"'

SKJERVØY KOMMUNE

Arkiv :

FA-L12, Hist NR2020/ 686

Journalpost lD:

21/ 3993

Saksbehandler:

Einar Laurit zen

Dato:

20.05.2021

Saksframlegg

Saksnr.

Utvalg

M ot edat o

37/ 21

Formannsskapet

24.06.2021

Regulering av Sand ra
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Kom m unedirekt øre ns innst illing:

M ed Hj emmel i plan -og bygningslovens § 12-10 sendes forslag t il reguleringsplan for Sandøra øst
best ående av plankart / varslingskart dat ert 08.01.2021 på høring og legges ut t il offent lig et t ersyn.

Forma nnsskapet 24 .06 .2021:
Behandling:

Kommunedirekt øren skal sørge for bedrift en so m ut arbeider planen bruker rikt ig kommunenummer.
Vot ering:
Kommunedirekt ørens innst illing enst emmig vedt at t.
FS- 37/ 21 Vedt ak:
Kom m unedirekt ørens innst illing:

Med Hj emmel i plan -og bygn ingslovens $ 12-10 sendes forslag t il reguleringsplan f or Sand r a s t
best ående av plankart/ varslingskart dat ert 08 .01.2021 på hør ing og legges ut t il offent lig ett ersyn.

Planforslaget best år av plankart (vedlegg 4) med t ilhørende best emmelser (vedlegg 2),
Området som planlegges regulert vil være på ca. 166 daa. Det nye t ilt enkt e indust riområdet er en
ut videlse av eksist erende og regulert indust rio mråde
Sand ra. Plano mra de omfatt er gnr 69 bnr 1
grunneier Skj ervøy kommune samt t o fest a bebygde hytt et omt er på fest e t omt 69/ 1/ 807 og
69/ 1/ 835.
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Planom råde:

Planområdet er lokalisert på Sandøra som ligger på Øst siden av Skat t rsundet bru og fr a tv. 866
og ned mot sjøen. Nærmest e bebyggelse fi nnes i Hollendervika ca. 3 km. fr a planområdet .
Sj økabel for st røm kommer i land i og krysser planområdet lengst øst i planområdet.
Planen grenser opp mot fv 866.

I plano mrådet er det t o små hyt t er (fest e) som er privat eid, kommunen har en dialog om
begge.
Nord for planområdet og nede ved sj øen ligger det 7 privat e hytt er, de grenser direkt e
t il plano mrådet og har adko mst vei via st ier fra Hollendervika.
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Varsle r/H@rin
g / M erkn ader:

Varsel om oppst art av reguleringsarbeid ble annonsert i Framt id i nord samt på Skj ervøy
kommunes hj emmeside. Berørt e parter ble t ilskrevet. Høringsper ioden var fr a 08.01.2021 t il
21.02.2021. Som følge av varsling kom det inn 9 innspill, disse ligger vedlagt i sin helhet . (Vedlegg 7-

15)
En oppsummering av disse utt alelsene et t erfulgt av komment arer fr a Skjervøy kommune, er nevnt i
punkt 7. side 36,37 0g 38 i Planbeskrivelsen. (Vedlegg 1)

Risiko - og sarbarh et s (ROS):
I ROS-analysen er det vurdert ulike hendelser og sit uasj oner. De aller flest e forholdene er
aksept able med forut set ning at t ilt akene blir gjennomf ørt i samsvar med lover og regler
(f. eks. PBLog TEK 17). En forut set t er at t ilt ak blir dimensj onert ett er bygget eknisk forskrift for
blant annet bygg, t ekniske inst allasj oner, kai og fylling i sj ø. Fo r de flest e t ema sikrer planen for
nye t ilt ak ett er gj eldende normer og krav.
Det er ingen hendelser som er uaksept able (rød sone) jf . analyse. Basert på analysen er det ingen
forebyggende og skadereduserende t ilt ak som skal gjennomføres basert på uaksept abel risiko .
Det er skissert noen forebyggende og skadereduserende t ilt ak som bør vurderes.
Forut satt at de avbøt ende t ilt akene som er nevnt blir vurdert og event uelt gjennomført er planen
vurdert t il ha aksept abel risiko. Se eget vedlegg: Risiko- og sårbarhet sanalyse. (vedlegg3)
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Økonom iske Ko nsekvense r:

Planen legger opp til at innf art saren/ veien ti l indust riområdet er kommunal, men drift es og
vedlikeholdes av Mowi .
Ved nyt t t ilt ak i område må denne avt alen reforhandles.
Ind ust ri området med infr ast rukt ur som vann, vei og avløp opparbeides av kommunen.
Planen legger opp t il at ko mmunen sprenger og fyller masse ut i sj ø, kai og pir bygges ut i kommunal
regi og leies ut t il verft sindust ri.
Kj p av hytt ene som ligger i planomra de vil ha en ant at t kostn ad pa kr 1 000 000,Vurdering:

Skj ervøy kommune har som int ensj on a ut vide eksist erende indust r io mråde pa Sandora pa Skj ervøy.
Denne planbeskrivelsen skal belyse plangrepet for et ablering av sj øbasert næringsvirksomhet på
San døra øst Tilt aket er hj emlet i vedt ak PS 92/ 20 dat ert 15.12.2020 der det fr emgår at
Kommunest yret vedt ar igangsett else av det aljregulering av næringsvirksomhet øst pa Sandora,
innenfor o mrådet benevnt OM R3 i KPA, som er avsat t t ri næringsformål.
HRP AS er engasj ert som reguleringsar kit ekt og er faglig ansvarlig for ut arbeidelse av
reguleringsplanen.
I forbindelse med t ilt aket er det engasj ert konsulent for vurdering av t ype skipsverft fr a Hait i
Næringshage på vegne av Olsen/ Moen Verft . Sw eco er engasj ert som konsulent for utførelse av
npdvendige grunn und ersk el s er i sj en og pa land.
Plangrepet innebef att er arealdispon ering av indust riomrade, avset ti ng av areal til nari ngsbeby ggelse
med underf ormal industri samt avset t ing av havn eareal i sj for a t ilret t elegge for fremtidig ut vikl ing
av sj omradet . Olsen/ Moen Verft og Skjervoy kommune vil innga int ensjonsavtale om ut vikfing av
Sandrøra Øst . Indust rireguleringen skal dermed t ilret t elegge og avset t e t ilst rekkelig areal for
et ablering av næringsbygg av t ypen skipsverft for indust riell produksj on- og reparasj on av skip og
båt er. Plangrepet avsett er også areal for komplement erende virksomhet er so m lager og verkst eder i
t ilknyt ning t il skipsverft et og t ilhørende anlegg som veist rukt ur og parkering, oppst illingsplass og

man@vreringsplass f or bat er pa land og i sj , Havn eareal i sj skal til ret t elegges for etablering av kai,
pir og molo. Indust rireguleringen avsett er også areal for yt t erligere, fr emt idig ut videlse av
indust rivirksomhet .
Hensikt en er at t iltaket vil generere ytt erligere virksomhet er t il området som kan bist å
havbruksnæringen og det vil kunne et ableres et st ort indust rihavneområde på Sandøra øst.
Ut over arealdisponering, plassering og omfang av de ulike formålene belyser planbeskrivelsen ellers
eksist erende forhold ved plano mrådet , present erer planforslaget og det s konsekvenser for
omgivelser, milj og samf unn samt belyser merkn adsbeh andi ingen .

Vedlegg:
Planbeskrivelse
Planbest emmelse
ROS-an alyse
Plankart
Ref erat oppst art smot e
Annonse
lnnkommne inspillnorges ar kt iske universit et
Innkomne innspill Samet inget
Innkomne innspill kyst verket
innkomne inspill svv
innkomne innspi ll dirmin
innkomne innspill fylkeskommunen
innkomne innspill nve
innkomne innspill st at sforvalt eren
Innkomne innspill fiskeridir
skisser.

á

