Adresseliste, berørte parter og myndigheter

Dear
VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I ØVRE SKAIDILIA HYTTEOMRÅDE, HAMMERFEST

Bakgrunn
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles det herved at Finnmarkseiendommen
(FeFo) har igangsatt arbeid med endring av reguleringsplan for Øvre Skaidilia hytteområde, planID
5406_2011002 (tidligere Kvalsund kommune).
Det er behov for å gjøre flere endringer, men disse vurderes hver for seg å være av begrenset omfang
og virkning. Arbeidet varsles oppstartet etter ordinær reguleringsplanprosess, men dersom det ikke
kommer vesentlige motforestillinger til endringene i varslingsperioden, er det Hammerfest kommunes
vurdering at planendringene kan behandles etter den forenklede prosessen det åpnes for i plan- og bygningslovens § 12-14, andre og tredje ledd. Da kan planvedtak fattes og kunngjøres like i etterkant av
varslingen. Varslingsdokumentene er grundigere enn det som er vanlig ved ordinære varslinger. Dette
er gjort for å legge godt til rette for forenklet prosess. FeFo har engasjert Rambøll som plankonsulent,
og varslingen skjer derfor i regi av Rambøll.

Figur 1. Oversiktskart. Planområdet er vist med blå markør. Bakgrunnskart: Statens kartverk
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Omsøkte endringer omfatter, kort oppsummert, følgende forhold;
1.
2.
3.
4.

Mindre justering av areal til p-plasser (inkludere skråningsutslag mot terreng)
Endre til riktig SOSI-kode på eksisterende hytter (feilaktig regulert til friluftsformål)
Ta inn faresone for områder med skredfare (kartlagt 2019/2020)
Redusere antall fortettingstomter (pga. skredfare og krevende terreng)

Endringene er nærmere redegjort for på side 3-6.

Planstatus og planhistorikk

Figur 2 Oversiktskart med planavgrensning.

Reguleringsplan for Øvre Skaidilia hyttefelt ble
utarbeidet av en privat planrådgiver for FeFo,
og vedtatt i Kvalsund kommunestyre
17.12.2008. Fra før var det 47 etablerte hytter
i området, godkjent gjennom de tidligere «disposisjonsplanene» som Statsskog v/Finnmark
jordsalgskontor utarbeidet på statens grunn.
Planvedtaket åpnet for 20 nye fortettingstomter, og samordnede løsninger for parkering
Ingen av fortettingstomtene er tildelt/bebygd
pr. i dag.
Planvedtaket fra 2008 ble imidlertid påklaget
av hjemmelshaverne til en av eiendommene i
feltet. Kommunen ønsket primært at den aktuelle eiendommen ble satt av til friluftsformål,
mens eierne ønsket fritidsbebyggelse. Utviklingsutvalget i kommunen ønsket ikke å ta klagen til følge, men Fylkesmannen i Finnmark
opphevet likevel kommunens vedtak den
20.10.2009. Kommunen etterkom deretter klagen, og omplasserte tre av fortettingstomtene
fra FeFo-grunn til klagers eiendom, samt tilrettela for adkomst til disse via eksisterende vei
og avkjørsel til E6.

Kommunen gjorde samtidig noen mindre presiseringer i bestemmelsene vedr. latrinetømming
mm. Kommunen vurderte at endringene var av
mindre vesentlig art, og fattet nytt planvedtak
16.11.2011, uten ny høringsrunde.
Vedtaket ble kunngjort i brev av 15.01.2012.
Det kom ingen innspill/nye klager, og kommunen anså derfor planen som endelig vedtatt.
Gjeldende reguleringsplan har følgende datering; Plankart: 07.07.2011, og Planbestemmelser/Planbeskrivelse: 15.09.2011.
Gjeldende reguleringsplan (Plankart og bestemmelser) finnes i vedlegg 1.
Figur 3 Gjeldende reguleringsplan for Øvre Skaidilia hyttefelt.
Kilde: FeFo
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Beskrivelse av endringer
1. Justering av areal til parkeringsplasser
Rambøll ble i 2015 engasjert av FeFo til å detaljprosjektere vedtatte parkeringsplasser, som grunnlag
for utbygging. I den forbindelse ble det avdekket at det for fem av p-plassene ikke var tatt høyde for
nødvendige skråningsutslag mot tilstøtende terreng, og/eller at arronderingen var uhensiktsmessig for
det antall p-plasser de skulle betjene. Det vises i denne forbindelse til bestemmelse 11 a); hvor det åpnes for at mindre justeringer av grensene for parkeringsplassene kan gjøres i samråd med kommunen.
På denne bakgrunn sendte FeFo v/Rambøll i 2017 en søknad til Kvalsund kommune om endring av reguleringsplanen etter en forenklet planprosess, med sikte på mindre justeringer av de aktuelle p-plassene.
FeFo/Rambøll mottok imidlertid aldri svar på søknaden fra daværende Kvalsund kommune, og det er
derfor ikke kjent om søknaden ble realitetsbehandlet, på tross av at det i planprosessen ble mottatt positive signaler fra kommunen på tiltaket. På denne bakgrunn inkluderes parkeringsplassene i foreliggende søknad om endring av reguleringsplanen.
De parkeringsplassene dette gjelder er PS1, PS2, PV3, PV4 og PV7. Se kartutsnitt under. Bortsett fra
PV4 (figur 7), som forutsetter omdisponering av 105 m2 fra privat fritidsboligtomt (gnr. 126 bnr.3), berører utvidelsene kun FeFo’s egen grunn (gnr. 126 bnr.1).

Figur 4 Regulert parkeringsplass PS1 må utvides fra markert rød linje til linje med blå markering for å sikre nok areal til
skråningsutslag. Berørt tilleggsareal er pr i dag regulert til friluftsområde.

Figur 5 Regulert parkeringsplass PS2 må utvides/endres fra markert rød linje til linje med blå markering for å sikre nok
areal til skråningsutslag. Berørt tilleggsareal er pr i dag regulert til friluftsområde. Noe areal som tidligere har vært
regulert til parkeringsplass vil derfor tilbakeføres til friluftsområde.
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Figur 6 Regulert parkeringsplass PV3 må utvides fra markert rød linje til linje med blå markering for å sikre nok areal til
skråningsutslag. Berørt tilleggsareal er pr i dag regulert til friluftsområde.

Figur 7 Regulert parkeringsplass PV4 må utvides fra markert rød linje til linje med blå markering for å sikre nok areal
til skråningsutslag. Berørt tilleggsareal er pr i dag regulert til friluftsområde og fritidsbebyggelse (105 m2)

Figur 8 Regulert parkeringsplass PV7 må utvides fra markert rød linje til linje med blå markering for å sikre nok areal til
skråningsutslag. Berørt tilleggsareal er pr i dag regulert til friluftsområde.
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2. Rette opp SOSI-koding for eksisterende hytter (SOSI-kode 150)
Det er også avdekket feil i SOSI-kodingen i den digitale kartfila. Eksisterende fritidsbebyggelse er ikke
kodet som fritidsbebyggelse, men friluftsområde – som arealene rundt. Hyttetomtene framkommer derfor med grønn farge på plankartet. Se figur 9 under. Omsøkt endring består derfor også i å omkode de
47 eksisterende, godkjente hyttene, fra SOSI-kode 613 «Friluftsområde på land» til SOSI-kode 150
«Fritidsbebyggelse». I motsatt fall kan hyttene ikke utvides, gjenoppbygges etter brann etc. Dette har
ikke vært intensjonen med vedtatt reguleringsplan, og framstår som en ren «inkurie». I tillegg til omkoding av de eksisterende punktfestene, er det også påkrevd å endre kodingen på fritidseiendommene i
feltet tilsvarende, jf. figur 10.
Forholdet er drøftet både med rådgivningsselskapet som utarbeidet planforslaget og tidligere Kvalsund
kommune, og begge bekrefter at dette kun er en teknisk glipp. Det ansees derfor å være kurant å løse
også dette forholdet gjennom en forenklet planbehandling etter plan- og bygningsloven § 12-14.

Figur 5 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan. Rød
stiplet linje markerer tre eiendomstomter innenfor
planområdet – hvor det er åpnet for ny fritidsbebyggelse.

Figur 4 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan. Oransje sirkler
markerer ny fritidsbebyggelse (punktfester). Stiplede «åttekanter» med bygninger i det grønne området, markerer eksisterende punktfester og hytter.

Figur 9 Utsnitt av reguleringsplanen. Oransje sirkler markerer
ny fritidsbebyggelse på punktfester. Stiplede sirkler med bygninger i det grønne området markerer eksisterende punktfester
og hytter.

Figur 10 Utsnitt av reguleringsplanen. Rød stiplet
linje markerer tre eiendomstomter innenfor planområdet – bebygd med fritidshytter.

3. Oppdatere planen med faresone for skredfare, med tilhørende bestemmelser
Det er også avdekket at både eksisterende og nye fortettingstomter berøres av aktsomhetsområder for
skred. I forbindelse med endringsarbeidet har derfor FeFo og nye Hammerfest kommune, gått sammen
om å få planområdet kartlagt mht. skredfare. Det er identifisert flere fareområder, og disse må inn i
plankartet med egen faresone. Bestemmelsene må også suppleres med dokumentasjonskrav knyttet til
skredfare. Skredfarerapporten finnes i vedlegg, det samme gjelder forslag til reviderte utgaver av plankart og bestemmelser. Når det gjelder bestemmelsene, er det flere formuleringer som ikke er helt ajour
ift. gjeldende regelverk, og derfor også kunne vært endret. Men bestemmelsene er kun rettet opp der
det er helt påkrevd. Ellers er de oppdatert med nye gårds- og bruksnummer og ny planident som følge
av sammenslåingen av Hammerfest og Kvalsund kommuner 01.01.2020.
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4. Reduksjon i antall hytter (skred og/eller krevende terreng)
Opprinnelig var det åpnet for 20 nye tomter i reguleringsplanen, fire på private eiendommer og 16 på
FeFo-grunn. Fortettingstomtene som berøres av skredfare foreslås naturlig nok fjernet fra kart og bestemmelser. Dette gjelder tomtene som var nummerert 11, 12, 14 og 15. Se figur 34 i vedlagte skredfarerapport. For tomt nr. 20 er det dessuten tatt inn en bestemmelse om å trekke den 20 m unna bekkeløp, etter anbefaling fra skredrådgiver.
I tillegg ønsker FeFo å ta ut fortettingstomter som av ulike grunner/egen befaring høsten 2019 viser seg
å ligge på svært ugunstige lokaliteter, herunder i meget bratt terreng, med vanskelig adkomst, på myr
mm. Sammen med skredfarevurderingene, ser derfor ikke FeFo at det er forsvarlig å gå videre med mer
enn fem av de 16 opprinnelig planlagte hyttetomtene på deres grunn. Dette gjelder fortettingstomt nr.
2, 3 10, 19 og 20. De øvrige fortettingstomtene på FeFo-grunn (festetomter) foreslås derfor nå tatt ut
av planen.
Fortettingstomter det ble åpnet for på private fritidseiendommer i området videreføres uendret.
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Figur 11 Faresoner (gul farge) og nummererte fortettingstomter, slik de ligger i gjeldende reguleringsplan.
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Figur 12 Faresoner (gul farge) og nummererte fortettingstomter, slik de ligger i gjeldende reguleringsplan.
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Virkninger av omsøkte endringer
Forholdet til hovedrammer i gjeldende plan
Foreslåtte endringer vurderes å være av en slik karakter at de i liten grad vil påvirke gjennomføringen
av planen for øvrig. De er ikke i konflikt med hovedrammene i planen, og ansees heller ikke å innvirke
negativt på viktige friluftsinteresser, heller tvert imot. Ved å redusere antall fortettingstomter fra 16 til
fem reduseres utbyggingsinntrykket i planområdet betraktelig, noe som anses som positivt for både friluftsinteresser, reindriftsinteresser og naturmangfold. I tillegg vurderes det at en reduksjon av antall
hyttetomter vil medføre mindre terrengavtrykk i form av bebyggelse, stier, veger og aktivitet generelt.
Reindriftsinteresser
Reindriftsinteressene står sterkt i Repparfjorddalen. Ønskede endringer med reduksjon av antall nye
hytter, og strukturering av parkering på anviste plasser, hovedsakelig langs E6, vurderes å være til
gunst/forbedring for reindrifta.
Verneinteresser og naturmangfold
Foreslåtte endringer berører ingen kjente automatisk freda kulturminner eller kulturmiljø.
Repparfjordelva og elvebredden langs den sørlige delen av planområdet er registrert som leveområde for oter i Miljødirektoratets Naturbase (se figur 13 til venstre). Oter er registrert som en
sårbar art i rødlista, og området har verdien viktig. Innenfor leveområdet til oter er det også registrert lirype, som er en nær
trua art i rødlista. Ingen hytter eller parkeringsplasser vil berøre
leveområdet for oter. Det vurderes derfor ikke at foreslåtte endringer vil forringe viktige verneinteresser eller naturmangfold.

Figur 13 Planområdet med registrert leveområde for oter markert med
grå skravur. Kilde: Kystverket og Naturbase

Risiko og sårbarhet
Jord- og flomskred, trafikksikkerhet mm.
Som det framgår av redegjørelsene ovenfor, foreslås hyttetomter med skredfare eller annen ugunstig plassering tatt ut av reguleringsplanen, eller flyttet lenger unna potensiell fare (bekkeløp).
Etablering av parkeringsplasser som hindrer villparkering og
ustrukturert inn- og utkjøring på E6 vurderes også å bidra positivt til trafikksikkerheten.
Det er ikke kjent at det er tilkommet andre faremomenter etter
at ROS ble vurdert ifb. gjeldende reguleringsplan.
På denne bakgrunn vurderes det at sikkerhet mot fare og
uønskede hendelser er tilfredsstillende avklart.
Figur 14 Aktsomhetsområde for jord- og flomskred er markert i brunt.
Kilde: NVE Atlas
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Oppsummering av endringer
På bakgrunn av ovenstående, kan omsøkte endringer oppsummeres i følgende hovedpunkter:
Plankart
1) Parkeringsplasser: Mindre utvidelse av arealet til fem av de vedtatte parkeringsplassene, slik at
det blir mulig å etablere skråningsutslag og grøfter innenfor reguleringsformålet.
2) SOSI-koding: Endring av sosi-koding i den digitale kartfila slik at eksisterende hytter får korrekt
koding som fritidsbebyggelse, og ikke friluftsformål.
3) Fareområder: Registrerte fareområder for skred medtas i plankartet som hensynssoner.
4) Ta ut fortettingstomter: Tomter som er beheftet med skredfare eller krevende terreng tas ut.
Kun fem av totalt 20 fortettingstomter videreføres i revidert plan.
Planbestemmelser
5) Bestemmelse om justering tomt 20: Det tas inn en ny bestemmelse § 6 h) om at tomt nr. 20
trekkes 20 m unna nærtliggende bekkeløp.
6) Bestemmelse om faresone skred: Det tas inn bestemmelser til hensynssone skred, med krav om
dokumentasjon på tilfredsstillende sikkerhet mot skred.
7) Diverse justeringer: Generelle oppdateringer (i begrenset grad) knyttet til nye gnr./bnr. etter
sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund, oppdaterte lovhenvisninger mm.

Forenklet planprosess
Vurdering av om grunnlaget for forenklet prosess er tilstede
Det er totalt sett mange endringer, men de ansees hver for seg å være av meget kurant karakter i forhold til relevante interesser og hensyn. Som nevnt varsles planarbeidet oppstartet på vanlig måte, men
om det ikke kommer innspill med vesentlige motforestillinger til innhold og prosess, vurderer som tidligere nevnt både Hammerfest kommune og forslagsstiller at saken kan behandles etter den forenklede
planprosessen som det åpnes for i plan- og bygningsloven § 12-14.
Det er vanskelig å se for seg at en ordinær reguleringsplanprosess vil bidra med bredere datagrunnlag,
flere alternativer eller bedre medvirkning enn det en forenklet reguleringsplanprosess kan ivareta.
Plan- og bygningsloven påpeker i § 3-1 at planleggingen ikke skal være mer omfattende enn nødvendig,
og vi vurderer at dette er ett av de tilfellene som denne bestemmelsen er ment å fange opp. Alternativet er å starte opp en ressurskrevende planprosess som tvilsomt leder fram til bedre løsninger. Lovens
krav til medvirkning og offentlighet ansees ivaretatt gjennom en fyldig endringssøknad og varsel om
oppstart iht. plan- og bygningslovens krav.

Øvrige formaliteter
Planarbeidet startet i 2015 som endring av plan etter forenklet planprosess, i samråd med Kvalsund
kommune. Kvalsund kommune ønsket ikke formelt planoppstartsmøte for søknader om «mindre endringer» av reguleringsplaner. Forskrift om fremming av private planforslag gjaldt ikke da, slik at det ikke
ble utarbeidet planinitiativ etter nytt regelverk.
Etter at Hammerfest kommune overtok ansvaret for planarbeidet i forbindelse med kommunesammenslåingen, ble det avholdt oppstartsmøte 08.05.2019 for å orientere om/overføre saken, og bli enige om
videre saksgang. Kort oppsummering fra møtet finnes i vedlegg.
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Innspill til planarbeidet
De som har innspill til planarbeidet inviteres nå til å fremme sine merknader. Frist for innspill settes til
08.04.2020. Innspill sendes til Rambøll, postboks 1077, 9503 Alta, ev. epost alta@ramboll.no.
Dersom det ikke kommer vektige argumenter mot foreslåtte endringer eller saksbehandlingsprosedyre,
er Hammerfest kommune innstilt på å fatte planvedtak etter varslingsfristens utløp. Vedtaket kunngjøres da på ordinær måte med brev til berørte parter og myndigheter, og med opplysninger om klagefrist.
Dersom vedtaket ikke blir påklaget, er det å anse som endelig.
Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Rambøll v/Marie Dølør McDougall på epost marie.mcdougall@ramboll.no. Varslingsdokumenter med alle vedlegg er dessuten å finne på Rambølls hjemmeside
https://no.ramboll.com/presse/kunngjoringer.

Med vennlig hilsen

Ulla Sennesvik

Marie Dølør McDougall

Seksjonsleder Areal- og samfunnsplanlegging

Areal- og samfunnsplanlegger

M +47 48220730
ulla.sennesvik@ramboll.no

M +47 975 87 006
marie.mcdougall@ramboll.no

Vedlegg som er tilgjengelig på Rambølls hjemmeside;
https://no.ramboll.com/presse/kunngjoringer
1.
2.
3.
4.
5.
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Gjeldende reguleringsplan, Plankart og Planbestemmelser
Forslag til revidert plankart
Forslag til reviderte planbestemmelser
Skredfarerapport
Referat fra planoppstartsmøte med Hammerfest kommune

