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Detaljregulering Kobbholla - planforslag 

Rådmannens innstilling 

Forslag til Detaljregulering Kobbholla sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht 

Plan- og bygningsloven § 12-11. 

 

Saksopplysninger 

Søknad om etablering av et bunkers- og maritimt industrianlegg i Kobbholla er tidligere 

behandlet i formannskapet 1.12.2016, sak 79/16, samt kommunestyret 20.12.16, sak 108/16. 

Under behandlingen av prosjektet i kommunestyret ble følgende vedtak fattet:  

 

Utbyggingen av prosjektet skal skje slik det fremkommer i utredningen fra Nordkappregionen 

Havn IKS.  

 

Tid er av vesentlig betydning for prosjektet. I og med at det ikke foreligger reguleringsplan for 

arealet i Kobbholla, har prosjektet derfor vært avhengig av dispensasjon fra reguleringsplikt i 

hht pbl § 12-1. Dispensasjonssøknaden ble behandlet i Fast utvalg for plansaker 21.03.2017. 

Utvalget fattet følgende vedtak: 

 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplikt i hht pbl § 12-1 for planering av areal i Kobbholla 

godkjennes. Det forutsettes at reguleringsarbeidet igangsettes umiddelbart etter forkynning av 

dette vedtaket. 

 

Til gjennomføring av planarbeidet har Nordkappregionen havn IKS engasjert Asplan Viak AS. 

Oppstartsmøte mellom kommunen og Asplan Viak ble avholdt i begynnelsen av juni 2017. 

08.06.2017 ble det sendt ut varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Kobbholla i medhold av 

plan- og bygningslovens § 12-8. 

 

Nå foreligger det et forslag til Detaljregulering av Kobbholla for 1. gangs politiske behandling i 

Fast utvalg for plansaker. Plan- og bygningsloven § 12-11 sier følgende om behandling av 

private reguleringsplanforslag:  

 



«Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest 

innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal 

fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 

12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet.»     

 

Resyme av og kommentarer til innkomne merknader til oppstartsvarselet er gjengitt i det 

følgende: 



Avsender Merknad Kommentar 

NVE 

Har ikke anledning til å gi  

konkrete merknader til varsel om 

oppstart. Vil behandle 

reguleringsplanen når den 

kommer på høring  

 

NVE ivaretar naturfarer. Det er utarbeidet separat 

skredfarevurdering for området ved det planlagte 

tankanlegg. I planbeskrivelsen er de forskjellige 

skredtyper beskrevet. Det er utformet egne 

bestemmelser knyttet til etablering av sikringstiltak for 

tankanlegget. For industriområdet ellers i planen er det 

laget bestemmelse som sikrer vurdering basert på 

eventuelle fremtidige anlegg. Dette slik at evt. 

sikringstiltak blir utformet i henhold til aktuelle 

sikkerhetsklasser.  

Fiskeridirektoratet Ingen kjente registreringer i 

området. Avbøtende tiltak i 

forbindelse med dumping av 

masser i sjø bør vurderes i 

planen 

Planfremstiller har kontaktet Fiskeridirektoratet for å 

høre hva de mente med avbøtende tiltak. Det ble svart 

at det ikke er kjente gyteplasser eller andre 

registreringer i området og at de med avbøtende tiltak 

mente at utfylling skal foregå med «rene» masser. 

Utfylling i området vil foregå med rene masser. Det er 

under pågående arbeid med klargjøring av tomten på 

Kobbhollnesset funnet noen forurensa masser. Disse 

brukes til skredvollen på land.  

Finnmark 

Fylkeskommune 

Etterlyser hva kommunen har 

vurdert i forhold til 

konsekvensvurdering. 

Poengterer at planbeskrivelsen 

skal beskrive rammer og 

virkninger av planen. 

Byggegrense må fastsettes i 

planen ellers gjelder 

byggeforbudet i pbl. § 1-8. Har 

dessuten mer generelle 

merknader i forhold til estetikk,  

vannforskriften, kvalitetssikring 

av plankart m.m.  

Arkeologi: Kjenner ikke til 

automatisk fredete kulturminner 

i området. Minner om 

aktsomhetsplikten.  

Se eget avsnitt angående forholdet til kommuneplanen 

samt vurdering i forhold til KU. I planbeskrivelsen er 

rammer og virkninger av planen beskrevet. 

Byggegrense er lagt inn i plankartet og kommentert. 

Det er lagt inn standard reguleringsbestemmelse 

angående kulturminner og aktsomhetsplikten.  

Fylkesmannen i 

Finnmark 

Har noen merknader vedr: 

reguleringsplanveilederen, 

fastsettelse av grad av utnytting, 

byggegrensen langs sjøen, støy, 

forurenset grunn, 

vannforskriften, ROS-analyse, 

oppheving av gamle 

reguleringsplaner, 

Naturmangfoldloven, ks av 

arealplankartet.  

Reguleringsplanen er utarbeidet ut fra gjeldende 

regelverk og det er søkt å ta hensyn til de forhold som 

fylkesmannen tar opp. Nivået på beskrivelsen av de 

forskjellige tema er tilpasset formålet med 

reguleringsplanen. Sosi-fil leveres til kommunen 

sammen med reguleringsplanen, slik at kommunen kan 

sende den til kartverket for kontroll.  

 



Kystverket Troms 

og Finnmark 

Planområdet er innenfor 

havneavgrensningen. Dette betyr 

at tiltak innenfor området som 

krever tillatelse etter havne- og 

farvannsloven må få slik 

tillatelse fra kommunen. Minner 

om at alle tiltak langs land og ut 

i sjøen må behandles etter 

havne- og farvannsloven i tillegg 

til plan- og bygningsloven. 

Kystverket har en 

navigasjonsinnretning 

(jernstang) innenfor 

planområdet. Formålet er å angi 

en farlig grunne i sjøen. Ved 

tiltak som påvirker denne må 

Kystverket involveres.  

Det er satt inn reguleringsbestemmelse for å minne om 

behandling etter Havne- og farvannsloven. Det er 

planer om utfylling og bygging av kai i området ved 

den nevnte navigasjonsinnretningen. Det er 

bestemmelse som skal sikre at det blir tatt kontakt med 

Kystverket før tiltaket iverksettes  

 

Sametinget 

Vurderer at tiltaket ikke 

medfører fare for konflikt med 

automatisk fredete samiske 

kulturminner. Minner om 

aktsomhetsplikten  

Henvisning til aktsomhetsplikten fremgår av 

reguleringsbestemmelsene  

 

Statens vegvesen 

Ut fra dokumentene kan  

vegvesenet ikke se at 

reguleringen kommer i konflikt 

med nasjonale eller regionale 

hensyn eller prinsipper for 

samordnet areal- og 

transportplanlegging. Det 

vurderes til at reguleringen kan 

medføre økt trafikkmengde og 

vegvesenet ber derfor om at 

dagens avkjørsel tas med i 

reguleringsplanen og utformes 

som kryss i henhold til håndbok 

N100. Siktkravene må ivaretas 

og sikthindringer må ikke være  

høyere enn 0,5 m over 

primærveiens kjørebane.  

I utgangspunktet vil tankanlegget og reguleringsplanen 

ikke medføre vesentlig endring i trafikken. Det er ikke 

tillatt med handel eller annen virksomhet som gir stor 

transport. Som følge av innspillet fra vegvesenet er det 

likevel valgt å utvide planområdet til også å omfatte 

krysset. Se eget avsnitt angående vei og trafikk. 

Endringen involverer ikke nye parter eller større tiltak, 

og det er derfor ikke gjennomført ekstra varsling.  

 

UiT -Tromsø 

museum 

Tromsø museum er myndighet 

for forvaltning av kulturminner 

under vann i Nord-Norge, nord 

for Rana kommune. Strandlinjen 

i området er påvirket av tidligere 

tiltak og området er ikke kjent 

for utbredt eldre maritim 

aktivitet. Sannsynligheten for 

konflikt med eventuelle 

kulturminner under vann 

vurderes derfor som liten.  

Reguleringsbestemmelsen om aktsomhetsplikten 

omhandler også eventuell funn av kulturminner under 

vann.  

 

 

 

Vurdering 

Hovedformålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av et tankanlegg på 

Kobbhollnesset. Lokaliseringen av tankanlegget har fremkommet etter en prosess med flere 

alternativer. Kobbholla er valgt fordi en kan utnytte eksisterende infrastruktur, områdets 

potensial for industri samt kapasitet for mottak av tankskip. Konsekvensen ved ikke å bygge et 



bunkersanlegg i Honningsvåg ville på sikt medført vanskeligheter til å utvikle maritimt basert 

industri og næringsliv.  

 

Arealene er hovedsakelig avsatt til næringsareal i kommuneplanens arealdel og det er avklart 

med kommunen at det ikke er krav om konsekvensutredning. 

 

Det er rådmannens vurdering at foreliggende planforslag er en god oppfølging ovennevnte 

vedtak gjort i Formannskapet, Kommunestyret og Fast utvalg for plansaker.  

 

 

 

Vegard E Juliussen 

Kommuneplanlegger 
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