.
https://askeladden.ra.no/Askeladden/Pages/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2faskeladden
NVEs farekart og databaser - Aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og kvikkleire, faresonekart for flomsoner, store fjellskred og skred
i bratt terreng, databaser over skredhendelser og ustabile fjellpartier. http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/Farekartlegging/
Geonorge - nettsted for kartdata og annen geografisk stedfestet informasjon i Norge.
http://www.geonorge.no/geonetwork/srv/no/main.home
Google earth street view
Kart i skolen - Webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag.
http://kart.kartiskolen.no/adaptive2/default.aspx?gui=1&lang=2
Kilden - Markslag, arealressurser, jordkvalitet, jordsmonn, vegetasjon, landskap, beitelag, skogdata og miljøregistreringer i skog.
http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp
Kulturminnesøk - http://www.kulturminnesok.no/
Miljøstatus - Kilde til den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her presenteres miljøkunnskap i en sammenheng.
http://www.miljostatus.no/
Miljøkommune – Statlig elektronisk veikryss med oversikt over statlige nettdatabaser. http://www.miljokommune.no/Kart-og-databaser/
NGUs kart og data - Kart over berggrunn, grunnvann, grus og pukk, løsmasser, mineralressurser, permafrost, radon og skredfare.
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/
Nordlandsatlas – Karttjeneste fra Nordland fylkeskommune og fylkesmannen i Nordland. http://www.nordlandsatlas.no/
Norge i bilder – ortofoto over Norges landarealer. http://www.norgeibilder.no/
NVEs databaser og karttjenester - vassdragsdata, energiressursdata, skreddata og andre karttjenester fra NVE.
http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/Databaser-og-karttjenester/
Skog og landskap (gårdskart på internett) http://www.skogoglandskap.no/kart/gardskart_pa_internett
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