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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Storbukt Fiskeindustri AS for å utarbeide en 
reguleringsplan for utvidelse av eksisterende industriområde. Bjørn Ronald Olsen og Peder 
Hatlen har vært oppdragsgivers kontaktpersoner for oppdraget. Kontaktperson i Nordkapp 
kommune har vært Vegard Juliussen. 

Allan Hjorth Jørgensen har vært oppdragsleder for Asplan Viak.  

 

Ål, 8.11.2013 

 
 
 
Allan Hjorth Jørgensen 
Oppdragsleder 

 
 
 
Eirik Øen 
Kvalitetssikrer 
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1 INNLEDNING 

 

1.1 Bakgrunn og formål 

Storbukt Fiskeindustri AS driver med virksomhet for mottak og produksjon av fisk og krabbe.  
Bedriften har ønske om å tilrettelegge for mulig videre utvikling mot nordøst. For å kunne 
erverve og utbygge det pågjeldende areal må arealet først reguleres til industriformål og 
dernest utfylles. Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til industriformål og 
på den måte legge til rette for fremtidig utvikling av industribedriften.  

 

1.2 Oppdragsgiver 

Oppdragsgiver er Storbukt Fiskeindustri AS, som produserer saltfisk, tørrfisk, klippfisk og 
krabbe. Firmaet er lokalt eiet og er en viktig bedrift i lokalsamfunnet med ca. 40 tilsatte.  

 

1.3 Eiendomsforhold 

Reguleringsplanen omfatter deler av følgende eiendommer: 

Gårds- og bruksnr. Eier 

8/1 Finnmarkseiendommen, 
Postboks 133, 9811 Vadsø 

8/71 Storbukt Fiskeindustri AS, 
Postboks 143, 9751 
Honningsvåg 

8/109 Seppola Eiendom ANS 
8/151 Statens vegvesen 

 

I tillegg inngår det et areal ved eksisterende parkering og busslomme som ikke er registrert 
med eier i matrikkelen. Eier her er sannsynligvis Nordkapp kommune. 

 

1.4  Planlegger 

Arealplanlegger er Asplan Viak AS ved cand. agric Allan Hjorth Jørgensen. Teknisk 
opptegning er utført av ingeniør Vidar Diseth. Planmaterialet er kvalitetssikret av Eirik Øen. 
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2 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

2.1 Beliggenhet og avgrensning 

Arealet som skal reguleres ligger i Storbukt, ca. 1 km nord for Honningsvåg i Nordkapp 
kommune. Planområdets totale størrelse er ca 15 daa.  

 

 

Avrensningen av planen er imot tilliggende eiendomsgrenser samt senterlinjen av E69. Ute i 
sjøen er planavgrensningen satt i en vinkel. Dette ut fra dybdeforholdene i området og for 
samtidig å få tilstrekkelig bredde på arealet til næringsformål. I forhold til varsel om oppstart 
er deler av Seppolaeiendommen tatt med i planområdet for å synliggjøre tilknytningen mot 
eksisterende avkjørsel. Dette er gjort i dialog med eier av den pågjeldende eiendom.  

 

2.2 Forholdet til gjeldende planer 

Planområdet er avsatt til kommunesenter i kommuneplanens arealdel og planen er således i 
tråd med overordnet plan.  

Planfremstiller har ikke funnet digital reguleringsplan for området, men antar at området er 
omfattet av «Brente steders regulering» og at disse gamle planer utelukkende finnes på 
papirformat. I følge uttalelsen fra fylkesmannen og fylkeskommunen er det et friområde langs 
med sjøen. I det nye reguleringsforslag er det valgt å videreføre et friområde mellom 
boligeiendommene og sjøen. Friområdet vil sammen med høydeforskjellen fungere som en 
«buffer» mellom boligformål og næringsformål. Den nye reguleringsplan vil erstatte gammel 
reguleringsplan for de områder som planen omfatter. 

 

Bilde 1. Planområdets 
beliggenhet i Storbukt. 
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3 PLANPROSESSEN 

3.1 Historikk 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut til berørte grunneiere, naboer og offentlige 
instanser med brev datert 11.3.2013. På samme tid ble det satt annonse i lokalavisen 
«Finnmarksposten». Frist for merknader var 20. april 2013. De innkomne merknader vil kort 
bli referert og kommentert. Merknadene vil også følge med plansaken til kommunal 
behandling. 

3.2 Innkomne merknader  

Avsender Resymé av innhold Vurdering 

Fylkesmannen i 
Finnmark, 
Miljøvernavdelingen, 
25.3.2013. 

Kommunen har vurdert at tiltaket ikke 
faller under bestemmelsene i KU-
forskriften. Fylkesmannen har ingen 
merknader til dette. Innledningsvis 
kommer Fylkesmannen med noen 
generelle merknader til utarbeidelse av 
reguleringsplanen. Ber spesielt om at 
forholdet til strandsone, støy, forurenset 
grunn og sjøbunn, ROS-analyse, stormflo 
og naturmangfold blir tilstrekkelig 
ivaretatt i henhold til nasjonale føringer.  

De tema som Fylkesmannen 
tar opp er kommentert i 
planbeskrivelsen. Noen 
forhold må avklares detaljert i 
forbindelse med byggesak. 

Kystverket, 3.4.2013 Kystverket påpeker at tiltaket i tillegg til 
pbl. også må behandles etter Havne og 
farvannsloven. Reguleringsområdet 
ligger i Storbukt fiskerihavn som er en 
statlig fiskerihavn og det er derfor 
Kystverket som er ansvarlig myndighet 
og skal behandle tiltaket etter Havne og 
farvannslovens § 28. Statens intensjon er 
å sikre fiskeriinteressene og trygge 
liggeforholdene for yrkesfiskere. Påpeker 
viktigheten av forundersøkelser av 
området før eventuelle tiltak settes i verk.  

Se eget pkt. vedr. Havne og 
farvannsloven samt avsnittet 
angående grunnforhold. 

Finnmarkseiendommen, 
3.4.2013. 

Har ingen merknader til utarbeidelse av 
reguleringsplan for området. Har 
økonomiske interesser i forhold til 
kjøp/feste av arealet. Legger til grunn at 
tiltaket vurderes i forhold til Sametingets 
retningslinjer for endret utmark, jf. 
Finnmarkslovens § 4. 

Se eget avsnitt vedr. forholdet 
til Finnmarksloven. 

Finnmark 
Fylkeskommune, 
15.4.2013. 

Har innledningsvis opplysninger om 
planstatus for området. Finnmark 
fylkeskommune kjenner ikke til fredete 
kulturminner innenfor det aktuelle 
område. Minner om aktsomhetsplikten og 
har et forslag til formulering i 
reguleringsbestemmelsene. Gjør 
oppmerksom på at det skal innhentes 
egen uttalelse fra Tromsø Museum – 
Universitetsmuseet og Sametinget, 
avdeling for rettigheter, næring og miljø, 
Finnmark 

Se eget avsnitt angående 
kulturminner. Som følge av 
brevet er det sendt egen 
forespørsel til Tromsø 
Museum og Sametinget. 

Statens vegvesen, 
11.4.2013. 

Det må sikres god adkomst til området. 
Ønsker ingen nye avkjørsler til E69. 
Forutsetter at eksisterende avkjørsler 
benyttes. 

Se eget avsnitt angående 
veg, trafikk og parkering. 
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Fiskarlaget Nord, 
16.4.2013 

Planlagt regulering vil ikke påvirke 
fiskernes eller fiskeflåtens virksomhet i 
området negativt. Planlagte utvidelse av 
industriområdet vil høyst sannsynlig 
innvirke positivt på fiskeflåtens levering 
av fiskeråstoff i Honningsvåg. Kan ikke 
se at planlagt arbeid vil medføre 
uakseptabel forurensning av havet eller 
strandsonen. 

Positivt at Fiskerlaget ser at 
tiltaket vil være gunstig for 
fiskeriinteressene. 

Fiskeridirektoratet, 
18.4.2013 

Har ingen merknader.  

Sametinget, 13.8.2013 Påpeker at det er viktig at samiske barn 
har trygge, gode og tilgjengelige 
utearealer for daglig aktivitet i 
nærområdet. Ut fra vurdering av 
beliggenhet og kjente forhold ser 
Sametinget ikke fare for at planlagte tiltak 
kommer i konflikt med samiske 
kulturminner. Kommer med forslag til 
bestemmelse vedrørende 
aktsomhetsplikten i forhold til 
kulturminner.  

Strandsonen innen 
planområdet vurderes ikke til 
å ha spesielle verdier i forhold 
til samiske interesser og 
oppvekstvilkår. Formuleringen 
i forhold til aktsomhetsplikten 
er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene.  

4 UTVALGTE PLANFAGLIGE MOMENTER 

4.1 Konsept for utforming av området 

Storbukt fiskeindustri AS driver i dag virksomhet i området for mottak av råvarer fra havet og 
videreforedling av disse. Det er muligheter for å kunne utvide virksomheten og 
næringsarealet reguleres for å tilrettelegge for vekst i tilknytning til eksisterende anlegg. Det 
pågjeldende areal vurderes som egnet for utfylling, siden vanndybden er maksimal ca. 3 m. 
Det er lagt opp til en utforming hvor det er kaikant ytterst, dernest næringsbygg og intern veg. 
For å sikre avstand mellom eksisterende boliger og ny næringsbebyggelse er det innregulert 
et friområde og internveg samt parkering er lagt øst for bygningsmassen. Juridisk sett er 
denne utformingen sikret med en byggegrense. Vedlagte snitt viser hvordan utbyggingen vil 
kunne bli i praksis. 

 

Bilde 2. Bilde tatt mot nord, 
som viser det areal som 
ønskes regulert til 
næringsformål.  
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4.2 Utnyttelsesgrad og byggehøyde 

Næringsarealet har en begrenset størrelse og det blir vanskelig og kostnadskrevende med 
ytterligere utfylling mot sjøen på grunn av økt vanndybde. Med bakgrunn i områdets 
beliggenhet og utformingen av eksisterende bygningsmasse mot sør er området gitt en 
utnyttelsesgrad på 80 % BYA. Parkering inngår i beregningen av grad av utnytting og 
bygningsmassen vil derfor bli en del mindre enn oppgitt utnyttelsesgrad. Det er satt krav om 
synliggjøring av parkeringsløsning, bygningsplassering m. m. i en situasjonsplan som skal 
følge byggesaken.  

Mønehøyden for det nye næringsbygg er satt til maksimal 8 m. Dette er relativt lavt for et 
næringsbygg i dag, men høyden er redusert av hensyn til utsikten fra eksisterende boliger 
langs E69. På grunn av høydeforskjellen vil boligene få samme utsikt til landskapet og 
fjellene rundt men redusert utsikt til havet rett nedenfor. Til gjengjeld vil ny bygningsmasse 
mot sjøen sannsynligvis kunne gi noe ly og le for vær fra sør og vest. 

 

4.3 Vann og avløp 

Det er offentlig vann- og avløpsnett i området og næringsbygget vil bli tilknyttet dette. 

  

4.4 Veg, trafikk og parkering 

Området betjenes via eksisterende avkjørsler fra E69. Det er i dag en bratt avkjørsel lengst 
sør i planområdet og denne er bare egnet for personbiler. I utformingen av området er det 
derfor satt krav om at avkjørselen fra nord ved Seppola bilverksted skal brukes til betjeneing 
av næringsområdet. Denne avkjørsel er oversiktlig og tilfredsstiller kravene til frisikt. E69 har 
50 sone på denne strekningen. 

Bilde 3. enkel 3D-modell som viser planområdets avgrensning og eksisterende 
eiendommer og bygninger. 
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4.5 Finnmarksloven 

Finnmarkseiendommen har i sitt høringsbrev satt som en forutsetning at forslagsstiller og 
kommunen vurderer planforslaget i henhold til Sametingets retningslinjer for endret bruk av 
utmark jf. Finnmarkslovens § 4. I denne § står det blant annet:  

«I saker om endret bruk av utmark skal statlige, fylkeskommunale og kommunale 
myndigheter vurdere hvilken betydning endringen vil ha for samisk kultur, reindrift, 
utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametingets retningslinjer skal legges til 
grunn ved vurderingen av samiske interesser etter første punktum.» 

Strandsonen innen planområdet vurderes ikke til å ha spesielle verdier i forhold til samiske 
interesser og oppvekstvilkår. Jfr. uttalelsen fra Sametinget er det ikke kjente samiske 
kulturminner innen området og planfremstiller kjenner ikke til tidligere bruk av området av 
samiske interesser. 

 

4.6 Havne og farvannsloven 

Jfr. Kystverkets uttalelse ligger reguleringsområdet i Storbukt fiskerihavn som en statlig 
fiskerihavn. Som følge av dette er det Kystverket som er ansvarlig myndighet etter «Havne 
og farvannsloven». Tiltaket skal således behandles av Kystverket etter Havne- og 
farvannsloven i tillegg til kommunens behandling etter plan- og bygningsloven. Kystverket 
påpeker viktigheten av forundersøkelser før tiltaket settes i verk. Både kravet til behandling 
etter «Havne og farvannsloven» samt kravet til forundersøkelser er sikret gjennom 
reguleringsbestemmelsene. 

 

4.7 Støy 

Støyretningslinje T-1442 har anbefalte grenser for støy. Støynivå Lden < 55 dB utenfor 
støyømfintlige rom og på arealer for utendørs opphold er anbefalt grense. Stofi AS har ikke 
en aktivitet som tilsier mye støy. Maskiner til produksjonen er innendørs og vil gi minimalt 
med støy til omgivelsene. Den aktivitet som vil gi mest støy til omgivelsene vil være biler som 

Bilde 4 og 5. Sikten fra avkjørselen ned til Seppola bilverksted som forutsettes 
brukt til det nye næringsområde. 
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kjører på internvegen øst på næringsområdet. Denne trafikken vil imidlertid være meget liten 
og mye mindre enn trafikken på E69 på den andre siden av eksisterende bolighus.  

Støygrensene i T-1442 (2012) er en retningslinje. For å gjøre denne rettslig bindende og 
sikre omgivelsen mot risiko for høge støyverdier er retningslinjen gjennom bestemmelsene 
gjort rettslig bindende. Tiltakshaver ser ingen risiko for vesentlig støy ut fra planlagt aktivitet, 
men bestemmelsen skal sikre at eventuell annen aktivitet i fremtiden ikke overskrider 
grenseverdiene. Det vurderes som kunstig å foreta støyberegning på nåværende tidspunkt ut 
fra at den aktivitet som tiltakshaver planlegger ikke generer nevneverdig støy. 

 

4.8  Strandsone 

Innen 100 meters beltet langs sjøen skal det jfr. statlig planretningslinje bare tillates tiltak 
etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. Det pågjeldende areal ligger omgitt av 
bebyggelse og innen området avsatt til kommunesenter i kommuneplanen. Strandsonen inne 
planområdet er bratt og delvis innebygd fra før. Ut fra en helhetsvurdering ses utfylling av det 
pågjeldende areal ikke som et tap for naturverdier, friluftsliv eller andre allmenne interesser.  

 

4.9 Grunnforhold  

Langs land består planområdet av «naturlig strandsone» hvor grunnen høyst sannsynlig ikke 
er påvirket av mennesker. Risikoen for forurenset grunn på land vurderes derfor som liten. 
Det område som skal utfylles består av havbunn «forvitringsmateriale» med en dybde 
mellom 0 og 3 m. Store deler av området har en dybde på 1 til 2 m. Før utfylling må det 
sikres av grunnen er tilstrekkelig egnet for utfylling ved å foreta geotekniske undersøkelser. 
Dette er sikret ved å stille krav om at geotekniske undersøkelser skal være foretatt før 
innsending av byggesak for området.  

 

Bilde 6. Utdrag av dybdedata hentet fra Kystverkets karttjeneste «Kystinfo».  
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4.10 Forurenset sjøgrunn  

Grunnforurensningsdatabasen er undersøkt i forhold til forurensning i grunnen. Området var 
ikke nevnt i databasen og tiltakshaver har ikke mistanke eller opplysninger som tilsier at 
eksisterende havgrunn innen det foreslåtte utfyllingsområde er forurenset. 

 

4.11 Utfylling og massemengde 

Det sjøareal som er regulert til parkering og næringsareal gjennom reguleringsplanen er 
totalt ca. 4,8 daa. Dersom en går ut i fra at gjennomsnittlig vanndybde er 2 m og en samtidig 
lager byggegrunnen ca. 2 m over eksisterende sjønivå blir det 4 m med fylling. Ut fra dette 
estimat blir det totale massebehov 4m * 4800 m2 = 19.200 m3. En typisk lastebil transporterer 
10 faste kubikk pr. tur og massemengden tilsvarer dermed 1920 lass med løsmasser.   

 

4.12 Skred og steinsprang 

Ut fra nettsiden skrednett.no er det sett på områdets risiko for å bli utsatt for skred. På denne 
nettsiden har NVE foretatt teoretiske beregninger av skred. Det vil si at det ikke er gjort 
nærmere detaljerte vurderinger ut fra de faktiske forholdene på stedet. Nedenfor ses at 
planområdet ikke inngår i soner som teoretisk er vurdert til å kunne være utsatt for 
steinsprang. I forhold til snøskred er det løsneområder på fjellet bak som medfører at det 
teoretisk er beregnet at utløpsområdet for snøskred kan gå helt ned i fjære og ut på 
planområdet. Ut fra de faktiske forholdene på stedet vil det være lite sannsynlig at eventuelle 
skredhendelser vil kunne gå gjennom eksisterende husrekker og veier og ned til sjøen. Ut fra 
planområdets plassering vurderes det derfor ikke som nødvendig å gjennomføre nærmere 
undersøkelser i forhold til skred.  

Bilde 7. Utdrag av dybdedata hentet fra Kystverkets karttjeneste «Kystinfo». Det 
ses at mesteparten av utfyllingsområdet er veldig lavvannet.   
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4.13 Kulturminner 

Finnmark fylkeskommune og Sametinget har uttalt seg om kulturminner og kjenner ikke til 
automatisk fredete kulturminner i området. I tillegg er Tromsø museum tilskrevet siden de har 
ansvar for kulturminner under vann. Generell henvisning til aktsomhetsplikten i 
kulturminneloven er tatt med i reguleringsbestemmelsene.  

 

4.14 Biologisk mangfold – Naturmangfoldloven 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved 
utøvelse av offentlig myndighet. Vi har gjort følgende vurderinger: 
 
Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det er undersøkt om det er kjente registreringen i området 
ved å bruke følgende nettsteder: http://artskart.artsdatabanken.no/  samt 
http://www.skogoglandskap.no/kart/kart_mis . Det er et krav i lovgivningen at 

kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. Området rundt er utbygd og risiko for skade på naturmangfoldet vurderes 
som lite. 
 
Til § 9 om føre-var-prinsippet: Reguleringsplanen medfører ikke inngrep av et omfang som 
vurderes til å medføre behov for innhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. Det vurderes 
som lite sannsynlig at tiltaket vil medføre store og ukjente negative konsekvenser for 
naturmangfoldet.  
 
Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Den samlede belastning ved 
utbygging av området vurderes til å være minimal. Utbygging og nyttelse av arealer i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse vurderes til å være positivt for miljøet fremfor å legge 
virksomheten på en ny lokalisering. 
 
Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Ingen kommentar. 
 
Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det legges som en forutsetning at 
miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved utbygging. 

Bilde 8 og 9. Utdrag fra nettstedet skrednett.no. De mørke soner viser teoretisk 
beregnede løsneområder og utløpsområder for steinsprang. De røde områder 
viser tilsvarende soner for snøskred.   

http://artskart.artsdatabanken.no/
http://www.skogoglandskap.no/kart/kart_mis
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Totalt sett vurderes det slik at reguleringsplanen ikke medfører inngrep som fører til behov 
for innhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. De miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i Naturmangfoldloven vurderes dermed til å være oppfylt. 

 

4.15  Havnivå og stormflo 

Fylkesmannen har særskilt trukket frem farene knyttet til klimaendringer i fremtiden. Siden 
planen ligger i tilknytning til strandsonen er det viktig at en tar hensyn til fremtidig stigning i 
havnivået og stormflo. Nedenstående tabell er hentet fra Miljøverndepartementets nettsider 
og viser beregnete nivåer for vannstand i Finnmark og under stormflo i fremtiden. Disse viser 
at stormflonivået i 2050 kan bli 247 cm og 301 cm i år 2100. Hvor mye over eksisterende 
vannlinje en skal bygge avhenger blant annet av hva som bygger. Bygg som tåler 
oversvømmelse under ekstremvær kan for eksempel bygges nærmere havoverflaten enn 
bygg som ikke tåler dette. I prinsippskissen er det vist en fylling som ligger 2 m over dagens 
havnivå, men det kan hende at dette i stedet må bli 3 m. Tiltakshaver er på nåværende 
tidspunkt ikke kommet så langt i planleggingen av bygningsmassen at nivået kan fastlegges. 
For å sikre tilstrekkelig sikkerhet er det i reguleringsbestemmelsene vist til at kravene i 
TEK10 må være tilfredsstilt i forhold til havnivå og stormflo. Denne vurderingen skal være 
gjort sammen med byggesaken.  

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 10. Utdrag fra rapporten «Klima 2100» fra Miljøverndepartementets nettsider.   
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4.16 Risiko og sårbarhetsanalyse 

Risiko og sårbarhetsanalysen er gjennomført med sjekkliste basert på veilederen 
«Samfunnssikkerhet i arealplanlegging» utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet i 2008. 
Analysen er basert på forslaget til detaljregulering for utvidelse av Storbukt fiskeindustri i 
Nordkapp kommune. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i en vurdering av relevante 
farekategorier, konsekvenser en relevant hendelse kan få, og tiltak som er lagt inn i planen 
for å motvirke eller avbøte fare eller uønskede hendelser. I tråd med tilrådningene i veileder 
fra Direktoratet for samfunnssikkerhet er det vist varsomhet med sannsynlighetsgraderinger. 

Farekategoriene som er vurdert er delt inn i naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte 
farer. Konsekvensene er vurdert i forhold til liv/helse, materielle verdier, miljø og 
samfunnsviktige funksjoner. Vurderingene er sammenfattet i nedenstående tabell:  

Farekategori Relevant 
fare 

Vurdering av konsekvenser og tiltak 

Naturfarer 

1. Snø eller steinskred Nei Se pkt. 4.12. 

2. Utglidning, geoteknisk ustabilitet Ja Se pkt. 4.9. Det er satt krav om undersøkelser før 
byggesøknad. 

3. Flom i vann, elv/bekk herunder 

lukket bekk. 

Nei  

4. Er området utsatt for 

springflo/havnivåstigning? 

Ja Se pkt.4.15. Det er satt krav om tilfredsstillelse av kravene i 
TEK 10 sammen med byggesaken. 

5. Er områdene spesielt vindutsatt? Nei Områdene langs kysten er generelt vindutsatte. 

6. Naturlige terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare (stup mv) 

Nei  

7. Radon i grunnen Ja Oppfylling over områdene til opphold må foregå med masser 
med godkjente radonverdier.  

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

Infrastruktur   

8. Vil uttilsiktede hendelser som kan 

inntreffe på nærliggende 

transportårer (vei, bane, sjø, luft), 

utgjøre en risiko for området? 

Nei  

9. Vil uttilsiktede/ukontrollerte 

hendelser som kan inntreffe på 

nærliggende virksomheter (industri 

mv) utgjøre en risiko for området? 

  

- Utslipp av giftige gasser/væsker Nei  

- Utslipp eksplosjonsfarlige/ 

brennbare gasser/væsker  

Nei . 

10. Medfører bortfall på følgende 

tjenester spesielle ulemper for 

området: 

  

- Elektrisitet Nei  
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- Teletjenester Nei  

- Vannforsyning Nei  

- Renovasjon/spillvann Nei  

11. Dersom det går høyspentlinjer 

ved/gjennom området: 

  

- Fare for påvirkning av 

magnetiske felt. 

Nei  

- Spesiell klatrefare i master Nei  

12. Spesielle farer med bruk av 

transportnett for gående, syklende 

og kjørende innenfor området? 

  

- til skole/barnehage Nei  

- til nærmiljøanalegg/nærsenter Nei  

- til forretning Nei  

- til busstopp Nei  

13. Brannberedskap   

- Spesielt farlige anlegg i området Nei  

- Utilstrekkelig 

brannvannforsyning 

Nei  

- Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil. 

Nei  

14. Regulerte vannmagasin med usikker 

is i nærområdet? 

Nei  

Tidligere bruk 

15. Er området påvirket/forurenset fra 

tidligere virksomhet 

  

- Gruver, åpne sjakter, steintipper Nei  

- Militære anlegg Nei  

- Industrianlegg, avfallsdeponi Nei  

- Annet Nei  

16. Sabotasje og terrorhandlinger   

- Er tiltaket sabotasje/terrormål? Nei  

- Er det sabotasje/terrormål i 

nærheten? 

Nei  

 

Den systematiske gjennomgangen av naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer i 
området viser at området har høg samfunnssikkerhet. De kjente farekategoriene som 
foreligger i området er enten ivaretatt i planforslaget med bestemmelser eller kan forebygges 
ved tiltak. 


