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SAKSPROTOKOLL: BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV 

EKSISTERENDE MOLO  

 

 

Behandling:  

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 

Kystverket Troms og Finnmark innvilges rammetillatelse til bygging av molo og forlengelse 

av eksisterende molo, i henhold til søknad og vedtatt reguleringsplan.  

 

Tiltakshaver betaler ikke for massene til Båtsfjord kommune.  

 

Båtsfjord kommune stiller følgende vilkår for tillatelsen: 

- Utstyret i kommunikasjonsmastene på Storholmen Nord må flyttes snarest mulig slik 

at grunnen de står på, med tilhørende masser, også blir fjernet som en del av 

masseuttaket. Utgiftene knyttet til å flytte utstyret avtales mellom tiltakshaver 

(Kystverket) og eierne av mastene, uten at det medfører kostnader for Båtsfjord 

kommune. Det skal ikke være driftstans for kommunikasjonsutstyret i mastene som en 

følge av flyttingen. 

- Anleggsarbeidet skal foregå i tidsrommet 01.08.2009 – 31.08.2010, og ikke utover 

følgende klokkeslett: Mandag og fredag kl. 7.00 – 19.00, lørdag kl. 07.00 – 15.00. Det 

skal ikke være arbeid på søn- og helligdager.  

- Det settes de samme tidsbegrensningene for transport av masser. Fraktrute mellom 

masseuttak og Nessekaien avtales nærmere med Båtsfjord kommune. 

- Sprengning må begrenses til mellom kl. 09.00 og 15.00 mandag til fredag. 

- Kystverket Troms og Finnmark dekker kostnadene ved at Båtsfjord kommune 

utarbeider reguleringsplan for nytt område for masseuttak. 

- Før sprengningsarbeidet starter settes det opp måleinstrumenter på bolighusene til 

beboerne på Nedre Holmen, slik de har bedt om i sin uttalelse (datert 21.07.09) til 

nabovarsel 
- Det er en forutsetning at området på Storholmen Nord, etter avsluttet masseuttak, skal ryddes 

og planeres etter nærmere avtale med Båtsfjord kommune 

- Det er en forutsetning at eksisterende sjøvannsledninger og oljeledning i området ikke blir 

skadet 
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