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Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscena, Halti 
Dato: 09.02.2017 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 

 
Papirløse møter: 
Jf. vedtak i Nordreisa kommunestyre, er det nå innført papirløse møter i alle politiske utvalg. 

De av dere som har fått utdelt Ipad etter 1.1.17 finner sakspapirene på appen PDF max på deres 
Ipad. Andre finner sakspapirene på vår hjemmeside. 
 
De som blir innkalt av vararepresentanter får utdelt en låneipad dersom de ikke ønsker å bruke 
egen enhet – dette avtales direkte med service dersom vara blir innkalt av politisk sekretæriat. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/17 Nordreisa kommunestyre 09.02.2017 

 

Ansettelse av leirskolelærere/assistenter 

Vedlegg 
1 Søknad om ansettelse av leirskolelærere 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret delegerer til oppvekst- og kulturutvalget å vedta kommunalt tilsatt 

leirskolelærerstilling, samt inngå av avtale med leirskolen om bruk og finansiering av 
stillingen. 

2. Det forutsettes at finansiering av kommunal leirskolelærer dekkes av sektorens ramme; 
evt gjennom vertskommunetilskudd og refusjon fra leirskolen. 

 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre vedtok i sak 29/06 å avvikle ordningen med kommunalt tilsatte 
leirskolelærere/assistenter. Bakgrunnen for avviklingen var at leirskoledriften var en merutgift for 
kommunen, da inntektene fra driften ikke dekket utgiftene. 
Leirskolen har etter dette selv ansatt lærere og innarbeidet disse utgiftene innenfor egen drift.  
 
27.05.15 mottok Nordreisa kommune brev fra Reisa Friluftssenter ved Terje Nordberg, der de ber 
om at kommunen ansetter leirskolelærere/ assistenter. I svarbrev til Reisa Friluftssenter AS 
fastholder sektorleder for oppvekst og kultur at kommunen ikke har forpliktelser til å ansette 
leirskolelærere/assistenter.  
 
11.01.16 mottar Nordreisa kommune søknad fra Karina Nordberg; daglig leder ved Reisa 
Friluftssenter AS, om midlertidig ansettelse av leirskolelærere.  
 
Reisa Friluftssenter AS ønsker status som godkjent leirskole i Norsk Leirskoleforening, og ett av 
kriteriene er at vertskommunen ansetter leirskolelærere.  
I søknaden kommer det frem at uten leirskole som en del av driften, er det liten sjanse for at 
bedriften Reisa Friluftssenter AS kan fortsette driften.  
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Kommuner som sender klasser på leirskole, kan søke om tilskudd til leirskoleopphold og 
leirskoleopplæring for de klassene som har leirskoleopphold med en varighet på minst 3 
overnattinger.  
 
Reisa Friluftssenter AS hevder i sin søknad at kommunen gjennom vertskommunetilskuddet får 
dekning for lønnsutgiftene. Nordreisa kommune får pr i dag ikke vertskommunetilskudd og det har 
ikke lykkes å få klarhet i om kommunen vil få tilskuddet og størrelsen på tilskuddet.  
 
Ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen er en nasjonal satsing. Det er likevel ikke lovpålagt at 
elevene skal ha leirskoletilbud i løpet av grunnskolen, jfr opplæringsloven § 2-3 1. ledd.  
 
Saken ble behandlet i Oppvekst- og kulturutvalget 23.05.16, og det ble gjort følgende vedtak: 
Saken utsettes og Nordreisa kommune går i forhandling om en ordning der det ikke koster 
kommunen noe å lønne læreren. 
 
Rådmann og sektorleder hadde 24.08.16 møte med Terje Nordberg angående ordning mellom Reisa 
Friluftssenter AS og Nordreisa kommune om ansettelse av lærere/assistenter til leirskoledriften. 
 
Reisa Friluftssenter AS er villig til å inngå avtale med Nordreisa kommune om at de påtar seg 
merutgiftene ved ansettelse av leirskolepersonell, dersom Nordreisa kommune står for ansettelsen. 
 
Konklusjonen fra møtet var at det lages sak til politisk behandling, der det skisseres en løsning hvor 
kommunen ansetter leirskolepersonell mot at merutgiftene dekkes av Reisa Friluftssenter AS. 
Det utarbeides en avtale mellom Nordreisa kommune og Reisa Friluftssenter AS om dette. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune ser verdien i å ha leirskole i egen kommune. Den er et verdifullt og ønsket 
tilbud, men er ikke et lovpålagt tilbud i grunnskolen. 
 
Dersom kommunen ønsker å bruke leirskole som en del av undervisningsopplegget og må sende 
elver på leirskoleopphold ut av kommunen, vil det være mer kostbart enn å ha elevene på leirskole i 
egen kommune.  
 
Det er knyttet stor usikkerhet i forhold til om et evt statstilskudd dekker de faktiske lønnskostnader.  
Refusjon gis med utgangspunkt i det faktiske elevbelegget, og ikke som en fast sats.  
 
Ifølge Norsk Leirskoleforening er statstilskuddet til leirskolekommunen ikke tilstrekkelig for å 
dekke de totale lønnskostnadene. Dette var også årsaken til at kommunen trakk seg ut fra 
leirskoledriften. 
 
Ansettelse av leirskolelærere i kommunal regi vil ikke være mulig innenfor dagens økonomiske 
rammer. Lærere på leirskolen har lengre arbeidsdager og det vil derfor gi større lønnsutgifter enn en 
ordinær lærer med ordnet arbeidstid. Kommunen vil også pådra seg økte pensjonsutgifter, som vil 
påløpe lenge etter at ansatte har sluttet (fremtidige pensjonsforpliktelser).  
 
Midlertidige ansettelser i faste stillinger strider imot kommunens ansettelsespolitikk. Ansatte har 
plikter og rettigheter og disse vil rokkes ved midlertidig ansettelse. Dersom Nordreisa kommune 
skal ansette leirskolelærere til Reisa Friluftssenter AS, vil kommunen være ansvarlig for ansatte i 
den private bedriften. Det er krevende å følge opp ansatte som styres av en privat aktør. 
 
Reisa Friluftssenter AS har selv mulighet til å ansette lærere med relevant kompetanse. Slik sikrer 
bedriften selv ett godt pedagogisk opplegg til de barn som deltar på leirskolen. Med kompetente 
lærere og ett høyt aktivitetsnivå er det mulig å øke omsetningen og også inntjeningen. At Reisa 
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Friluftssenter AS selv har arbeidsgiveransvaret for leirskolelærerne, vil være positivt i forhold til 
oppfølging og planlegging i det daglige med nærhet til arbeidsplassen og sin leder.  
 
Da det er usikkerhet knyttet til tilskudd til lønnsrefusjon, anbefaler rådmannen at kommunen ikke 
tilsetter leirskolelærer før finansiering er avklart.  For ikke å utsette prosessen ytterligere anbefales 
det at oppvekst- og kulturutvalget får delegert myndighet til å avgjøre om kommunen skal tilsette 
leirskolelærer.  Det forutsettes at stillingen fullfinansieres; gjennom tilskudd og refusjon fra 
leirskolen. 
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11. JANUAR 2016 

Nordreisa kommune 

Postboks 174 

9156 Stoslett 

 

Søknad om midlertidig ansettelse av leirskolelærere 

Vi vil med dette rette en søknad om midlertidig ansettelse av leirskolelærere gjennom Nordreisa kommune. Vi har 

tidligere vært i kontakt med Nordreisa kommune om ansettelse av leirskolelærere ved driften va r, Reisa Friluftssenter 

AS. Tidligere svar har vært negativ, med resultat i at bedriften har ansatt leirskolelærerene va re gjennom va r bedrift.  

Reisa Friluftssenter AS har tatt over driften for tidligere Sappen Leirskole, og ønsker a  videreføre den over 20 a r lange 

tradisjonen med a  gi skolebarn fra Troms og Finnmark fylke en naturopplevelse de sent vil glemme. I a rene før Reisa 

Friluftssenter overtok driften, har det vært en nedgang i antall skoler som har benyttet seg av leirskolen, samt hvor 

lønnsutgiftene til leirskolelærerne ble opprettholdt. Kommunen sa  det da ikke forsvarlig a  opprettholde det 

pedagogiske opplegget, da det pa virket de økonomiske utgiftene til kommunen.  

Vi har tidligere vært i kontakt med Norsk Leirskoleforening v/ Trond Setlo, og ønsker a  legge inn en søknad om a  bli 

godkjent leirskole. Ett av kravene for a  bli godkjent leirskole, er at vertskommunen (kommunen leirskolen ligger i), 

ansetter leirskolelærerne. Dette for a  sikre et godt pedagogisk opplegg for barna som deltar.  Søknaden va r bør ogsa  

inneholde en egen pa tegning eller følgeskriv fra ra dmannen eller skoleansvarlig leder i vertskommunen. Da dette ikke 

ble godkjent av Nordreisa kommune, ble resultatet at Reisa Friluftssenter ikke fikk status som godkjent leirskole i 

Norsk Leirskoleforening. I 2015 arrangerte Reisa Friluftssenter leirskole, og sto for ansettelsen av leirskolelærerne 

selv. Resultatet av dette ble fornøyde skoler, elever og lærerene, men en stor regning til bedriften. Ved at 

leirskolelærerne er ansatt i Nordreisa kommune, er det mulighet a  søke fylkesmannen om refusjon til disse 

ansettelsene, og kommunen bærer ingen utgifter pa  dette selv. Det som har forandret seg i søknaden na , er at vi ikke 

ønsker fast ansettelse av disse leirskolelærerne, men ansettelse pa  midlertidig basis. Slik det gjøres i forskjellige 

prosjekter som kommunen har gjort tidligere. Eksempler pa  dette er kadaversøk. Der er ekvipasjene engasjert pa  en 

midlertidig kontrakt, av forskjellig tidslengde. Det er en slik ordning vi ønsker for va re lærere, engasjement i den 

tidsperioden leirskolen ga r. Dette er en ordning som vil løse kommunens lønnsutgifter for lærerne.  

Da Reisa Friluftssenter startet opp driften, var det med ma l om a  fortsette leirskoledriften ved stedet. Per dags dato 

har vi to fast ansatte ved driften, og i perioden vi har leirskole, vil det være mulighet for a  ansette flere. Disse 

leirskoleperiodene vil ogsa  gi nok inntekter for bedriften til a  klare seg i stille perioder som januar til mars. Uten 

leirskole som en del av driften, er det liten sjanse for at driften ved Reisa Friluftssenter kan fortsette. 

Reisa Friluftssenter AS 

Reisadalen 2912, 9151 Storslett 

Tlf. 77765501 

mail@reisafriluftssenter AS 

www.reisafriluftssenter.no 

 

 

100



Side 2 

Vi er en bedrift som ikke har hatt oppstart sa  lenge, men et sterkt ønske om a  drive i kommunen. Vi ønsker ogsa  a  

beholde overskuddet va rt i kommunen, og bruker derfor lokale forhandlere til en stor del av va re innkjøp.  

Vi ønsker med dette om at dere ga r igjennom saken va r og gir oss en redegjørelse for svaret dere gir. 

 

Med vennlig hilsen 

Karina Nordberg 

Daglig leder ved Reisa Friluftssenter AS 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/17 Nordreisa kommunestyre 09.02.2017 

 

Mulig utbygging av Hjellnes havne- og industriområde 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Forstudie Hjellnes 2013 

 

Rådmannens innstilling 
1. Forprosjekt og detaljregulering av Hjellnes havn- og industriområde igangsettes når 

finansiering er klart. 
2. Det innhentes tilbud fra ekstern konsulent på planarbeidet. 
3. Prosjektet gis en kostnadsramme på kr 600.000. 
4. Det søkes Statskog om prosjektmidler på kr. 300 000. Kommunal egenandel dekkes 

av kommunalt næringsfond. 
 
 

Saksopplysninger 
I kommuneplanens arealdel; vedtatt 2014, ble Hjellnes avsatt til havn- og industriområde. 
 
Driftsutvalget gjorde 3. juni 2014 vedtak om oppstart av områdereguleringsplan for Hjellnes. 
Arbeidet startet opp, men krav om biologiske undersøkelser høsten 2014 gjorde at saken stoppet 
opp fram til sommeren 2015. Omprioriteringer av planarbeidet har siden gjort at planen ikke er 
fremmet. 
 
Sommeren 2014 fikk kommunen en henvendelse om vi hadde industri- og kaiområde for mulig 
utskiping av grus til Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Forespørselen gikk også på annen 
infrastruktur. Kommunen svarte på henvendelsen i forhold til industri- og kaiområde og annen 
infrastruktur.  I 2015 kom nedgangstidene i oljeindustrien og Johan Castberg-feltet ble satt på 
vent. I år har kommunen fått ny henvendelse og ønske om oppdatert informasjon.  
 
Forstudie 
Nordreisa kommune gjennomførte i 2013 en Forstudie om etablering av dypvannskai i 
Nordreisa, se vedlegg. Rapporten har følgende sammendrag: 
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Nordreisa kommune ønsker med forstudien på et tidlig tidspunkt å avklare om det er grunnlag 
for å etablere et nytt industriområde og dypvannskai ved Hjellnes i Reisafjorden i Troms. Dette 
som en del av planarbeidet med ny arealplan for Nordreisa kommune for perioden 2013-2015 . 
Gjennom en vid ramme for utredningen om fattende en markedsanalyse, identifikasjon av 
overordnede planpremisser vedr. samfunn og miljø og tekniske vurderinger som dybdeforhold, 
grunnforhold, arealkrav og arealrammer er det forsøkt avdekket forhold som vil være 
avgjørende for utbygging og drift. Forstudien viser et forslag på trinnvis utbygging i form av en 
arealplan, ortofotografisk illustrasjon og 3-dimensjonale skisser. Planforslaget er teknisk 
vurdert og beskrevet i utredningen. Forstudien viser at tiltaket vil sette begrensninger på annen 
samfunnsmessig bruk av området bla som utbygging av småbåthavn og bygging av fritidsboliger 
og området brukt som friluftsområde. Eksisterende fritidsboliger vil sannsynlig bli utsatt for 
miljøbelastning som støy og støv.  
 
Viktig del av forstudien har vært og få fram aktuelle utredninger og planforhold fra et 
internasjonalt nivå til helt lokale forhold for å gi et bilde av kunnskapsgrunnlaget for forstudien.  
Markedsanalysen viser et klart uttrykt behov både hos lokale og nasjonale aktuelle brukere. 
Lokalisering nær flyplass og hovedvegen E6 anses som viktig og positivt. Planmessige og 
tekniske vurderinger viser at området er egnet for utbygging, men at det vil ha betydelig 
virkning på et landskapsområde som ved en landskapsanalyse er ansett å ha stor verdi.  
 
Forstudien viser at det ikke er avdekket forhold som kulturminner, grunnforhold etc. som helt 
klart utelukker muligheten for å etablere industriområde og dypvannskai ved Hjellnes. En 
etablering vil sette klare begrensninger på annen samfunnsmessig bruk av området. Dette må 
veies opp mot de muligheter for næringsutvikling etableringen ved utbygging og drift gir samt 
den virkning forbedret samferdsel og infrastruktur gir for samfunnet generelt og næringslivet 
spesielt. 
 
Johan Castberg-feltet 
Johan Castberg-feltet ligger ca. 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet, og er det 
største feltet som ennå ikke er utbygd på norsk sokkel. Feltet gir betydelige muligheter for 
verdiskaping, vekst og arbeidsplasser i hele Norge. En ringvirkningsrapport fra Agenda 
Kaupang viser at prosjektet som har et investeringsanslag på mellom 50 og 60 milliarder kroner, 
kommer til å utgjøre en betydelig del av investeringsnivået for norsk sokkel i perioden 2018-
2022. Rapporten viser videre at forventet verdiskaping i norske vare- og tjenesteleveranser til 
Johan Castberg utgjør 29 milliarder kroner, over halvparten av totalinvesteringene i prosjektet. 
Den nordnorske verdiskapingen i utbyggingen er anslått til å utgjøre 1,7 milliarder kroner. I 
selve driftsfasen vil feltet gi i snitt 1.200 årsverk, 300 av disse i Nord-Norge. Feltet er ventet å 
produsere i over 30 år, og samlet inntekt av produksjonen er beregnet til 290 milliarder i 2015 
kroner. 
Etter en periode uten aktivitet, dette grunnet lav oljepris er arbeidet med utbyggingen av feltet 
nå planlagt i perioden 2018 til 2022, med forbehold om en endelig investeringsbeslutning i løpet 
av 2017. Prosjektet er nå inne i en fase der forprosjekteringen (FEED) og anskaffelses-
prosessene starter, herunder arbeidet med å utarbeide hovedkontraktene i prosjektet og de 
viktigste utstyrsleveransene. 
 
Petro Arctic 
Petro Arctic er leverandørnettverk for petroleumsvirksomheten i nord. Nettverket har 
samarbeidsavtaler med oljeselskapene som har felt i drift eller under utvikling i Norskehavet 
Nord og Barentshavet. Deres portefølje omfatter Snøhvit og Norne i drift, Goliat og Aasta 
Hansteen med Polarled under utbygging, samt Johan Castberg under utvikling. I samarbeid med 
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operatørselskapene og deres hovedleverandører skal Petro Arctic legge til rette for størst mulig 
ringvirkninger av disse prosjektene.  
På oppdrag fra Statoil gjennomførte Petro Arctic i 2014 et mulighetsstudie på underleverandører 
til Johan Castberg SURF fabrikasjon, lagerområder og havbunnsgrus. Aktuelle leverandører av 
grus og lager ble kartlagt i Nord-Troms, Tromsø-regionen og Finnmark. Nordreisa kommune 
med et mulig framtidige havne- og industriområdet på Hjellnes, og Tørfossmoen grustak var to 
av disse underleverandørene.  De har i januar i år sendt ut ny forespørsel for å oppdatere 
faktagrunnlaget. Denne henvendelsen ble besvart av kommunen 20.januar i år. 
 
Status planarbeid 
Statusen på reguleringsplanarbeidet for Hjellnes er at arbeidet med områderegulering stoppet 
opp i 2015 og har siden ligget på vent. Andre reguleringsplaner har blitt prioritert foran. I 
forhold til kommunal planstrategi vedtatt oktober 2016, er arbeidet med denne planen forskjøvet 
til slutten av planperioden. 
 
Prioriterte planer nå er Storslett sentrum, Sørkjosen sentrum, plan for hundekjøringsområde 
Liland og Trafikksikkerhetsplan. 
 
En omprioritering hvor Hjellnes prioriteres først vil forsyve framdriften på de andre planene. 
Hvis kommunen i stedet kjøper denne plantjenesten vil de oppstartete planene kunne gå omtrent 
etter oppsatt plan.  
 
Dersom man velger en ny oppstart nå, vil det være tidsbesparende å gå direkte på en 
detaljregulering i stedet for å gjenoppta arbeidet med områderegulering og så starte 
detaljregulering. Det betyr at det først må utarbeides planprogram. Siden planene er ei større 
utbygging av havn- og industriområdet, vil det kreve konsekvensutredninger.     
 
Kommunen har undersøkt muligheten for finansiell støtte. Troms fylkeskommune har 
støtteordninger til infrastruktur som kan gå til utbygging av havne- og industriområder. 
Imidlertid så er det to forhold som er viktig. De har ikke lov å støtte planarbeid, da det er en 
kommunal oppgave. De vil kunne støtte selve utbyggingen, men da krever de bla annet at 
området er detaljregulert. Kommunen har også vært i kontakt med Statskog. De har både store 
grusreserver og store skogressurser i Reisadalen. De stiller seg positiv til å bli med på et 
spleiselag.  
 
Sørkjosen kai 
Nordreisa har i dag et kaianlegg som ikke er egnet for innseiling med båttype som er større enn 
80 meters lengde. Dagen havn i Sørkjosen har status som fiskerihavn og omfatter en betongkai 
på 25 meter og ca. 5 meters dybde og trekaianlegg for fiskerimottak på ca. 30 meter lengde. 
Industriarealet i Sørkjosen har også begrensninger i forhold til at det ligger så nærme 
innflyginga til flyplassen at deler av området har byggeforbud og resten har høyderestriksjoner. 
 
 
Mulighet for andre næringer 
Nordreisa kan ved realisering av planene om et havne- og industriområde på Hjellnes utvikles til 
et viktig transport- og logistikk-knutepunkt i Nord-Troms. Utbyggingen av en dypvannskai kan 
bidra til viktig maritim næringsutvikling i regionen og i nordområdene. Behovet for 
infrastruktur for slik båttype er økende, og kommunen har flere aktører som anses som særlig 
viktige å ha med i prosessen videre; Sjøtransport, Statskog og Skogberget skiferbrudd.  
Et havneområde med kapasitet til større fartøy vil ha betydning for utviklingen også innen 
reiselivsnæringen, hvor potensialet til vekst er stort.  
 

104



Det er relativt store skogressurser som sokner til en eventuell dypvannskai på Hjellnes. Statskog 
har pr nå stort behov for uttak av tynningsvirke. På lang sikt vil volumet for uttak av sagtømmer 
øke betydelig. 
Andre mulige brukere vil være bygge- og anleggsnæringen, som pr i dag ikke kan motta store 
båtlaster. 
 
Kostnader ved å ferdigstille planen 
Utarbeidelse av en slik plan vil omfatte utarbeiding av planprogram, reguleringsplanarbeid inkl 
konsekvensutredninger. I tillegg må en påregne grunnboringer. Det er vanskelig å anslå 
totalkostnadene, men ut ifra lignende prosjekter anslås en kostnad på ca kr 600.000.   
Det beregnes at det vil ta cirka 12-15 måneder å ferdigstille planen. 
 
 

Vurdering 
Ved realisering av planene om et havne- og industriområde på Hjellnes kan Nordreisa utvikles 
til et viktig transport- og logistikk-knutepunkt i Nord-Troms. Utbyggingen av en dypvannskai 
på Hjellnes kan bidra til viktig maritim næringsutvikling i regionen og i nordområdene. Det gir 
mulighet til å inngå som underleverandør til Johan Castberg-feltet og åpne opp for andre 
muligheter senere. Ferdigstillelse av reguleringsplanen på Hjellnes er en forutsetning for at både 
Nordreisa kommune og Tørfossmoen grustak skal kunne bli underleverandører til Johan 
Castberg-feltet, med innelagerområder og havbunnsgrus. I tillegg er planen første skritt på veien 
mot å utvikle Nordreisa til et viktig transport- og logistikk-knutepunkt i Nord-Troms.  
 
Gjennom arealplanen og forstudie er det avklart at området ved Hjellnes kan bygges ut. En slik 
utbygging vil åpne mulighetene for både økt frakt inn til Nordreisa, men også en langt større 
mulighet til å skipe større laster med råstoff eller bearbeidede produkter ut fra kommunen. 
Nordreisa kommune har store naturressurser, men med dagens transportkostnader på vei er de 
ikke lønnsomme å utnytte.  
 
De samfunnsmessige betydningene av en evt utbygging vil bli avklart gjennom en 
reguleringsplan. 
 
For å tilrettelegge for industriutvikling i kommunen foreslås det utarbeiding av detaljplan og 
reguleringsplan for Hjellnes havne- og industriområde. Arbeidet foreslås satt ut på anbud og 
finansieres med tilskudd og kommunale næringsfondsmidler.  
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Sammendrag: 

Nordreisa kommune ønsker med forstudien  på et tidlig tidspunkt å avklare om det er grunnlag for å 

etablere et nytt industriområde og dypvannskai ved Hjellnes i Reisafjorden i Troms. Dette som en del 

av planarbeidet med ny arealplan for Nordreisa kommune for perioden 2013-20125 . Gjennom en vid 

ramme for utredningen om fattende en markedsanalyse, identifikasjon av overordnede 

planpremisser vedr. samfunn og miljø og  tekniske vurderinger som dybdeforhold , grunnforhold, 

arealkrav  og arealrammer er det forsøkt avdekket forhold som vil være avgjørende for utbygging og 

drift. Forstudien viser et forslag på trinnvis utbygging i form av en arealplan, ortofotografisk 

illustrasjon og 3-dimensjonale  skisser. Planforslaget er  teknisk vurdert og beskrevet i utredningen. 

Forstudien viser at tiltaket vil sette begrensninger på annen samfunnsmessig bruk av området bl.a  

som utbygging av småbåthavn og bygging av fritidsboliger og området brukt som friluftsområde.  

Eksisterende fritidsboliger vil sannsynlig bli utsatt for miljøbelastning som støy og støv. 

Viktig del av forstudien har vært og få fram aktuelle utredninger og planforhold fra et internasjonalt 

nivå til helt lokale forhold for å gi et bilde av kunnskapsgrunnlaget for forstudien. 

Markedsanalysen viser et klart uttrykt behov både hos lokale og nasjonale aktuelle brukere. 

Lokalisering nær flyplass og hovedvegen E6 anses som viktig og positivt. Planmessige og tekniske 

vurderinger viser at området er egnet for utbygging, men at det vil ha betydelig virkning på et 

landskapsområde som ved en landskapsanalyse er ansett å ha stor verdi.  

Forstudien viser  at det ikke er avdekket forhold som kulturminner, grunnforhold etc. som helt klart 

utelukker muligheten for å etablere industriområde og dypvannskai ved Hjellnes. En etablering vil 

sette klare begrensninger på annen samfunnsmessig bruk av området. Dette må veies opp mot de 

muligheter for næringsutvikling  etableringen ved utbygging og drift gir samt den virkning forbedret 

samferdsel og infrastruktur gir for samfunnet generelt og næringslivet spesielt . 
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1 Bakgrunn og formål for forstudien 
Nordreisa kommune ønsker å få gjennomført en forstudie  for å avklare grunnlaget for etablering av 

en dypvannskai i Nordreisa. Utgangspunktet for dette er flere: 

         Nordreisa har i dag et kaianlegg, som ikke er egnet for innseiling med større båttype. 

         Nordreisa kan utvikles til et viktig transport- og logistikk-knutepunkt med en dypvannskai, som 

kan bidra til maritim/industriell næringsutvikling i region og i nordområdene. 

Nordreisa kommune er inne i et viktig arealplanarbeid der målet er å få til en kvalitetsmessig god 
plan som tar hensyn til alle forhold som omfatter arealbruk i vår kommune. 
 I den forbindelse ønsker kommunen å avklare hvorvidt det er grunnlag for å sette av areal til en 
dypvannskai i Nordreisa. Nordreisa kommune ønsker å få gjennomført en forstudie, for å avklare 
grunnlaget for videre prosess i arealplan, reguleringsplan for etablering av en dypvannskai i 
Nordreisa. 
 
Dagens kaianlegg. 
 

 
 Sørkjosen havn. Kilde: Nettkart Nordreisa kommune 

 
 
Dagen havn i  Sørkjosen har status som fiskerihavn og omfatter en betongkai på 25meter og ca. 5 
meters dybde  og trekaianlegg for fiskerimottak på ca. 30  meter lengde. På vestlig side er bygd en 
molo på ca. 200 meter . 
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Dybdehold ved Sørkjosen havn. Kilde: Kystverkets Kartinfo 09.12.2013 

 
Nordreisa har i dag et kaianlegg som ikke er egnet for innseiling med båttyper som er større en 
en 80 meters lengde. Behovet for infrastruktur for slik båttype er økende, og kommunen har per i 
dag to aktører som anses som særlig viktige å ha med i prosessen,  Sjøtransport og Statskog. 
 Nordreisa kan også utvikles til et viktig transport- og logistikk-knutepunkt i Nordreisa og Nord-Troms, 
med en dypvannskai.   
Utbyggingen av en dypvannskai kan være grunnlaget til å bidra til maritim/industriell 
næringsutvikling i region og i nordområdene. 
 

 Prosjektmål 

Forstudien har som mål å avklare grunnlaget for å etablere en dypvannskai i Nordreisa,  

og få utarbeidet en planskisse for å få et slikt tilbud etablert. Leveransen skal gi kommunen: 

 1.      Godt beslutningsgrunnlag for etablering av dypvannskai i Nordreisa. 

2.      Planskisse  

3.      Markedsundersøkelse og tjenestebehov. 

 Prosjektoppgaver 

Forstudien som det søkes om prosjektleder til, skal ha følgende leveranser: 

Tekniske undersøkelser 

o Arealbehov, sjø 
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o Dybdeforhold og innseiling 

o Geologiske undersøkelser 

o Mulige kulturminneundersøkelser og marine undersøkelser.  

Behovsundersøkelser 

         Markedsundersøkelse og tjenestebehov. Kartlegge utvikling av de maritime 

næringsaktører som allerede er lokalisert i Nordreisa og markedet for etablering av nye 

næringsaktiviteter i forbindelse med ny havn. Parter som må involveres: 

o Næringslivet i Nord-Troms, om bruk av kai med tilhørende næringsområde. 

o Eksterne aktører som har et operativt engasjement i forbindelse med gass og oljeutvinning 

i nordområdene. 

o Om det er aktuelt for anløp av større cruiseskip. 

o  Markedets behov for terminaltjenester; håndtering og mellomlagring av alle typer gods. 

 Planskisse med 

o   Arealbehov og innseiling og dybdeforhold i området. 

o Infrastruktur; vei, vann, avløp, strøm, fiber -løsninger og behov 

o  Kaistørrelse 

 

Et hovedformål med studien er på et tidlig stadium å avdekke forhold som vil ha vesentlig betydning 

for planprosessen , utrednings-  og kunnskapsbehovet  og for realiseringen av prosjektet samt bidra til 

kunnskapsgrunnlaget for kommuneplanen  og med dette bidra til realisering av visjon for Nordreisa 

kommune, utvikling av kommunen basert på kunnskap . 

2 Prosjekteier , oppdragstaker og konsulenter  
Nordreisa kommune er prosjekteier. Gjennom en tilbudskonkurranse ble Sagelv rådgivning og 

kompetanse valg til å utføre oppdraget i samarbeid rådgivningsfirmaene  TrendAnalyse AS og 

Henning Mortensen - TrioTrading AS vedrørende markedsundersøkelse,  siv.ing Pål Pettersen som 

teknisk rådgiver og KONZEPT Arkitektur Bygg og Plan som planfaglig rådgiver. Alle bedriftene har sine 

kontor i Nordreisa kommune.  

3 Metode og dokumentasjon 
Grunnlaget for etablering av dypvannskai med tilhørende funksjoner og areal er behovet. Behovet er 

forsøkt avdekket gjennom markedsundersøkelsen tilknyttet utredningen. Informasjon fra 

markedsundersøkelsen vil beskrive de funksjoner brukere/ kunder har og den infrastruktur ( 

kaianlegg, strøm , vann , lagerplass, adm.bygg etc) brukere , kunder og samfunn har behov for . Fra 

en beskrivelse av funksjoner og behov skal det utarbeides planskisse/-er og illustrasjoner som viser 

omfang og virkning på samfunn og miljø ved  lokalisering av en slik type infrastruktur ved Hjellnes i 

Reisafjorden. 

 

Dokumentasjon utarbeidet i tilknytning til oppdraget 
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 Markedsundersøkelsen 

 Marinarkeologisk undersøkelse av Tromsø Museum 

 Geoteknisk vurdering utført av Multiconsult 

 Prosjektbeskrivelsen  

 PowerPoint-presentasjon av prosjektet 

 Plankart 

 Illustrasjoner av kaianlegg og indsutriområdenen 

 

4 Behov avdekket gjennom markedsundersøkelsen 
Markedsundersøkelsen er foretatt av rådgivningsfirmaet  TrendAnalyse . 

Oppsummering av behov hos næringslivet og samfunn i Nordreisa: 

(Utdrag fra Rapport fra Trend Analyse AS - MARKEDSUNDERSØKELSE - 84 Nordreisabedrifter sin 

vurdering av behovet for en dypvannskai i Nordreisa kommune) 

"OPPSUMMERING OG KONKLUSJON  

I denne markedsundersøkelsen har 84 bedrifter benyttet muligheten til å gi sine 
tilbakemeldinger på behovet for en dypvannskai i Nordreisa. De mener at etablering av en 
dypvannskai vil få stor til svært stor betydning for større aktører både i Nordreisa og Nord-Troms 
innen følgende bransjer/funksjonaliteter:  
1. Store entreprenører  

2. Bygg- og anleggsbedrifter  

3. Leverandører til olje- og gassnæringen  

4. Lagring og logistikk  

5. Transport av gods- og varer  
 
For lokale mindre aktører som innen reiseliv, fiskeri og landbruk, synes ikke respondentene at 
kaien har like stor betydning, men allikevel over middels betydning.  
Vi har også sett at kvinner mener kaien vil ha større betydning enn hva menn mener. Videre har 
vi også sett at det er de bedriftene med flest ansatte som synes kaien vil ha stor betydning. 
Bedrifter lokalisert på Storslett og i Sørkjosen synes også at kaien har større betydning 
sammenlignet med bedrifter lokalisert i den øvrige delen av kommunen.  
Respondentene mener at nåværende og framtidige næringer både i Nordreisa og regionen som 
skal skipe ut sand/grus og mineraler, vil få stor nytte av et nytt kaianlegg. Videre mener de også 
at anlegget vil gi et nytt industriareal som Nordreisa kommune og den øvrige regionen vil få bruk 
for. De er også helt enig i at nærheten av kaianlegget til E6 vi gi nye muligheter. Samlet viser 
også undersøkelsen at respondentene mener at Nordreisa kommune har nytte av prosjektet, og 
bør bruke mer ressurser på prosjektet.  
33 eller om lag 40 % av bedriftene mener de vil ha direkte bruk for et nytt anlegg med 
dypvannskai. Flertallet av disse, eller 70 % ser for seg å dra nytte av anlegget med transport av 
varer og gods. 7 bedrifter ønsker å opprette avdeling for foredling/bearbeiding av produkter, og 6 
bedrifter ønsker verksted knyttet til anlegget.  
Vi har videre registrert i intervju av eksterne aktører at det kan være en betydelig interesse for å 
benytte anlegget. To av de nevnte aktørene kommer på befaring og møte allerede i begynnelsen 
av desember 2013. Vi har inntrykket av at det forutsetter at de kan være med tidlig i fasen for å 
bidra til å utforme innholdet på anlegget.  
Samlet sett synes det på bakgrunn av denne undersøkelsen at etablering av en dypvannskai det 

er et sterkt behov/ønske fra lokalt næringsliv. Dette kan spesielt gi nye ringvirkninger for store 
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bedrifter/aktører som er lokalisert i kommunen, men også for reiselivsbedrifter. Eksterne aktører 

er også interessert i å se på muligheten for å etablere" 

5 Overordnede planpremisser. 
Dette  er lover, føringer og retningslinjer som kan forventes å ha betydning for planlegging, utbygging 

og drift av tiltaket "Dypvannskai og industriområde ved Hjellnes". 

Utredningen  er en del av kommunens arbeid med kommuneplanens arealdel som forutsettes 

vedtatt i mars 2014. Planprosessen avdekket forhold omkring eksisterende havn i Sørkjosen og plan 

for utvikling av Sørkjosen flyplass som utløste behov for ny lokalisering av en dypvannskai i Nordreisa 

kommune.  Ut fra en generell vurdering er Hjelles foreslått som lokalisering. Kommunen ønsker ved 

denne utredningen å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for valg av lokalisering og arealbruk i 

arealplanen. De ytre rammer for planarbeidet er premisser som settes av lover, retningslinjer og 

sentrale føringer som også er opplistet i kommunens forslag på arealplan for perioden 2013-2025. I 

tillegg foregår det et flernasjonalt planarbeide med en felles transportplan for Barentsregionen.   

 Kilde for opplistingen: Forslag på arealplan for Nordreisa kommune 2013-2025. 

 Nasjonale føringer og retningslinjer 

 Nasjonale / internasjonale planer 

 NTP- Nasjonal transportplan 2014-2023 

 Proposal Joint Barents Transport Plan September 2013 - Forslag på Felles transportplan for 

Barensregionen September 2013  

 Kystverkets handlingsplan 2010-2019 

 Sentrale lover 

 Sentrale forskrifter 

 Sentrale føringer og retningslinjer 

 Regionale føringer og retningslinjer 

 Lokale forskrifter 

 Regionale planer 

 Interkommunale føringer 

 Kommunale føringer og retningslinjer 

 Utredningers spesifikt for prosjektet 
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6 Vurdering av Hjellnes-området  som lokalitet for ny  dypvannskai i 

Nordreisa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjellnes i Nordreisa og 

Nord-Troms 
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6.1 Eiendomsforhold. 
 

 

Kartutsnitt med eiendomsgrenser for Hjellnes 

Området Hjellnes og nærliggende områder som Indre Sokkelvik og Jubelen består ca. 17 eiendommer 

som mer eller mindre vil bli påvirket av tiltaket ny dypvannskai og industriområde  ved Hjellnes. I 

området ligger 4-5  fritidseiendommer og 3 fritidseiendommer som er i influens-området til  Hjellnes 

havn. 

6.2 Planprosessen tilknyttet utredningen. 
Plantiltaket Hjellnes havn og industriområder har som en del av  nytt forslag på arealplan for 

Nordreisa kommune for perioden 2013-2025  vært lagt ut til offentlig høring og underlagt 

arealplanens opplegg for informasjon.  

6.3 Planstatus og rammebetingelser.  
I dette kapittelet beskrives kort viktige rammebetingelser for planarbeidet som fylkesplan, 

kommuneplan, rikspolitisk retningslinjer og nasjonale miljømål. 

Følgende planer anses å være overordnet bestemmende og førende for utviklingen av Hjellnes havn: 

 Nasjonal transportplan - NTP 

 Joint Barents Transport Plan - Felles Transportplan for Barentsregionen (2013). 

 Kytsverkets tiltaksplan for perioden. 

 

En stadig økende internasjonalisering /globalisering av nærings- og utviklingsarbeid i Barentsregionen 

, som også Nord-Troms er en del av , krever en mer helhetlig plan for utvikling av Nord-områdene.  
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Joint Barents Transport Plan - Felles Transportplan for Barentsregionen (2013) er et resultat av denne 

erkjennelsen og vil være er av de viktigste  rammebetingelsene  for utvikling av Hjellnes havn . 

6.4 Overordnede planer 
Nasjonal Transportplan - NTP 

Joint Barents Transport Plan - Felles Transportplan for Barentsregionen (2013). 

(Utdrag fra Joint Barents Transport Plan - Felles Transportplan for Barentsregionen (2013). 

"SUMMARY Background and mandate 

In light of the greater attention being paid to the High North, and the expected growth in key 
industries in the Barents Region, the Barents Euro-Arctic Transport Area steering committee took the 
initiative for a Joint Barents Transport Plan. An Expert Group were appointed in late winter 2013 to 
present a document to the steering committee by early autum 2013. 
 
Economic and social development in the Barents Region requires better transport connections, and 

the aim for the work has been a joint approach to look at the future need for transport in the Barents 

Region. Norway, Sweden and Finland have prepared strategic studies on the need for transport 

infrastructure in the High North. Russia has federal plans to develop the infrastructure on their 

territory in the Barents region. These studies and plans are mainly focused on national priorities, but 

also emphasize the need for a Barents approach in planning future transport solutions and 

interventions in this region. 

The mandate from the Barents Euro-Arctic Transport Area (BEATA) underlines that:  

• The plan should reflect the national priorities  

• The plan should cover all modes of transport and focus mainly on border-crossing transport 

corridors between Russia, Finland, Sweden and Norway  

• The transport system should be assessed in the light of the anticipated development of relevant 

industries  

• The plan should pinpoint bottlenecks and barriers to border-crossing transport, both of a technical 

and administrative nature  

• Proposed measures in the plan may be divided along a timeline, e.g. on a medium-term basis (12–

15 years) and long-term basis (30 years)  

• Choice of measures should take into consideration environmental and resource aspects using the so 

called “Four-stage principle”1 Proposed objectives for the transport system in the Barents Region 

All the countries involved each have their own national objectives for the development of their 

national transport systems, and they are not broken down to specific objectives for the Barents 

Region alone. Therefore, the national objectives must be the basis for a joint objective for the Barents 

Region. The common effort to develop a joint objective for the plan has revealed that although the 

national objectives are somewhat differently formulated, they are surprisingly similar in their key 
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elements. On this basis the Expert Group proposes the following joint objective for the four countries 

based on the national objectives: 

Russia, Finland, Sweden and Norway have the ambition to develop an efficient transport system in 

the Barents Region with good internal connectivity between the Barents countries and with good 

external links to world markets. The transport system should facilitate Barents regional 

development and create new opportunities for important industries. The transport system should 

be developed in a manner that safeguards the environment and improves safety and accessibility 

for all. 

Important developmentsThe Barents Region is Europe’s richest region as far as natural resources are 

concerned.  

The global demand for ores, metals and minerals is increasing rapidly and the Barents Region is one 

of the very few areas of Europe where there is a potential to find and develop new occurrences. The 

area holds rich deposits of iron ore, base metals (copper, zinc, lead, tin and aluminium), industrial 

minerals, precious metals and special metals including rare earth metals. The metal industry has good 

conditions for growth because of its proximity to the mines and the rising demand for steel. 

Large quantities of fish and shellfish are produced in the Barents Region, both wild-caught and 

farmed. The production mainly takes place in Norway, which is one of the world’s largest producers of 

seafood. In the Barents Sea, Russia and Norway together administrate one of the world’s richest 

areas for cod and other marine species. 

The forest industry is of great economic and sociocultural importance in the Barents Region, especially 

in Russia, Finland and Sweden. There is a growth potential as large areas of forest in the eastern 

parts of Barents have not yet been harvested due to lack of transportation. It is estimated that global 

climate change will increase forest productivity by some 20 – 50% in the future. Further refining of 

products in the industry may also lead to growth.  

The Norwegian Sea, the Barents Sea, the Kara Sea and the Timan-Pechora province in Nenets and 

Komi are areas of rich oil and gas resources. Russia and Norway are both major exporters of oil and 

gas and are planning for an increase in petroleum industry in the Barents Region that is expected to 

have a positive economic impact on regional development. Barents Sea south-east is an area with 

great opportunities for Norwegian-Russian cooperation and industrial development. 

Tourism is a rapidly growing industry, and nature-based tourism is increasing the most. The entire 

Barents Region has large and untapped resources in this sector. The northern lights, the midnight sun, 

arctic climate and wilderness are selling points all over the region. To take advantage of the growing 

market, increased international access to the area is needed. 

 

 Kystverkets tiltaksplan for perioden. - Nasjonal havnestrategi. 

6.4.1 Fylkesplan 

Fylkesplan for  Troms 2010 - 2013 - Vilt - vakkert og rått er et viktig grunnlagsdokument for 

planarbeidet. Fylkesplanen omfatter seks prioriterte politikkområder: 

• Robuste og attraktive lokalsamfunn 
• Miljø- og klimapolitikk 
• Næringspolitikk 
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• Kulturpolitikk 
• Kompetansepolitikk 
• Kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk 

Alle politikkområdene er relevant for reguleringsplanforslaget. Fylkesplanen skal legges til grunn for 
fylkeskommunal virksomhet og være retningsgivende for både kommunal og statlig planlegging og 
virksomhet i fylket. Dette innebærer at planen legger premisser og må tas hensyn til i all planlegging i 
og for Troms. 
  

6.4.2 Regional transportplan for Troms 2014- 2023. Høring desember 2013. 

Regional transportplan er pr. desember 2013 ute på høring. 

Utdrag fra planforslaget: 

"7.6. Statlig transportnett 
St. Meld 26 Nasjonal transportplan 2014-2023, ble vedtatt av Stortinget juni 2013. Den setter 
overordna rammer, mål og strategi for de neste 10 årene i Norge. Det vises til NTP dokument 
Nasjonal transportplan gir hovedmålene for transportpolitikken: 

Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i 
næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. 

En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 
transportsektoren. 

Begrense klimautslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle 
nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet. 

Et transportsystem som er universelt utformet. 
«Nordområdeutredningen» ble utarbeidet som et grunnlagsmateriale til NTP 2014-2023. 
 
 
7.6.2. Kystverket - Sjøtransport og havn: 

Kystverket arbeider etter følgende målsetning angitt av Fiskeri- og kystdepartementet: 
• Bidra til effektiv sjøtransport 
• Sikre trygg ferdsel i norske farvann 
• Hindre eller begrense miljøskade som følge av akutt forurensing i norske havområder eller på 
norsk territorium. 
 
I Troms er ulike tiltak innen farleder og fiskerihavner prioritert. 
Farledtiltak som ligger til grunn i første perioden (2014-2017) er innseiling til Tromsø. Hensikten er 
kortere seilingsdistanse for flere skip, sikrere manøvrering, redusere ulykkesrisiko og bedre 
regularitet gjennom færre restriksjoner ved losing. 
Det er prioritert tiltak på flere statlige fiskerihavner i Troms. I første periode skal fiskerihavnene 
Årviksand, Kristoffervalen/Vannavalen og Sommarøy utdypes. Hensikten med tiltakene er forbedret 
regularitet og sikkerhet ved anløp av havna, enklere og sikrere manøvrering i havna og redusert fare 
for grunnberøring. 
Tromsø havn er utpekt havn med utgangspunkt i Regjeringssatsingen på Nordområdet. Av havnens 3 
havneavsnitt har kun logistikknutepunktet Breivika foreløpig status som 
stamnetthavn. Tromsø er også snuhavn for noen av cruiseskipene som anløper byen. Det 
forventes en økning i antall cruiseanløp, og dette må sees i sammenheng med kapasitetsøkning på 
Tromsø Lufthavn. 
Regjeringen har i sin nordområdesatsing slått fast at den ønsker å utvikle deler av Nord-Norge 
som ”næringsstrategisk plattform”. På Grøtsund/Tønsnes utenfor Tromsø planlegges bygging av et 
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nytt havneavsnitt i et slikt utviklingsbilde. Området er spesielt egnet for etableringer 
knyttet til store offshoreutbygginger innen olje og gass, spesielle maritime operasjoner, 
polkryssing m.v. Foreløpig planlegges det spesielt i forhold til større maritime logistikkoperasjoner 
innenfor varetransport, sikkerhet, beredskap, miljø, og energi." 

6.4.3 Kommuneplanen. Samfunnsdel og arealplan 

Kommuneplanens samfunnsdel. 

I kommuneplanens samfunnsdel er det vektlagt seks hovedutfordringer for Nordreisasamfunnet 
frem mot 2025: 
 
• Endringer i aldersgrupper og konsekvenser av dette. 
• Økt behov for tjenester. 
• Rekruttering. 
• Økonomisk balanse. 
• Mange ute av arbeid. 
• Høye forventninger til kommunen. 
For å nå kommunens visjon – «mot et åpent 
kunnskapssamfunn», legger samfunnsdelen 
følgende hovedinnsatsområder: 
• Den store attraktivitetskonkurransen. 
• Inkluderende lokalsamfunn – det åpne sted. 
• Folkehelse – forebygging foran behandling. 
• Økonomisk handlefrihet. 
• Natur, miljø og klima 

I pkt. 6.2.3 Samferdsel i samfunnsdelen er følgende hovedmål beskrevet: 

Hovedmål  
Nordreisa skal ha en helhetlig samferdsels-politikk som legger til rette for økt samhandling mellom 
distrikt og sentrum.  

 Nordreisa kommune skal være et kommunikasjonsknutepunkt for samferdsel i Nord-Troms 
med høyt nivå på tjenester og service som etterspørres av trafikkoperatørene og 
befolkningen.  

 Nordreisa kommune skal jobbe for å oppnå økt regularitet og fremkommelig-het for 
samferdselen gjennom innspill og regional samhandling rettet mot Nasjonal transportplan 
(NTP), gjennom regional transportplan og gjennom helhetlig planlegging i kommunens 
arealplan.  

 Nordreisa kommune skal prioritere frem-tidig utviklingsbehov for flyplassen i areal-saker 
tilknyttet flyplassens nærområder.  

 Nordreisa kommune skal ferdigstille bredbåndsutbyggingen slik at alle steder i kommunen 
kan styrke sin befolkning og sitt næringsliv.  

 Nordreisa kommune skal gjennomføre et forprosjekt hvor man ser på behov og muligheter 
rundt en dypvannskai i kommunen  
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Disse mål er kommunens premisser for lokalisering av Hjellnes havn og arealdisponering i 

kommunens arealplan. 

 

Kommunens forslag på arealplan for perioden 2013-2025 

 

 Arealplan for Nordreisa . Utsnitt med Hjellnes havn i Reisafjorden . Kilde: Nordreisa kommune 
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Utdrag fra arealplanens planbeskrivelse som anses å ha spesielt betydning for plantiltakset ny havn 

ved Hjellnes: 

"4.4.6 Samferdsel 

Vi vil i kommende planperiode stå overfor store samferdselsprosjekter i Nord-Troms, og 
utbygging av tunnel i Sørkjosfjellet vil ha de største konsekvensene. Utbyggingen vil føre til 
sikrere vei, og vil frigjøre betydelige overskuddsmasser. Disse massene er det viktig 
at vi får benyttet på en mest samfunnsnyttig måte. I denne arealplanen foreslås det at en 
del av massene kan brukes til nye sykkelstier (Storslett – Snemyr) samt benyttes til en ny 
havn og industriområde på Hjellnes." 

6. Planens samlede konsekvenser for miljø og samfunn 

"6.14. Transportbehov 

Nordreisa kommune er arealmessig et av landets største kommuner, men bosettingen 
er relativt konsentrert i området Storslett – Sørkjosen. For bosettingen i distriktene er nok 
privatbilen viktigst, men busstransport er viktig for barn (skoletransport) og eldre. 
Planforslaget har forslag om utbygging av gang- og sykkelstier i sentrum bl.a. v.h.a. 
tunellmasser. F.eks. Snemyr - Storslett, Moan skole – Sentrum, Tømmernes – Sentrum. Det 
lagt inn i planen ny vei over Lundejordet. 
Det er lagt inn i planen at E6 vil følge dagens trasè, men at dagens bro over Reisaelva 
oppgraderes. Etter høringsrunder er det foreslått å flytte E6 trasèn utenom dagens 
sentrum. Det vises til at stedsutviklings-planen har en rekke forslag på nye veier, gang og 
sykkelstier og parkeringsområder." 

"6.20. Sjø og strandsoneforvaltning 

Nordreisa kommune har en kystlinje på nærmere 20 mil, der en stor del ligger nært 
vei. Men vi har også store områder som nærmest er uberørt, og som ligger i viktige 
friluftsområder. Viser til at det for tiden jobbes med en felles kystsoneplan for 
Skjervøy- og Nordreisa kommune. 
Vi merker oss at det er stor interesse for å bygge innenfor 100-metersbeltet, men vi 
ønsker primært å sikre tilgang til strandsonene for allmenheten." 
 
"7.4. Råstoffutvinning 

Nordreisa har store sand og grusressurser som er utnyttbare, og det er foreslått ett nytt 
grusuttak i Kildalen. Det er foreslått at to steinbrudd og to masseuttak tas ut av planen. 
Dette gjelder uttak i Oksfjord og i Reisadalen. 
 
7.5. Næringsbebyggelse 

Det er foreslått sju nye områder for næringsbebyggelse, der dypvannshavn ved 
Hjellnes er det største tiltaket. 
 
7.6. Samferdsel 

Nordreisa står overfor store vegprosjekter de nærmeste årene, der byggingen av tunell 
gjennom Sørkjosfjellet har størst betydning. I arealplanen er det foreslått seks nye 
samferdselstiltak som bl.a. omfatter omlegging av E6 ved hotellet i Sørkjosen, og 
ny E6 trasè utenom Storslett sentrum. 
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7.6.1 Fremtidige gang- og sykkelveger 

Det er lagt opp til at en del av tunellmassene skal brukes til utbygging av gang- og 
sykkelveger. Konkret er det foreslått fem nye sykkelveger. Storslett og Snemyr samt en del 
interne sykkelveger (Tømmernes, Solbakken etc.)." 
 
 

Nord-Troms regionen 
 
"Hovedmål  
Nordreisa skal være et utviklingsorientert regionsenter basert på godt naboskap og samarbeid.  

 Nordreisa kommune skal styrke region-senterfunksjonen gjennom å satse på attraktive 
arbeidsplasser, et rikt kulturliv og gode levekår.  

 Nordreisa kommune skal fortsatt ha et godt og omfangsrikt interkommunalt samarbeid " 
 

"9. Oppsummering og fremtidens utfordringer 

9.1. Oppsummering 

Nordreisa kommune står overfor en rekke arealmessige utfordringer i fremtiden, der 
formålet med arealplanen er å samordne ulike samfunnsinteresser. Vi ser at det er reindriftsog 
landbruksnæringa som er mest arealkrevende, og dermed legger størst 
føringer på den samlede arealbruken. Men vi ser også at strengere krav til risiko og 
sårbarhetsanalyser setter klare arealmessige begrensinger. En rekke av de foreslåtte 
arealinnspillene (fritidsbebyggelse osv.) anbefales ikke realisert som følge av 
grunnforhold, og det stilles krav om konsekvensutredning. 
Den fremlagte arealplanen skisserer ganske store forslag til endringer i sentrumsområdet, 
dvs. der det er et klart ønske om å skille næring og boområder. Vi har over flere år sett 
en sentralisering, der f.eks. næringslokaler er omgjort til leiligheter. 
Vi ser at også at Storslett og Sørkjosen er i ferd med å vokse sammen, og at det skaper nye 
utfordringer. Store infrastrukturprosjekter (ny tunnel gjennom Sørkjosfjellet og utbygging av ny 
kraftlinje i Reisadalen) stiller også store arealmessige utfordringer, dvs. å bruke 
tunnelmasser på en mest samfunnsnyttig måte, samt oppnå lokal verdiskapning. 
Det er i arealplanen foreslått å bygge ny havn på Hjellnes hvor man ønsker å benytte seg av 
tunellmasser. På denne måten posisjoner man også seg mot en utvikling innen olje og gass. 
Når det gjelder arealmessige utfordringer i distriktet, så ser vi at det i alle områder er 
planer om hytteområder og fritidsbebyggelse. 
Dette gjelder spesielt Reisadalen, men også andre områder. Vi er klar over at det er 
kritiske merknader til at vi setter av områder til hytter og turist spesielt i dette området, 
men dette er gjort fra ønsket om å forsterke vår rolle som nasjonalparkkommune. Ved å 
arealmessig tilrettelegge for næring i disse områdene, vil vi samlet sett få en mer 
konsentrert satsing. Dette bidrar til at store arealer fortsatt vil bli urørt. 
 
9.2. Samlede virkninger på miljø og samfunn 

Storslett er utpekt som regionsenteret i Nord- Troms, og denne arealplanen forsterker denne 
rollen. Ved å konsentrere de arealmessige tiltak i sentrumsområdet (industri- og boligområder), 
vil de fleste samfunnsfunksjoner være innen gåavstand. Utbyggingen av Storslett skole er 
en konsekvens av denne tenkingen. 
Jordvernet og hensyn til reindrifta er viktig å ta hensyn til, men i planforslaget anbefales 
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det at noen landbruksområder omreguleres til industri og boliger. Men samtidig legges det 
opp til vern av viktige jordbruksarealer i sentrum, dvs. både dyrka og dyrkbar mark. 
Arealmessig ønsker vi å få et klarere skille mellom landbruksnæringa og andre 
samfunnsinteresser. 
En viktig del av areaplanarbeidet er fokus på samfunnssikkerhet og hvilke konsekvenser det 
har for fremtidig arealbruk. Vi har nære eksempler som viser hvilke konsekvenser som 
f.eks. kvikkleire og steinskred kan få. Det er utarbeidet ros-analyse for planområdet, der vi 
ser at marine avleiringer skaper store utfordringer." 
 

6.5 Gjeldende reguleringsplaner  i området 
Det er ingen reguleringsplaner i området . Området er ikke regulert .  

6.6 Tilgrensende planer og planer under arbeide. 
Det er ikke kjent at det pågår reguleringsplanarbeid i området utenom planarbeidet vedrørende 

kommuneplanens arealdel.  Nærmeste regulerte område er Sørkjosen sentrum.  Statens Vegvesen 

har utarbeidet reguleringsplan for ny E6-trasse og ny tunell fra Sørkjosen til Langslett/Rotsund og 

deponi-områder for tunellmasser. 

 

6.7 Statlige planretningslinjer 
Vi har i dag følgende statlige planretningslinjer som  er førende for reguleringsplanarbeidet: 

 Om samordnet areal- og transportplanlegging 

 Om verna vassdrag 

 Om barn og unges interesse i planleggingen 

 Om kjøpesentre 

 Om universell utforming 
 

 
 

6.8  Maritim infrastrukturrapport Svalbard, Finnmark, Troms og Nordland 

– Mulige farleder for store skip . Kystverket 2012. 
Fra rapportens forord: 

"Hovedformålet med denne rapporten er i første omgang å gi informasjon om hvilke maritime 

rammebetingelser Kystverket legger til grunn for farleder som skal trafikkeres av større skip. 

Vurderingene er gjort for fartøy som trenger dybder fra 11 meter til 28 meter, fra innseilingsled inn til 

havneområde.  

I 2007 utarbeidet Kystverket Troms og Finnmark rapporten ”Infrastruktur og beredskap. Olje- og 

gassvirksomhet i Finnmark”. Her var de faglige premissene overordnede lokaliseringsvurderinger i 

forhold til arealtilgang og maritime forhold, i tillegg til miljøhensyn, sikkerhet, beredskap mot akutt 

forurensing og samfunnsmessig infrastruktur. Denne rapporten, ”Mulige farleder for større skip”, 

konsentreres i størst grad om mulige seilingsleder for større skip, og i mindre grad om nødvendig 

infrastruktur på land.  
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Nordområdene er i ferd med å bli et betydelig næringsområde blant annet innen olje- og gass, 

bergverk og reiseliv. Regjeringens nordområdestrategi gir føringer for nordområdene og flere aktører 

intensiverer sitt arbeid med å fremme planer i regionen. Kystverket som nasjonal fagetat ønsker å 

møte denne utviklingen og har på den bakgrunn funnet det riktig å utarbeide en rapport som 

fokuserer på de maritime og faglige forutsetninger som ligger til grunn for fremtidig utvikling i 

nordområdene.  

Kystverket ønsker at rapporten skal være et innspill og arbeidsverktøy til den pågående prosessen 

med Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023. Dette for å synliggjøre utfordringer man står overfor 

med å tilrettelegge for en infrastruktur som er tilpasset den fremtidige industrielle utviklingen i 

nordområdene. I den sammenheng vil næringsaktiviteten i Barentshavet og Lofoten være av spesiell 

betydning. De infrastrukturelle løsninger vil være helt avgjørende for hvilke regionale ringvirkninger 

som kan oppnås.  

Kystverket ønsker at rapporten vil bidra til mer helhetlig planprosesser, samtidig som den legger klare 

rammer for den maritime delen av planleggingen. Rapporten vil bidra til at det ikke benyttes 

ressurser på planlegging av fremtidige anlegg i områder hvor de maritime forhold ikke er 

tilfredsstillende.  

Kystverket håper rapporten kan bli et nyttig redskap i fremtidig infrastrukturplanlegging i 

nordområdene." 

Rapporten gir god beskrivelse av viktige dimensjonerende faktorer som fartøytypers krav til dybder, 

eksiterende havnestruktur (pr. 2012) og sentrale retningslinjer og lover for  Kystverkets som ny 

havne- og farvannslov som regulere forvaltningsansvar og myndighet. 

  

Rapporten beskriver også naturvern , miljø , sikkerhet og beredskap for sjø- og kystområdene i Nord-

Norge samt nåtidig og framtidig transportbehov, særlig sett fra et maritimt synspunkt. 
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Transportbehovet for spesifikke næringsområder som olje og gass, vindkraftutbygging , bergverk , 

reiseliv , fiskeri og havbruk er utførlig beskrevet samt aktuelle hovedinnseilinger og farleder. 

I rapportens kapittel 9 om Hovedinnseilinger og farleder for store skip om farleder i Troms beskrives 

følgende om Kvænangen - Nordreisa og Skjervøy: 

     

Tabell  fra Kystverkets rapporten om maritim infrastruktur 
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llustrasjon fra Kystverkets rapporten om maritim infrastruktur 
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Utdrag fra rapporten vedr. infrastruktur i Nord-Troms: 

"Infrastruktur:  

God vegforbindelse, ved eller nært E6. Sørkjosen, lokal lufthavn.  

 

Kvænangen:  

Ingen havneanlegg av noe størrelse. Værutsatt strekning: Kvænangsfjellet.  

Havneidet/Stornes:  

Begge stedene vurdert som mulige steder for større terminaler for olje- og gass. Ingen konkrete 

planer. Veiforbindelse. Ikke opparbeidet havneinfrastruktur eller areal på land.  

Sandøra/Kobbpollen ved Skjervøy:  

Planer om industriområde på Sandøra, beredskap og service for offshore-virksomheter. Fergefri 

veiforbindelse.  

Skjervøy:  

Fiskerihavn med kaianlegg som har vanndybde opptil 8 – 9m. Fergefri veiforbindelse. 

Hurtigruteanløp. Kommunesenter." 

 

Rapporten er et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget for en utredning tilknyttet Hjellnes havn.  
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7. Beskrivelse av planområdet som skal vurderes. 
 

 

Hjellnes havn i Barentsregionen ( Kilde : Joint Barenst Tranport Plan) 

 

 Forslag på transport-korridorer i Felles transportplan for Barents-regionen 
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 Hjellnes havn lokalisering i forhold til Tromsø og Alta 

 

Hjellnes havn i Reisafjorden. Kilde : Google Maps 
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Planområdet for Hjellnes havn ligger sentralt plassert i Barentsregioneni nærhet til Sørkjosen flyplass 

, hovedvegne E6 og nær seilingsleden mellom Finnmark og Troms. Hjellnes havn vil bli liggende ca. 

2,5 timers kjøreavstand fra Tromsø  og ca. 1,5 timer fra Alta etter at pågående vegutbedringer er 

foretatt. Hjellnes ligger  på vestlig side av  Reisfjorden , ca. 2,5 kilometer fra Sørkjosen havn og 

Sørkjosen sentrum , ca. 4 kilometer fra Sørkjosen Lufthavn og ca. 7,5 kilometer fra regionsenteret 

Storslett. 

7.1. Avgrensning og størrelse på området 
 

Planområdet er avgrenset av  Reisafjorden mot øst , Sokkelvika mot nord, Jubelen mot vest og E6 

og Reisafjellet mot vest. Lenger mot nord går Reisafjorden ut mot Skjervøy og Kvænangen og 

Loppahavet. Mot sør går Reisadalen opp mot Finskegrensen og kommunegrensene mot 

Kautokeino og Kåfjord kommune. 

 

 

 Kartutsnitt av Nord - Troms med Hjellnes markert  
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7.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Dagens arealbruk i området er hovedsakelig som friluftsområde noen fritidsboliger i uregulert 

område. Området brukes også som utmarksbeite og beiteområde for rein. 

7.3. En generell beskrivelse av områdets  eksisterende 

karakter, struktur , estetikk og bebyggelse m.m 
Kommunens konsekvensvurdering av området Hjellens i forslag på ny arealplan gir en utfyllende 

beskrivelse av viktige forhold som har  betydning for natur, samfunn og miljø.  

Landskap  og lokalklima 

Stedets karakter preges av dets beliggenhet ved Reisafjorden. Eksisterende bebyggelse består  i dag 

kun  av fritidsboliger. Et særtrekk i området er Indre Sokkelvik og landskapstrekk etter jord- og 

leirraset som gikk i 1959. Da forsvant fire boliger, fjøs og kaier i raset   Landskapets hovedtrekkene  

dalen, elva, fjorden og  fjellet omkring  

 Solforholdene for området er gode.  Lokalklima er preget av at planområdet ligger ved Reisafjorden 

og utløpet av  Reisadalen som går mer enn 8 mil sørover mot Finnmarksvidda. Fra nord og nordvest 

kommer nedbør og fuktig vind. Fra sør og sørøst kommer varm vind om sommeren  og kald vind om 

vinteren. Med sørlig vind er området påvirket av innlandsklima på Finnmarksvidda og med nordlig 

vind preges området av kystklima fra fjordområdene uten Nord-Troms. Området ligger godt skjermet 

for nordvestlige vinder. 
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8. Beskrivelse av plantiltak ny havn og kai ved  Hjellnes 
 

 

Fotomontasje av ny havn ved Hjellnes i Reisafjorden 
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8.1. Planlagt arealbruk i kommuneplanen 
Kommuneplanen. Arealplan 

 

Forslag på arealplan 2013 -2025. Utsnitt med Hjellnes havn. Kilde: Nordreisa kommune 
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Forslag på arealplan 2013 -2025. Utsnitt med Hjellnes havn. Kilde: Nordreisa kommune 
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8.2. Forslag på arealbruk 

 

Forslag på reguleringsplan for  Hjellnes havn. Kilde: KONZEPT Arkitektur Bygg g Plan 

Forslag på reguleringsplan for ny dypvannskai og industriområder ved Hjellnes har følgende 

arealformål: 

Bebyggelse og anlegg. 

Kombinert areal for næring/kontor/industri 

Samferdselsanlegg og infrastruktur 

Veg: hovedadkomst og internveger 

Grønnstruktur 

Friområde 

Bruk og vern av sjø 

Havneområde i sjø 

Foreslått arealbruk i forslag på reguleringsplankart  er endret noe i forhold til forslag på ny arealplan 

2013-2025.  
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8.3. Arealer og funksjoner ikke forenelig med planlagt 

utbygging 
Det er viktig for funksjon og bruk av  dypvannskai med tilhørende industriarealer, at det ikke 

lokaliseres aktiviteter som setter urasjonelle begrensninger for bruk og utvikling av havneområdet. 

Foreslått formål  for småbåthavn i forslag på ny arealplan og eventuelle areal for fritidsbebyggelse 

eller bolig ,  anses av aktuelle brukere som ikke forenelige med deres planlagt bruk av havne- og 

industriområdet.    

8.4. Folkehelse. 
Ved planlegging av tiltaket skal tiltakets virkning for folkehelsen vurderes. Tilgang til jobb, skole, 

boliger , kultur og barnehager er av stor betydning for folkehelsen.  Realisering av Hjellnes havn og 

industriområder kan bidra til å skape nye arbeidsplasser både ved utbygging og drift og derigjennom 

bidra til bedre folkehelse. Hjellnes og Sokkelvik er ansett som et verdifullt  rekreasjonsområder i 

Nordreisa kommune. Planlagt utbygging på Hjellnes vil reduseres muligheten  for rekerasjon derved 

påvirke folkehelsen negativt.   

8.5. Konsekvensutredning av Hjellnesområdet. 
Nordreisa kommune har i forbindelse med revidering av ny arealplan for perioden 2013-2025 

foretatt en konsekvensutredning av Hjellnesområdet. 

Utdrag fra kommunes konsekvensvurdering av innspill til arealplanen: 

"BN 4 – Næringsbebyggelse (1300), SHA 3 – Havn (2040), VS 1 – Småbåthavn (6230) 
og SPA 2–Parkering (2080) 
Beliggenhet: Hjellnes 
Forslagsstiller: Administrasjonen 
Foreslått formål: Næringsbebyggelse/ havn, småbåthavn 
Dagens Formål: LNF 
Arealstørrelse: S1: 217,3 daa. S2: 111,9 daa. S4: 16,3 daa.S5:23,9 daa. 
Tidligere markering: S1 – Næringsbebyggelse (1300), S2 – 
Havn (2040), S4 – Småbåthavn (6230) og S5– Parkering(2080) 
 
Vurdering: 
Samfunnssikkerhet: 50 meters hensynssone til 
Hjellneselva, og til øvrige som er kartlagt innenfor 
planområdet og rundt. Planforslaget er under MG, men 
området består av bart fjell og stedvis tynt dekke, iflg. løsmassekartet. 
 
Natur og miljø: For de fire områdene S1, S2, S4 og S5 sett under ett består arealet i hovedsak av 
uproduktiv lauvskog med innslag av mindre arealer med skog av middels bonitet (ca. 21 daa), 
barskog av lav bonitet (ca. 16 daa), myr (ca. 21 daa), åpen skrinn fastmark (ca. 11 daa)og åpen 
jorddekt fastmark (ca. 1 daa), jf. Kilden (18.9.2013). Området er grunnlendt med en del fjell i dagen. 
Det går en bekk igjennom området. 
I gjeldende arealdel av kommuneplanen (2002-2012) er området lagt ut til LNF-område med 
bestemmelser som legger forbud mot vesentlig utvidelse eller oppføring av nye fritidsboliger. 
Ingen trua eller sårbare arter er registrert innenfor eller i nærheten av de fire områdene, jf. Artskart 
(18.9.2013). I helt vest i område S5 er det registrert et funn av ballblom. Grusstarr og nordlig saltsiv 
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er registrert utenfor planlagte byggeområder. 
 
Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie 
naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase og mareano (19.9.2013). Det fremkommer 
ikke opplysninger som tilsier at miljøregisteringer i skog vil påvirkes, jf. Kilden (19.9.2013). Så vidt 
kommunen vet, så foreligger det ikke egne fagrapporter eller utredninger om naturmangfold for det 
aktuelle utbyggingsområdet. Reisautløpet naturreservat, som er et Ramsar-område, ligger i en 
avstand på ca. 2,5 km fra sørenden på område S1 - Næringsbebyggelse, samt ca. 2,8 km fra sørenden 
på område S2 – Havn. 
Reisafjorden er en nasjonal laksefjord. I tillegg er store deler av fjordbassenget registrert som 
gyteområde for torsk, jf. Fiskeridirektoratets kartløsning (19.9.2013). 
Det planlagte utbyggingsområdet er registrert som et nærturterreng med verdi B – viktig. Dette ble 
også påpekt av brukere av området under folkemøter avholdt i slutten av august. 
Vi mener at vårt kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i området er godt, jf. NML § 8. 
For å bygge ut planområdet til tiltenkte formål må det gjøres en del endringer i terrenget. Areal 
avsatt til parkeringsplass (S5), samt eksisterende vei (langs vestre kant av område S1) som må 
oppgraderes til å kunne tåle tungtransport, må fylles opp med masser. Det er planlagt å benytte 
masser fra tunellbyggingen på strekningen Sørkjosen-Langslett til dette. Område S1 og S2 vil kreve 
planering av arealet slik at det blir egnet for tiltenkte formål. I deler av arealet betyr dette at det må 
sprenges. I andre arealer må det tilføres masser. Dagens naturmangfold på landarealene i området 
antas å bli sterk berørt, og i svært stor grad bli borte fra de avsatte arealene. Gjennom regulering og 
detaljprosjektering av arealet vil man kunne redusere påvirkningen på naturmangfoldet i de 
tilgrensende områdene. 
 
I tillegg til selve endringen av arealene vil støy fra aktiviteten på området være en problemstilling. 
Per i dag er den største påvirkningen i området aktivitet og støy fra dagens E6 som går i fjellsiden 
ovenfor. Når tunellen på strekningen Sørkjosen-Langslett er ferdig, vil støy og annen negativ 
påvirkning fra veien reduseres vesentlig. Det antas derfor at den totale støymengden i området 
nødvendigvis ikke vil øke så mye etter at anleggsperioden er ferdig. Forprosjekt, samt senere 
detaljplanlegging, vil avdekke påvirkning på nærområdene og mulige avbøtende tiltak. 
En dypvannskai vil gi økt risiko for forurensning. Bl.a. dersom ulykker med utslipp av forurensende 
stoffer oppstår. En dypvannskai vil benyttes av større fartøy enn de som i dag går inn til dagens havn i 
Sørkjosen, og det gir økt risiko for forurensning. Et økt antall anløp per år vil også øke risikoen. 
Forebyggende tiltak må utredes nærmere gjennom detaljplanlegging av området, og det vil være 
viktig å se på forebyggende tiltak spesielt med tanke på Reisautløpet naturreservat. 
Den samla belastningen på naturmangfoldet innenfor planområdet på Hjellnes, område S1, S2, S4 og 
S5, vurderes, jf. NML § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning, til å bli høy. Den planlagte 
utbyggingen antas imidlertid ikke å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og 
naturtyper. Naturmangfoldet som berøres av en utbygging i området er relativt vanlig i norsk 
sammenheng, og kommunen har veid dette opp mot behovet for et slikt anlegg i kommunen og 
samfunnsnytten for Nordreisasamfunnet. Kommunen vektlegger her samfunnsnytten av en 
dypvannskai med tilhørende industriarealer foran naturmangfoldet. I arealdelen som helhet er det 
lagt vekt på fortetting i sentrumsområdene, samt tilrettelegging for næringslivet innenfor delplan 
sentrum. Hjellnes er en del av arealet som er definert å tilhøre delplan sentrum. 
 
Med bakgrunn vurderinger etter NML §§ 8 og 10, vurderes det slik at NML § 9 tillegges mindre vekt i 
saken. Irreversibel skade på naturmangfoldet vil bli en følge av etableringen av arealene, men 
samfunnshensyn er vurdert som viktigere for disse arealene. 
Imidlertid vil det bli tatt hensyn til naturmangfold i tilgrensende arealer gjennom forebyggende og 
avbøtende tiltak, jf. NML § 11. Forebyggende og avbøtende tiltak vil utredes nærmere gjennom 
forprosjekt og senere detaljplanlegging av arealene. 
Det er vurdert slik at lokaliseringen er lagt til den mest egna lokaliteten i kommunen. Det er da tenkt 
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utfra hensyn til sentrumsnærhet og logistikk, egna dybdeforhold for en dypvannskai, og i forhold til 
sikkerhet (grunnforhold, ras- og skredfare m.m.). I tillegg er det et egnet areal i forhold til 
naturmangfold siden det ikke er grunn til å tro at tiltakene vil medføre vesentlig skade på truet eller 
verdifullt naturmangfold. Det er sett på ulike alternativer. En mulighet det har vært sett på er en 
utvidelse av dagens havn. Dette alternativet er vurdert som uaktuelt på grunn av nærheten til 
Reisautløpet naturreservat, samt at en utvidelse av Sørkjosen havn vil komme i sterk konflikt med en 
utvidelse av Sørkjosen lufthavn. Alternativ plassering på Hamneidet er lagt vekk av hensyn til 
logistikk, da det er ønske om å ha havna i nær tilknytning til E6. vi viser for øvrig til planbeskrivelsens 
vedlegg 3, samt arbeidsdokumentet, for nærmere vurderinger av lokalisering. Vi vurderer det slik at 
vår vurdering er i samsvar med NML § 12 om å foreta en samlet vurdering av den lokalisering som gir 
det samfunnsmessig beste resultatet. 
 
Landskap: Landskapet i Sørkjosen, landskapsanalysens delområde 6, har stor verdi.Landskapet i 
dette delområdet preges av store landskapselementer; stor flate, bred fjordbunn, bratte fjell. 
Bebyggelsen ligger på en stor åpen flate, men sikten er i hovedregel kort grunnet vegetasjon. Utenfor 
bebyggelsen, mot flystripa og havna, er det åpent, med sikt mot fjord og fjell. 
Foreslått tiltak vurderes å påvirke landskapskarakteren lite til middels negativt. Et industri- og 
havneområde på Hjellnes vil bli synlig i landskapet dersom man ankommer området fra sjøsiden eller 
fra lufta. For bebyggelsen i Sørkjosen vil ikke planområdet være spesielt godt synlig. Bebyggelse i 
Nordkjosen, på andre siden av fjorden, vil få direkte utsikt til området. 
 
Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i området, jf. Askeladden (19.9.2013) og 
utredning høst 2013 av Tromsø museum. 
 
Landbruk: Planforslaget berører to relativt små områder med dyrkbar jord, men ikke av betydning, 
jf.gårdskart (21.11.2013) 
 
Andre Forhold: Området er også foreslått brukt til boligbebyggelse. 
 
Konklusjon: 
Området er aktuelt for utbygging av dypvannskai. I forbindelse med tap av arealer til evt. utvidelse av 
flyplass, vil området være de eneste industriområdene kommunen har i tilknytting hav/ sjø. 
Arealer foreslås tatt med i planen 
Krav til reguleringsplan." 
 
Utdrag slutt 

9.0. Tilknytning til eksisterende infrastruktur  og 

trafikkløsning   
Det finnes ingen offentlig infrastruktur i området utenom kraftlinjen og hovedvegen.  

Kjøreatkomst 

Ny E6-tunell gjennom Sørkjosfjellet forutsettes ferdig ved oppstart utbygging av   

Kjøreatkomst fra hovedveg forutsettes å skje fra egen avkjørsel  fra E6 ved Sørkjosen havn via 

kjøreveg etter dagen E6-trasse til Jubelen med avkjøring ned til Hjellnes havn. 
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 Utforming av veger. Stigningsforhold 

Utforminger av veger skal skje i henhold til Statens vegvesens retningslinjer. Det forutsettes at veg 

fra dagens E6-trasse og ned til havneområdet må bygges etter ny trasse både med hensyn til 

stigningsforhold , vegbredde og bærekapasitet. Hovedadkomstveg til havneområdet har en maksimal 

stigning på 43m over ca. 680m  gjevn stigning uten svinger   tilsvarende en stigningsgrad på ca 6% / 

3,6grader.  

9.1. Generell tilgjengelighet til området 
Området har i dag god tilgjengelighet for allmennheten og er sammen med Indre og Ytre Sokkelvik et 

aktivt bruk område for fritidsaktiviteter og rekreasjon . Det er forutsatt i utredningen   at dagens 

private veg til Indre Sokkelvik opprettholdes. 

9.2. Universell utforming 
Universell utforming (UU) skal utredes i alle planprosesser tilknyttet plan- og bygningsloven og er en 

langsiktig nasjonal strategi som har som formål å gjøre samfunnet mer tilgjengelig for alle og 

forhindre diskriminering. Denne strategien følges ved gjennomføring av tiltak innen planområdet.  

Tiltakene  skal utføres i henhold til plan- og bygningslovens krav til universell utforming. Byggeteknisk 
forskrift TEK10 gir tekniske krav til byggverk, uteareal og miljø som skal sikre at krav til UU sikres. 
Plan- og bygningslovens §5-1 og §5-1 vedrørende medvirkning og høring samt krav til ikke-
diskriminerende forhold, skal bidra til at UU ivaretas i planen.  I avgrensning  av området som skal 
vurderes universelt utformet , bør også nærområder utenfor planområdet vurderes med hensyn til 
universell tilgjengelighet.  
"Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg" utgitt i mars 2013 forutsettes 
anvendt for planen  og tiltak i planområdet. Øvrige bygningsmessige utforming skal skje i henhold til 
plan- og bygningslovens krav til universell utforming og TEK10.     

9.3. Offentlige friområde 
Det er ingen offentlige regulerte friarealer innen planområdet. Utmark og fjellområdene omkring er  

private eiendommer. Nærområdet har  terreng for turgåing i fjellområdene. Tilgjengelighet er 

begrenset av vintersesongen.  

9.4. Overordnede planer 
Planforslaget avviker  fra  gjeldende  overordnet plan, her kommunens arealplan for området. Fordi 

arealplanen er av eldre dato ( 2002) vurderes kommunens arealplanen revidert  i forbindelse  med 

utredning av en ny kommuneplan  for Nordreisa kommune.  Planforslaget er tatt inn som innspill til 

planarbeidet og inntatt i forslag på revidert arealplan for Nordreisa kommune. 
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9.5. Barn- og unges interesser 
 
Barn- og unges interesser skal utredes i alle planprosesser tilknyttet plan- og bygningsloven og  er her 

spesielt tilknyttet område som rekerasjon  og skoler og barnehagers bruk av området. Denne brukes 

er særlig tilknyttet vår- og høstsesongen.   

9.6. Grunnforhold. 
Utenom vurderinger beskrevet i egen geoteknisk rapport fra Multiconsult er det ikke foretatt fysiske 

grunnundersøkelser i området Hjellnes. Omfattende grunnundersøkelser er foretatt ca. 2 kilometer 

sør for Hjellnes ved Jubelen i forbindelse med bygging av ny veg og  tunell for E6 gjennom 

Sørkjosfjellet. 

Følgende er sammendrag fra rapport om "Geoteknisk vurdering - dypvannskai" utført av 

Multiconsult:  

"Sagelv Rådgiving & Kompetanse er engasjert av Nordreisa kommune for å forestå en forstudie for en 
dypvannskai 
lokalisert på Hjellnes i Nordreisa kommune. 
Området ligger like sør for Indre Sokkelvik der det inntraff et kvikkleireskred i 1959. Ca. 1,5 km sør for tomta er 
det 
også påvist kvikkleire. Det er derfor sannsynlig at det er kvikkleire i sjøen også på det foreslåtte 
utbyggingsområdet. 
På land er det mye blottlagt berg. 
Det må påregnes omfattende mudring av bløt leire før utfylling i sjø. Mudringsarbeidene må gjennomføres slik 
at disse 
ikke utløser kvikkleireskred av stort omfang. 
Før en mulighetsstudie og/eller skisseprosjekt må det gjennomføres grunnundersøkelser." 

 

9.7. Økonomiske virkninger og konsekvenser for kommunen 
Kostnader og inntekter tilknyttet utbygging og drift av Hjellnes havn omfattes ikke av oppdraget og 

derfor ikke utredet . 

9.8. Interessekonflikter 
Kommunens arealplan ligger pr. januar 2014 ute til offentlig høring. Denne høringen vil avdekke 

eventuelle interessekonflikter i området tilknyttet foreslått arealbruk.  
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10 Planløsning. 
 

 

Fotomontasje Hjellnes havn i Reisafjorden , Sørkjosen flyplass og trasse for ny tunell 

Forslag på planløsning viser utbygging i to byggetrinn. Byggetrinn 1 vil dekke de fleste behov 

avdekket i markedsanalysen. Byggetrinn 2 viser mulighet for utbygging til spolebasehavn med en 

samlet lengde på 1000 meter. 

 

Planlagt arealbruk og funksjoner ved full utbygging (byggetrinn 1 + byggetrinn 2) 

 Havn med dypvannskai, 20m og 40m dybde 

 Spolebase kai (1000m) 

 Landareal ved kai for lagring/mellomlagring 

 Lagerbygg/ servicebygg: ca. 10000m2  

 Industriareal, totalt ca. 61daa 

o Felt 1: ca. 33daa, ca. 5000m2 lager/servicebygg 

o Felt 2: ca. 28daa, ca. 5000m2 lager/servicebygg 

 Adkomstveg fra dagens E6 , bredde 8 m, maks stigning 6% 

 Internveg ,  bredde 8m, maks stiging 8 % 
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 Fotomontasje Hjellnes havn byggetrinn 1 

 

 Illustrasjon Hjellnes dypvannskai byggetrinn 1 
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Illustrasjon  Hjellnes dypvannskai byggetrinn 2 

 

 Reguleringsplan Hjellnes havn- Forslag. Kilde: KONZEPT Ark. Bygg&Plan 
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10.1 Bruk av tunellmasser fra  Sørkjosfjellet til utbygging av Hjellnes havn 
Utenom arealformål funksjoner som følge av  behov og bruk,   vil  også strategi for bruk av 

tunellmasser fra n Sørkjosfjellet sette føring for teknisk plan for  industri- og havneområdet. I 

planbeskrivelsen for kommunens forslag på revidert arealplan for 2013-2025 er Hjellnes 

industriområder og dypvannskai tunellmasser forutsatt deponert som en del av områdets utvikling.  

Deponikapasitet ved utbygging av Hjellnes havn. 

Vist forslag på byggetrinn 1 i en utbygging av industri- og havn ved Hjellnes omfatter generelt ca. 62 

000 m2 industriareal og ca. 50  daa landareal for dypvannskaier.  Kapasitet for deponering på 

industriareal med en gjennomsnittelig fyllingsdybde på 5,6 meter er ca. 350 000 ulm3 masser . Dette 

tilsvarer Vegvesenets  totale behov for deponering på ca. 350 000ulm3. 

Reguleringsplan for deponering av tunellmasser 

Området kan i sin helhet utbygges  ved bruk av stedlige masser. Deponering av masser i området vil 

kreve reguleringsplan.  Begrensende faktor for bruk av tunellmasser er tid for regulering av området. 

Ved oppstar reguleringsplanarbeidet våren 2013 kan vedtatt reguleringsplan antas å foreligge tidligst 

sommer/høst 2014. Planlagt oppstart uttak av tunellmasser er beregnet til 2014. 

 

10.2 Trinnvis utbygging 
Området ligger til rette for trinnvis utbygging. Arealplanleggingen gjennom kommunens arealplan og 

reguleringsplan ivaretar den langsiktige planleggingen. Detaljplanlegging gir grunnlaget for plan for 

trinnvis utbygging både av kaianlegg og industriområdet.   
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11 Teknisk beskrivelse - Industrikai Hjellnes 
 
Veg: 
 
Adkomstveg fra eksisterende avgjøring fra E6 mot Sokkelvik. Det forutsettes at dagens E6 over 

Reisafjellet nedgraderes til lokal veg uten stor trafikk ved ferdigstilling av nyt tunnel gjennom 

Sørkjosfjellet. Avkjøring utbedres og utformes i henhold til vegnormalen tilpasset større kjøretøy for 

å sikre god adkomst til havneområdet. Avkjøring utformes for avkjøring til og fra industriområdet 

mot Sørkjosen, det dimensjoneres ikke for avkjøring opp Sørkjosfjellet da denne kjøreretningen vil bli 

stengt ved ferdigstillelse av tunnel. 

Adkomstveg til industriområdet utformes i henhold til krav i vegnormalen, uten begrensinger å 

kjøretøyer sett i forhold til det videre offentlige vegnettet. Det legges opp til universell utforming. 

Gjennomsnittlig fall på strekningen er 35 meter på 650 meter, noe som tilsvarer maksimal stigning på 

5,5%, krav i vegnormalen er maksimalt 6%. Grunnen består av fjell, samt noe løsmasser og myr. 

 

 
Kart 1: Adkomstveg fra dagens E6 til Hjellnes. 

 

Vannforsyning: 
 
Det er kommunalt vannledningsnett i Sørkjosen. Ledningen er tilknyttet vannverket på Storslett med 
hovedkilde i Lånivannet i Reisadalen.  Ved havna er det 110 mm ledning. I Meierivegen er det 225 
mm ledning med betydelig større kapasitet. Ved tilkobling i Meierivegen legges 1200 meter nedgravd 
ledning til havna, derfra 2300 meter sjøledning til Hjellnes. Endelig løsning avhenger av vannbehovet. 
Men ved full utbygging vil det sannsynligvis være behov for en løsning med 225/200 mm vannledning 
og forsyning i fra Meierivegen, det anslås at denne løsningen vil kunne gi en kapasitet på Hjellnes på 
anslagsvis 100 til 150 m3 vann i timen. Uttak fra 100 mm vannledning i Sørkjosen havn vil ha en 
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kapasitet på omkring 30 til 50 m3 pr time. Nærmere beregninger er nødvendig for å kvalitetssikre 
dette. Kommunens leveringskapasitet i forhold til eksisterende vannverk må også avklares. På havne- 
og industriområdet legges vannledninger nedgravd i veger og trafikkarealer. 
 

 
Kart 2: Vannforsyning fra Sørkjosen til Hjellnes. 

Avløp: 
 
Det foreslås etablert et eget avløpsanlegg, med nødvendig rensing i forbindelse med industriområde. 

Reisafjorden er definert som en god resipient, så et dypvannsutslipp på minst 20 meter kombinert 

med minimumsrensing med septiktank er en mulig løsning. Dimensjoneringen av avløpsanlegget må 

tilpasses omfanget av virksomheten på Hjellnes. Alternativet med tilkobling til eksisterende 

kommunalt avløpsanlegg i Sørkjosen er ikke vurdert som aktuell å grunn av avstand og kostnader. På 

havne- og industriområdet legges avløpsledninger nedgravd i veger og trafikkarealer. 
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Kart 3: Avløpsanlegg ved Hjellnes. 

 

Renovasjon: 

Det er etablert ordning for avfallshåndtering for bedrifter i Nordreisa kommune. Det forutsetter at 

hver bedrift sørger for avfallshåndtering i henhold til gjeldende lovverk. Avfallsordning fra båter og 

andre fartøyer ved kai bør etableres som en ordning under havneforvaltningen. 

 

Energiforsyning: 

Det er en 22 kV kraftlinje ca. 700 meter fra kaiområdet. Det er fra netteier Ymber AS opplyst en 

kapasitet på 1,0 til 1,5 MW på linja. Dette er tilstrekkelig til å dekke en betydelig industrivirksomhet i 

området. Det foreslås lagt en 650 meter jordkabel fra kraftlinja frem til Hjellnes og en transformator 

22kV/440V nede ved industriområdet eller ved kaiområdet. Kabelen legges i forbindelse med ny 

adkomstveg til området. På havne- og industriområdet legges EL-kabler nedgravd i veger og 

trafikkarealer. Ved etablering av tyngre industri og større kraftbehov vil det være behov for ny kabel 

fra Sørkjosen eller Storslett transformatorstasjon, alternativt etablere ny transformatorstasjon på 66 

kV linja mot Hamneidet som ligger like vest for Hjellnes.  
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Kart 4: Elektrisk forsyning til. 

Alternativ oppvarming av bygg basert på anlegg med fjern-/nærvarme bør utredes i forbindelse med 

etablering av industriområdet. Mulige energikilder kan bære flisfyring eller varmepumpe basert på 

varmeveksling av sjøvann. Det er etablert et energiselskap med oppvaring av bygg basert på 

fjernvarme og bioenergi med flisfyring i Nordreisa. 

 

Tele og Datakommunikasjon: 

Det er god dekning for mobile tele og datatjenester i området, det er etablert 3G. 

Det er ifølge lokalt firma 3net AS fremlagt fiberoptisk kabel til havneområdet i Sørkjosen. I 

forbindelse med etablering av vannledning i sjø bør det vurderes å legge fiber i tilknytning til dette. 

Alternativt kan fiber legges som luftspenn eller nedgravd fra Sørkjosen til Hjellnes. En løsning med 

nedgravd fiber vurderes som den klart mest kostnadskrevende og kompliserte løsningen. Det finnes 

også andre leverandører av fiberkommunikasjon i området. Alternativ løsning kan være bredbånd via 

trådløs overføring fra Sørkjosen til Hjellnes, slik løsning vurderes som mindre stabil og har begrenset 

kapasitet i forhold til en fiberoptisk tilkobling som har nærmest ubegrenset kapasitet. Innenfor 

havne- og industriområdet legges kommunikasjonskabler nedgravd i veger og trafikkarealer. 

 

Farled, maritim infrastruktur: 

I Maritim infrastrukturrapport fra Kystverket fra 2012 beskrives Reisafjorden som meget god i 

forhold til dybde, det er ingen begrensninger i dyptgående. Minste vanndybde i leia inn til Indre 

Reisafjord ligger omkring 80 meter på det minste. Reisafjorden har også stor bredde i forhold til 

stopp og snumuligheter. Området har noen laksekonsesjoner og er «Nasjonal laksefjord», men de 

begrensninger dette eventuelt kan legge på trafikken. 
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 Kart 5: Dybdeforhold indre led 

 

Kart 6: Lokale dybdeforhold 

 

Vind og bølgeforhold: 

Området ved Hjellnes defineres av lokalkjente som en fin lokalisering i forhold til etablering av havn 

for større fartøyer. Området er skjermet for vind fra vest og nord, men noe utsatt for vind fra syd og 
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øst. Vind ut fjorden fra syd og øst er ikke kritisk i forhold til større fartøyer da dette normalt gir 

mindre bølger og vind som disse fartøyene takler bedre. 

 
Kart 7: Utpreget vindretning Hjellnes. 

Kai: 

Det anbefales bruk av pelerørskai i betong fundamentert på fjell. Dette gir en solid kai med sikker 

fundamentering, en funksjonell og god løsning ved dypvannskai. Bredde på kai anslås til 25 meter og 

lengde opp til 120 meter. Dybde ved kai 20 meter. Kaia forankres til fyllingen med friksjonsplate på 

fylling og skråplate mot kai. Dimensjoneres for 30 eller 70 tonn avhengig av behovet. Nødvendige 

forankringspunkter på kaia, i tillegg etableres forankringspunkter for større båter utenfor begge 

ender av kaia. Ved en slik utforming vil det være anledning til å ta i de største båtene som seiler i 

området, opp mot 300 meter. I tillegg vil kaia ha kapasitet til å betjene andre dyptgående fartøyer, 

som for eksempel flytende plattformer for offshore oljevirksomhet. 

 
Tegning 1: Snitt kai. 
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Utfylling, skjæringer, massebalanse: 

Det legges opp til en massebalanse i forhold til utbygging av havne-/kaiområde og industriområdet 

ovenfor hver for seg. Ved utbygging av kaiområdet brukes utsprengte masser i bakkant til 

nærliggende utfylling i sjø. Ved en slik løsning kan utfyllingen gjøres trinnvis etter behov. For 

industriområdet brukes utsprengte masser i høydedrag til å fylle opp lavere områder på 

industritomta. I begge områdene må det gjøres nøyaktige mengdeberegninger for å oppnå 

massebalanse. Støyforhold til omkringliggende område med hytter må også ivaretas, enten ved 

nedsprenging i terrenget eller lydavskjerming med støyvoller. Det legges ikke opp til tilførsel av 

masser eller borttransport av overskuddsmasser. Det kan allikevel bli behov for tilførsel av 

bærelagsmasser og toppdekke for trafikkarealer, samt masser for arrondering av grøntområder. 

Tegning 1: Snitt terreng og sjøbunn ved kai. 

 

Støy: 
Det er ca. 500 meter fra kai til nærmeste fritidsbolig/hytte mot nord. Fra industriområde er det om 
lag 150 meter til nærmeste hytte. I sør er det 3 ubebygde tomter, disseligger mindre enn 100 meter 
fra planlagt kai. I henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanleggingen T-
1442/2012 gjelder krav om maksimal støy i fra i områder med hytter nær industri og havneområder 
utendørs er 50dB med impulslyd på dagtid og 45 dB på kvelds- og nattestid. Det vil være krav til 
utforming av terreng og støyskjerming for å ivareta disse kravene ved en utbygging. En antar da at 
det ikke legges begrensninger i bruken av havne og industriområdet i forhold til nærliggende hytter. 
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12 Vedlegg 1 
Lover, forskifter, sentrale og lokale  føringer og retningslinjer som kan ha innvirkning på prosjektet og 

planprosess. 

Kilde:  Forslag på arealplan 2013-2025 for Nordreisa kommune.  

Nasjonale føringer og retningslinjer 

Nasjonale / internasjonale planer 

NTP- Nasjonal transportplan 2014-2023 

Proposal Joint Barents Transport Plan September 2013 - Forslag på Felles transportplan for 

Barensregionen September 2013  

Kystverkets handlingsplan 2010-2019 

 Sentrale lover 

Lov-1995-05-12-23: Lov om jord (Jordlova) 
Lov-2009-06-19-100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 
Lov-2008-06-27-71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 
Lov-2007-06-15-40: Lov om reindrift (Reindriftsloven) 
Lov-1981-03-13-6: Lov om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensingsloven) 
Lov-1957-06-28-16: Lov om friluftslivet (Friluftslivsloven) 
Lov-1981-05-29-38: Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven) 
Lov-1992-05-15-47: Lov om lakse- og innlandsfisk mv. (Lakse- og innlandsfiskloven) 
Lov-1977-06-10-82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (Motorferdselloven) 
Lov-2000-11-24-82: Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) 
Lov-1917-12-14-17: Lov om vassdragsreguleringer (Vassdragsreguleringsloven) 
Lov-1917-12-14-16: Lov om erverv av vannfall mv. (Industrikonsesjonsloven) 
Lov-2011-06-24-29: Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 
Lov-2005-06-17-101: Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) 
Lov-2010-09-03-56: Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (Geodataloven) 
Lov-1978-06-09-50: Lov om kulturminner (Kulturminneloven) 
Lov-2009-06-19-101: Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (Mineralloven) 
Lov-1963-06-21-23: Lov om vegar (Veglova)  
Lov-2008-06-20-42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 
Lov-1998-03-20-10: Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven) 
Lov-1927-07-01-1: Lov om registrering av elektriske kraftledninger (Kraftledningsregisterloven) 
Lov-1990-06-29-50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av 
energi m.m. (Energiloven) 
 

Sentrale forskrifter 

For-2009-06-26-855: Forskrift om konsekvensutredninger 
For-2009-06-26-861: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og 
kommunalt planregister (Kart- og planforskriften) 
For-2010-03-26-488: Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften - SAK 10) 
For-2010-03-26-489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift - TEK10) 
For-1988-05-15-356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
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For-2008-06-27-742: Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre 
For-1994-11-10-1001: Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
 
 
 

Sentrale føringer og retningslinjer 

T-5/93: Samordnet areal- og transportplanlegging 
T-1078: Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
T-5/99: Tilgjengelighet for alle T-2/2008: Barn og unges interesser i planleggingen 
T-1442/2012: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
 
Prioriterte arter: Arter vernet ved forskrift.Innebærer forbud mot uttak, skade og ødeleggelse. Noen 
prioriterte arter er også tilknyttet økologisk funksjonsområde. 
Utvalgte naturtyper: Naturtyper vernet ved forskrift. Det skal vises særskilt hensyn til for å 
unngå forringelse av naturtypens utbredelse og økologiske tilstand. I Nordreisa er slåttemark og 
slåttemyr aktuelle utvalgte naturtyper. 
FOR-2009-06-22-961: Forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved asjonale 
Laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. 
FOR-2009-09-04-1167: Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
FOR-2011-03-25-335:Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs  
sjøen 
T-1497: Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 
T-6/09: Om endringer i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag 
Sametingets planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv ved planlegging etter plan- og bygningsloven (Sametinget 2010) 
Temaveileder: Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven (2009) 
Regionale/lokale føringer og retningslinjer 
 
Regionale føringer og retningslinjer 

Lokale forskrifter 

For-2000-06-22-837: Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget 
For-1986-11-28-2112: Forskrift om vern for Reisa nasjonalpark/Ráisa álbmotlas meahcci 
For-1986-11-28-2113: Forskrift om vern for Ráisduottarháldi landskapsvernområde 
For-1981-07-24-4806: Forskrift om fredning for Javreoaivit naturreservat 
For-1995-12-08-1017: Forskrift om fredning av Reisautløpet naturreservat 
For-1995-12-08-1018: Forskrift om fredning av Spåkenesøra naturreservat 
For-2005-10-24-1249: Forskrift om snøscooterløyper, Nordreisa kommune 
 

Regionale planer 

 
Fylkesplan for Troms 2010-2013 (Troms – vilt, vakkert og vått) 
Eldrepolitisk handlingsplan for Troms  
Tilgjengelighet for alle – Handlingsplan for universell utforming i Troms fylkeskommune 
2009-2013 
Folkehelse, idrett og friluftsliv – Handlingsplan for Troms 2008-2013 
Fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms 
Fylkesdelplan for kystsonen 
Fylkesvegplan 2010-2019 
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Handlingsplan for gang- og sykkeltilrettelegging i Troms 2011-2020 
Ungdommens transportplan 
Økonomiplan 2011-2014 – Tid for å satse 
Handlingsplan for klima & energi i Troms 
Regionalt utviklingsprogram for Troms 2010- 2013 
Risiko- og sårbarhetsanalyse for Troms fylke (2010) 
 
Regional transportplan for Troms 2014 - 2023 - Høring høst 2013 
 
Interkommunale føringer 

 
Kommunedelplan for klima og energi i Nord- Troms 2010-2014 
Nord-Troms strategier 2006 - 2015 
 
 
Kommunale føringer og retningslinjer 

 
Det er utarbeidet flere kommune- og kommunedelplaner med fastsatte mål som er 
videreført i arealplanarbeidet og innarbeidet i planprogrammet: 
 
Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-2025 
Kommunedelplan for kystsonen i Nordreisa 2002-2012 (Under revisjon) 
Kommunedelplan for E6 Langslett-Sørkjosen 
Stedsutviklingsplan for Storslett og Sørkjosen 
Kommunedelplan/Tiltaksplan for Kvænnes friluftsområde 
Forvaltningsplan for statlig sikret friluftsområde på Kvænnes 
Forvaltningsplan for statlig sikret friluftsområde i Goppa 
Kommunedelplan for trafikksikkerhet 
Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 
Overordnet ROS-analyse 
 
Utredningers spesifikt for prosjektet 

 

Tromsø Museum - Rapport Maritimarkeologisk befaring  
Troms Fylkeskommune Kulturavd. - Kulturminner 
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