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1.0 Innledning 

Forslag til detaljregulering for fortau, fv. 891 
Forslag til detaljregulering for etablering av fortau mellom Neptunelva og Fomakrysset ble sendt på 

høring og lagt ut til offentlig ettersyn 27. april 2012. 

Planforslaget legger til rette for bedre trafikksikkerhet, samt ivaretakelse av bomiljø og universell 

utforming. 

Høringsperioden var på seks uker. Frist for eventuelle merknader ble satt til 8. juni 2012. 

Planforslaget ble lagt ut på Båtsfjord kommunes rådhus og på vegkontoret i Vadsø.  

Dokumentene var også tilgjengelig på www.vegveven.no/vegprosjekter og Båtsfjord kommunes 

hjemmeside www. batsfjord.kommune.no. 

Etter behandling av innkomne merknader sendes planforslaget nå til Båtsfjord kommune for politisk 

behandling. Endelig planvedtak ventes å bli gjort sommeren 2012.  

Samarbeid med Båtsfjord kommune 

Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7. 

Bestemmelsen gir Statens vegvesen mulighet til helt eller delvis å overta de oppgavene 

planadministrasjonen i kommunen har med å organisere planarbeidet og utarbeide planforslag. Selve 

planvedtaket skal likevel gjøres av kommunestyret. 

Forut for planprosessen har det vært gjennomført innledende møte med kommunen. Dette ble 

avholdt 18. november 2010. Behov for konsekvensutredning ble behandlet i møtet, og det var 

enighet om at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning, jr. Forskrift om 

konsekvensutredning §§ 3 og 4. 

 

Formell planstart er varslet i brev av 24. januar 2011. Brevet ble sendt til grunneiere og andre berørte 

samt til sektormyndigheter og offentlige instanser, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. 

Planstart ble annonsert 24. januar 2011 i avisen Finnmarken samt på Båtsfjord kommunes 

hjemmeside. 

I forbindelse med planoppstart ble det avholdt åpent møte på Skansen 10. februar 2011. 14 personer 

møtte opp. Det ble også avholdt åpen kontordag på rådhuset 11. februar 2011. Ingen møtte. 

 

Medvirkning og åpent møte 

Berørte parter skal sikres medvirkning i høringsperioden. Innspill og merknader skal danne grunnlag 

for planforslaget som blir sendt til politisk behandling. 

I løpet av høringsperioden ble det avholdt et åpent møte på Skansen den 29. mai 2012. Statens 

vegvesen avholdt åpen kontordag på rådhuset den 30. mai 2012 fra kl 09:00 til kl 15:00. 
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Kontaktpersoner i Statens vegvesen og Båtsfjord kommune: 

Statens vegvesen: Planprosessleder Bjarne Mjelde, tlf. 78 94 17 92, mobil 416 42293. E-post: 

bjarne.mjelde@vegvesen.no. 

Båtsfjord kommune:  

Rådmann Øyvind Hauken, tlf 78 98 53 00. 

Teknisk sjef Ove Arnesen, tlf 78 98 53 00. 

Planarbeidet er utført av Statens vegvesen, vegavdeling Finnmark, i samarbeid med Båtsfjord 

kommune. 

Planprosessleder:   Bjarne Mjelde, seksjon for plan og forvaltning, vegavdeling Finnmark 
Vegplanlegger: Hans Joakim Joki, seksjon for plan og forvaltning, vegavdeling 

Finnmark. 
Grunnerverv/eiendom: Tom Erik Malin, erverv og eiendom, ressursavdelingen 
Trafikksikkerhetsvurdering: Kristian Øvernes, vegavdeling Finnmark. 
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2.0 Bakgrunn for planforslaget 

2.1 Planområdet 
Planområdet ligger i Båtsfjord tettsted, og omfatter strekningen Neptunelva – Fomakrysset langs 

fylkesveg 891. Strekningen er totalt på ca 1190 meter, inkludert del av fylkesvegarm i retning 

hurtigrutekaia. Vegreferanse i henhold til Norsk vegdatabase (NVDB) er HP02/1040-1550 og 

HP50/0000-0680. 

2.2 Hvorfor det utarbeides forslag til detaljregulering  
På planstrekningen er det ikke løsninger for gående og syklende. Vegbanen er udefinert, og ulike 

trafikantgrupper er ikke skilt fra hverandre. Omtrent midt i planområdet ligger Båtsfjord skole med 

tilhørende idrettsanlegg. Skoleelever og brukere av idrettsanlegget har derfor utrygge forhold når de 

skal til og fra skoleområdet. 

 

Det er behov for å gi gående og syklister økt trafikksikkerhet og fremkommelighet ved at det 

etableres fortau. 

2.3 Målsettinger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt 
Resultatmål: Formålet med reguleringsarbeidet er å skaffe hjemmel/grunnlag for etablering av 

fortau på nordsiden av fylkesvegen, og regulere nødvendig areal til utbyggingen.  

Effektmål: Prosjektet skal sørge for bedre trafikksikkerhet for gående og syklende samt 

tilfredsstillende og trafikksikre avkjørsler til eiendommene langs fylkesvegen. 

 

2.4 Tiltakets forhold til KU- forskriften 
De tiltak som planlegges dreier seg om arbeid på eller ved eksisterende veg. Konsekvensutredning er 

kun nødvendig der tiltaket får vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. KU-forskriftens § 4.  

Tiltaket vil ikke ha slike virkninger, og det utløses derfor ikke krav om konsekvensutredning. 

2.5 Planstatus for området 
 
Kommunedelplan Båtsfjord tettsted 2004-2008 

Kommunedelplanen ble vedtatt 13.04.2004. Kommunedelplanen har følgende mål og utfordringer: 

Næringsutvikling 

 Båtsfjord skal videreutvikles som et attraktivt servicesenter for lokalbefolkningen og 
kommunen som helhet. 

 Det skal tilrettelegges for å styrke Båtsfjord som en sentral og attraktiv fiskerihavn i 
Finnmark for en differensiert fiskeriflåte ved gode kaiforhold  og ved legge til rette 
for servicefunksjoner. 

 Det legges til rette for etablering av flere butikker, kontorlokaler og boliger i det 
sentrale sentrumsområdet langs Hamnegata.  

 Forholdene skal legges til rette for videreutvikling av eksisterende industribedrifter og 
etablering av nye virksomheter. 

Trafikk 

 Tilgjengeligheten for biltrafikken i Båtsfjord skal i hovedsak opprettholdes. 
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 Framkommeligheten og sikkerheten for de svakeste trafikantgruppene skal 
forbedres, spesielt i de sentrale delene av tettstedet. 

Boligområder og nærmiljø 

 Barn og unges oppvekst- og nærmiljø i Båtsfjord skal videreutvikles og forbedres. 
 Gjennom arealbruken skal det tilstrebes å skape trygge nærmiljøer for alle 

befolkningsgruppene i Båtsfjord. 
 
Reguleringsplan for Foma-området 

Reguleringsplanen ble vedtatt 20.03.2012. Den omfatter bl.a. deler av fv 891 (strekningen fra 

Statoilkrysset mot hurtigrutekaia). Ny reguleringsplan vil erstatte gammel reguleringsplan for den 

delen som er nærmest Statoilkrysset. 

Reguleringsplan for Båtsfjord sentrum 

Reguleringsplanen ble vedtatt 25.01.2006. Den omfatter ca 100 meter av fylkesvegen som blir 

omfattet av den nye reguleringsplanen. Ny reguleringsplan vil erstatte gammel reguleringsplan for 

den delen som er sørvest for Fomakrysset. 

2.6 Øvrige vurderinger som er gjort i forhold til tiltaket 
Høsten 2011 ble det gjennomført en trafikksikkerhetsgjennomgang av planområdet. I store trekk er 

konklusjonene fra gjennomgangen fulgt. Det er imidlertid valgt en annen løsning for skolebuss etter 

samråd med Båtsfjord kommune. 
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3.0 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

3.1 Beliggenhet  
Planområdet starter ved Neptunelva der eksisterende gang- og sykkelveg slutter, og ender i 

Fomakrysset; se illustrasjon nedenfor: 

 

Figur 1 - Foto: Google 

3.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er i sin helhet i Båtsfjord tettsted. I hovedsak er det boligbebyggelse på begge sider av 

fylkesvegen. Ved Neptunelva er det forretnings- og industriområder, samt avkjøring til barnehage 

(Klausjorda).  Ved Statoilkrysset kommer trafikk inn fra bl.a. Aarsæteranlegget og hurtigrutekaia. 

Lenger øst er det avkjørsel til Båtsfjord skole og idrettsanlegg tilknyttet skolen. 

I Fomakrysset er det avkjørsel til kirke og helsesenter (nord) samt industriområdet på Foma (sør).  

3.3 Trafikkforhold 
Årsdøgntrafikken (ÅDT, det vil si gjennomsnittlig antall kjøretøyer pr døgn over et år) er 2100 

kjøretøyer fra Neptunelva fram til Statoilkrysset. Fra Statoilkrysset forbi skolen fram til Fomakrysset 

er ÅDT 3600 kjøretøyer. 
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Fartsgrensen er 50 km/t fra Neptunelva til forbi Statoilkrysset. På en mindre strekning på begge sider 

av krysset til skolen er fartsgrensen 30 km/t. Det er ikke fysiske fartshindre på strekningen. 

Fylkesvegen preges av at det ikke er fysisk avgrensning mellom bebyggelsen på hver side. Traséen 

oppleves som utflytende og lite oversiktlig. Den asfalterte vegbanen har en bredde som varierer 

mellom 6 og 7 meter. Sidene benyttes til gange, sykling og parkering. Kryssene fra kommunale veger 

oppleves noen steder som brede og utflytende på grunn av mangelen på fysisk skille mellom veg og 

sideterreng. 

De siste 10 år er det registrert seks trafikkuhell på strekningen, alle med lettere skade. I fire av 

ulykkene var myke trafikanter innblandet. Fem av uhellene er konsentrert rundt Statoilkrysset og 

Elveveien, den siste ved Tinaveien. 

3.4 Landskap 
Planområdet er i et allerede utbygget tettstedsområde og beskrives ikke nærmere. 

3.5 Naturverdier, kulturverdier, kulturminner 
Planområdet er i tettsted og på eksisterende infrastruktur.  Det er ikke registrert naturtyper som er 

vurdert som svært viktige, viktige eller lokalt viktige innenfor planområdet, jf. Direktoratet for 

naturforvaltning sin naturbase.  

3.6 Nærmiljø/friluftsliv 
Nærmiljøet preges av boliger på begge sider av vegen, samt noe offentlig virksomhet og 

næringsvirksomhet. Fylkesvegen benyttes både til nærtrafikk (transport til og fra arbeid, barnehage 

og skole), samt til øvrig trafikk. Idrettsanlegg i tilknytning til skolen innebærer friluftsaktiviteter hele 

dagen. 

3.7 Landbruk 
Det drives ikke landbruk i planområdet. 

3.8 Grunnforhold 
I planområdet er det opparbeidet veggrunn. Det forventes derfor ikke at det skal være grunnforhold 

som vanskeliggjør formålet med reguleringsplanen. 
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4.0 Beskrivelse av planforslaget 

4.1 Forutsetninger og standardvalg 
Vi forventer at trafikken i planområdet vil øke omtrent som gjennomsnittet for Finnmark. I tillegg er 

det utbyggingsplaner i Fomaområdet og nordøst for sentrum som kan bidra til en større øking i 

vogntogtrafikken. Mesteparten av denne trafikken vil sannsynligvis bruke Statoilkrysset for adgang til 

Fomaområdet.  

Forutsatt at det skjer en fortsatt positiv utvikling i kommunen i et 20-årsperspektiv vil forholdene for 

mye trafikanter bli gradvis dårligere dersom ingen tiltak settes i verk. 

4.1.1 Kjøreveg og fortau 

Fv. 891 gjennom Båtsfjord tettsted vurderes dimensjoneringsmessig som Sa2 – Samleveger, som har 

en fartsgrense på 50 km/t og en ÅDT over 1500 kjøretøyer. Dette gir en kjørebane på 6 meter og et 

ensidig fortau på 2,5 meter. Fortauet legges langs nordre side av fylkesvegen. 

4.1.2 Bussholdeplasser 

Langs fv. 891 foreslås etablert to bussholdeplasser ved Statoilkrysset, samt én holdeplass ved 

Klausjordakrysset. I tillegg skal det etableres holdeplass for skolebuss på østsiden av Gamle 

Kirkegårdsveg. Denne omfattes ikke av fylkeskommunens bevilgning til fortauprosjektet. 

4.2 Generelt om planforslaget 
Planforslaget innebærer at fortau foreslås etablert på nordsiden av fylkesvegen. Senterlinjen for 

fylkesvegen vil i store trekk ligge fast.  Utflytende kryss rettes opp. Det skal etableres en 

tilfredsstillende løsning for skolebuss. Det etableres avkjørsler til eiendommene langs vegen. 

Avkjørslene får redusert kantsteinhøyde. 

Statens vegvesen foreslår at det etableres fartsgrense på 40 km/t fra vest for ICA/Siste stopp og for 

resten av planområdet. Redusert fartsgrense har ofte liten virkning på fartsnivået dersom det ikke 

også etableres fysiske fartshindringer. Vi foreslår å etablere fire opphøyde gangfelt, hvorav to i 

nærheten av avkjørselen til skolen, for å påvirke fartsnivået. 

4.3 Strekningsvis beskrivelse av planforslaget 
Beskrivelsen nedenfor følger de fire plankartene som følger med planen. Det refereres til «Profil x til 

y», der Profil 0 er vestre avgrensing ved Neptunelva bru, mens Profil 1140 er avgrensingen ved 

Fomakrysset. Generelt vil fylkesvegen senkes fra 10 til 50 cm. Dette for å unngå bl.a. 

dreneringsproblemer. 

4.3.1 Fra profil 0 til profil 270 (Neptunelva i retning Statoilkrysset) 

Fortauet skal knyttes sammen med eksisterende gang- og sykkelveg. Det etableres én avkjørsel og én 

utkjørsel til kommunale garasjer ved Neptunelva. Øvrig atkomst til garasjeanlegget forutsettes å skje 

fra Klausjorda. 

Krysset Klausjorda – fv. 891 strammes opp med trafikkøy (dråpe), da krysset er utflytende og 

udefinert. 

Det foreslås etablert busstopp på sjøsiden ca ved profil 90, og opphøyd gangfelt i tilknytning til dette. 
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Atkomst til Siste Stopp foreslås endret slik at man kan kjøre inn via tverrgate mellom fv. 891 og 

Myhrebakken i øst, og med avkjørsel i vest. Området innenfor kan da fremdeles benyttes til 

parkering. 

Vest for ICA-butikken ser det ut til at butikken har tilstrekkelig parkeringsareal på egen eiendom.  

Forretningen gis mulighet til å utnytte dette ved at det reguleres inn avkjørsel. Eksisterende fortau 

utenfor butikken er i dag i samme høyde som vegen og fungerer som parkeringsareal. Det er ikke 

ønskelig. Ved at vegen senkes blir det vanskeligere å bruke fortauet som parkeringsareal. 

Det foreslås etablert opphøyd gangfelt mellom ICA og Siste Stopp. 

Det foreslås fartsgrense på 40 km/t som starter mellom Klausjordakrysset og ICA. 

4.3.2 Fra profil 270 til profil 570 

Krysset fv. 891 – Myhrebakken strammes opp ved hjelp av fortau og gangfelt. 

Krysset fv. 891 – Elvevegen (profil 360) er uoversiktlig. På grunn av nærstående bebyggelse på begge 

sider er det vanskelig å få til en kryssløsning med gode nok siktforhold. Det har også vært trafikkuhell 

i og ved krysset.  Statens vegvesen foreslår derfor at Elvevegen gjøres envegskjørt, slik at trafikk fra 

Elvevegen må kjøre ut på fv. 891 fra Myhrebakken. 

Området rundt Statoilkrysset er generelt utflytende. Krysset foreslås strammet opp med trafikkøy 

(dråpe). Størrelsen er tilpasset vogntog. Fortau foreslås etablert på østsiden av HP 02 (mot 

hurtigrutekaia) i retning hotellet. Det settes av areal til busstopp på sørsiden av fv. 891 på 

eiendommen gnr 2 bnr 10. samt på nordsiden der bussen stopper i dag. Opphøyd gangfelt foreslås 

etablert i sammenheng med busstoppene. 

Det er tilrettelagt areal for skolebuss på eiendommen gnr 2 gnr 20 ved Gamle Kirkegårdsvei. 

Eventuell realisering av denne skjer i regi av Båtsfjord kommune. 

4.3.3 Fra profil 570 til profil 900 

Avkjørsel mot sørøst ved profil 620 er vurdert som trafikkfarlig og uten transportmessig betydning, 

og foreslås stengt.  

Det foreslås etablert opphøyde gangfelt ved profil 690 og profil 790 for å sikre at hastigheten 

reduseres inn mot krysset til skolen. 

Krysset med atkomst til skolen strammes opp, og fortau legges på begge sider de første meterne inn i 

atkomsten.  

Rekkverk mot sør fra ca profil 970 til profil 1000 tilfredsstiller ikke krav til rekkverk og foreslås skiftet 

ut med godkjent rekkverk. 

Avkjørsel mot sør ved profil 1000 er vurdert som trafikkfarlig og uten transportmessig betydning, og 

foreslås stengt. 

4.4 Planlagt arealbruk 
Følgende arealformål blir brukt i detaljreguleringen (tallene refererer til pbl § 12-5): 
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2 – Samferdselsanlegg og infrastruktur 

Arealformålene er: 

V – Veg 

FT – Fortau 

AVG – Annen veggrunn – grøntareal 

KH - Kollektivholdeplass 

5.0 Virkninger av planforslaget 

5.1 Trafikksikkerhet 
Planforslaget gir økt trafikksikkerhet på grunn av bedre definerte avkjørsler, definerte busslommer 

og skille mellom biltrafikk og gående/syklende. 

5.2 Samfunnsmessige forhold 
Fortauprosjektet vil gi bedre betingelser for gående og syklende i Båtsfjord kommune. Prosjektet vil 

gi tryggere skoleveg. 

Prosjektet vurderes til ikke å ha betydning for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse 

og samfunnsliv, jf. Finnmarkslovens § 4. 

5.3 Naboskap 

5.3.1 Berørte eiendommer 

Det er ca 90 eiendommer langs planstrekningen. De eiendommer som blir direkte berørt av tiltaket 

er følgende: 

Gårds-, bruks- og festenr Gateadresse Hjemmelshaver 

Gnr 3 bnr 1  Finnmarkseiendommen 

Gnr 3 bnr 1 fnr 58 Skolegata 96 Kurth Wahlmann 

Gnr 3 bnr 1 fnr 17 Skolegata 94 Wenche Jørgensen 

Gnr 3 bnr 1 fnr 57 Skolegata 92 Pirkko T Kotila 

Gnr 3 bnr 91 Fjordveien 5/7 Båtsfjord Matsenter AS 

Gnr 3 bnr 101 Skolegata 90 Raymond Sjursnes, Cato 
Sjursnes, Stine Therese 
Sjursnes, Allan E. Simonsen 

Gnr 2 bnr 1  Finnmarkseiendommen 

Gnr 2 bnr 1 fnr 125 Skolegata 88 Jim Roger Johnsen 

Gnr 2 bnr 293 Skolegata 86 Johnny Olsen 

Gnr 2 bnr 1 fnr 108 Skolegata 84 Børge og Trine Nilsen 

Gnr 2 bnr 1 fnr 106 Skolegata 80 Båtsfjord kommunale 
boligselskap 

Gnr 2 bnr 1 fnr 109 Skolegata 78 Båtsfjord kommunale 
boligselskap 

Gnr 2 bnr 1 fnr 39 Skolegata 74 Erna Helene Eriksen 

Gnr 2 bnr 39 Skolegata 41 Ranveig Røtvold 
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Gnr 2 bnr 1 fnr 42 Skolegata 2 Rigmor Myrnes 

Gnr 2 bnr 10  Båtsfjord kommune 

 

Arealbehovet for private eiendommer er beskjedent, og ingen bygninger blir berørt av tiltaket. 

5.3.2 Innløsning av eiendom 

Vedtatt detaljregulering vil danne grunnlag for grunnerverv. Dersom frivillige avtaler med grunneiere 

og rettighetshavere ikke oppnås, vil den vedtatte plan være grunnlag for ekspropriasjon av grunn og 

rettigheter etter veglovens § 50. Normalt vil grunnervervet følge formålsgrensen, slik at område for 

samferdselsanlegg blir offentlig eiendom. Framtidig eier vil være Finnmark fylkeskommune. 

5.3.3 Avkjørsler og andre naboforhold 

Avkjørsler fra eksisterende eiendommer opprettholdes, og strammes opp slik at de tilfredsstiller 

kravene til veg- og gateutforming i Statens vegvesens håndbok 017. Endelig plassering av avkjørslene 

bestemmes i byggeplanen. To avkjørsler, hhv. ved profil 620 og profil 1000 foreslås stengt. 

5.4 Landskap/bybilde 
Planforslaget vil påvirke bybildet positivt, ved at et uryddig gatebilde strammes opp. 

5.5 Gang- og sykkeltrafikk  
Detaljreguleringen legger til rette for at gående og syklende skilles fra biltrafikk i hele Båtsfjord til og 

med Torget. 

5.6 Kollektivtrafikk 
Detaljreguleringen legger til rette for sikrere og mer tilrettelagte busslommer. Det tilrettelegges også 

for egen holdeplass for skolebussen. Denne forutsettes opparbeidet av Båtsfjord kommune. 

5.7 Nærmiljø/friluftsliv 
Tiltaket får ingen virkninger for nærmiljø og friluftsliv. 

5.8 Naturmiljø. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
Forslag til detaljregulering bygger på tilgjengelig informasjon om naturmangfoldet i Naturbasen og 

Artskart, jf. kapittel 3.5.  

Etter Statens vegvesen sin vurdering er innhentet kunnskap tilstrekkelig sett i forhold til sakens 

karakter og risiko for skade på naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 8. Etablering av fortau på 

strekningen innebærer ingen inngrep. 

Så langt i planprosessen har vi ikke fått tilbakemeldinger om at det planlegges større framtidige tiltak 

i området. På bakgrunn av at tiltakets art er etablering av fortau kan vi ikke se at den samlede 

miljøbelastningen i området tilsier at tiltaket ikke bør gjennomføres, jf. naturmangfoldlovens § 10. 

Etter Statens vegvesen sin vurdering er det i denne saken innhentet tilstrekkelig kunnskap om 

konsekvensene for naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet i § 9 i naturmangfoldloven er derfor tillagt 

liten vekt i denne saken. Med bakgrunn i de vurderingene som er gjort ovenfor mener vi at heller 

ikke § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) er relevant i denne saken. 
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5.9 Kulturmiljø 
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet. Dette fritar imidlertid ikke for 

aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 8. 

5.10 Støy 
Vurdering av støy reguleres av Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442). Tiltaket vurderes som et miljø- og sikkerhetstiltak som ikke gir ny støyende 

virksomhet eller endrer støyen fra eksisterende kilder. 

Ivaretakelse av retningslinjens kap. 4 om støy i anleggsperioden utredes i byggeplanen. 

5.11 Forurensning 

5.11.1 Forurensning til luft 

Tiltaket vil ikke medføre forurensing til luft ut over normalt utslipp fra den maskinpark som er 

nødvendig for å gjennomføre tiltaket. 

5.11.2 Forurensning til jord og vann 

Tiltaket kan utløse uønskede hendelser som medfører forurensing av jord og vann. Vi viser til kap. 6.6 

som omhandler helse, miljø og sikkerhet i bygge- og anleggsfasen. 

5.12 Massehåndtering 
Behovet for masse er beskjedent. Nødvendig masse hentes fra godkjent massetak.   
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6.0 ROS-analyse 
Risiko og sårbarhet skal vurderes tidlig i planprosessen. Som utgangspunkt for risiko- og 

sårbarhetsanalyse skal direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) “Veileder for 

kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser” benyttes. Analysen tar utgangspunkt i hendelser som vi 

venter kan oppstå i fredstid, både i bygge- og driftsfasen 

6.1 Naturfare  

6.1.1 Skredfare 

Det er ikke registrert skred på/ved vegtraséen tidligere, og terrengforholdene tilsier at 

sannsynligheten er lav. Temaet utredes ikke videre. 

6.1.2 Flomfare 

Flom er ikke registrert tidligere, og terrengforholdene tilsier at sannsynligheten er lav. Temaet 

utredes ikke videre. 

6.1.3 Klima 

Ekstreme vindlaster (sterk storm eller orkan) forekommer. Bortsett fra at fylkesvegen kan bli stengt i 

kortere perioder, vurderes ikke noen spesiell sårbarhet i forhold til ekstremvær. 

6.2 Menneske- og virksomhetsbasert fare 
 Transport av farlig gods: Typisk vil være hendelser der en trafikkulykke medfører utslipp av 

forurensende eller giftig last. Sannsynligheten er lav men konsekvensen kan være alvorlig 

eller kritisk. Temaet utredes videre i SHA-plan. 

 Større ulykker med transportmidler: Typisk vil være ulykker med drepte eller mange skadede. 

Sannsynligheten er lav men konsekvensen kan være alvorlig eller kritisk. Temaet utredes 

videre i SHA-plan. 

 Forurensing i grunnen: Se kulepunkt 1. 

 Terror og sabotasje: Risikoen for terroraksjoner, sabotasje eller hærverk vurderes som lav. 

Temaet utredes ikke videre 

6.3 Beredskap 
 Utrykningstid brann/ambulanse/politi: Ved hendelser som krever utrykning av blålysetatene 

vil utrykningstiden være under fem minutter på en hvilken som helst del av strekningen. 

Temaet utredes ikke videre. 

 Trafikkavvikling ved ulykker: Det er flere omkjøringsalternativer dersom fylkesvegen skulle bli 

stengt som følge av trafikkulykke eller andre uønskede hendelser. Temaet utredes ikke 

videre. 

6.4 Trafikksikkerhet 
 Risikoen for ulykker med alvorlig skade eller død er lav, og blir ytterligere redusert som følge 

av fortauprosjektet. Temaet utredes ikke videre. 

 Anleggstrafikk og arbeid på vegen i anleggsfasen kan skape uønskede hendelser. Temaet 

utredes i byggeplanfasen,  
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6.5 Forurensning 

6.5.1 Forurensning til luft 

Tiltaket vil ikke medføre forurensing til luft ut over normalt utslipp fra den maskinpark som  er 

nødvendig for å gjennomføre tiltaket. 

6.5.2 Forurensning til jord og vann 

Tre elver/bekker krysser planområdet. I anleggsfasen kan det oppstå fare for forurensing. Temaet 

utredes i kap. 6.6 

6.6 Helse, miljø og sikkerhet i bygge- og driftsfasen 
6.6.1 Risiko og sårbarhet 

Foreliggende detaljregulering anses som enkel og oversiktlig. Det er derfor valgt å vurdere 

detaljreguleringen opp mot en sjekkliste knyttet til risiko og sårbarhet. Aktuelle problemstillinger 

herfra vil bli fulgt opp i det videre HMS-arbeid og utarbeidelse av sikkerhet-, helse- og 

arbeidsmiljøplan (SHA-plan) i byggeplanfasen. Arbeidet reguleres av byggherreforskriften.  

Anleggsarbeid vil foregå på/ved dagens veg. Dette gir risiko for ulykker for anleggsarbeidere og 

trafikanter. Før anleggsarbeidet kan starte, vil de sikkerhetsmessige utfordringene bli gjennomgått og 

nødvendige tiltak beskrives i SHA-planen. 

6.6.2 HMS og ytre miljø 

Ytre miljø er i denne sammenhengen den forurensingsbelastning en vil ha på omgivelsene i tilknytning 

til anleggsdrift og framtidig drift, vedlikehold og bruk av vegen. 

Som en del av HMS-arbeidet i Statens vegvesen skal det vurderes tiltak for å motvirke skader på ytre 

miljø, det vil si vegens tilstøtende natur og nærmiljø, både i anleggsfasen og i drifts- og 

vedlikeholdsfasen. Temaer for ytre miljø er gjennomgått i kap. 6, og aktuelle problemstillinger herfra 

vil bli fulgt opp i det videre arbeidet med byggeplan/SHA-plan. 

HMS i denne sammenhengen er knyttet til belastningen som påføres menneskene som skal bygge 

prosjektet i anleggsfasen, de som har drifts- og vedlikeholdsansvaret og publikum/brukere i 

byggefasen og ferdigfasen. 

Statens vegvesen vil sørge for at det i byggeplanfasen utarbeides en sikkerhets-, helse- og 

arbeidsmiljøplan (SHA-plan) i henhold til byggherreforskriften. 

SHA-planen vil særlig fokusere på: 

- Tidsplanlegging for optimal byggetid og minimering av ulemper for trafikkavvikling 

- Forhold til publikum – hindre uønsket ferdsel på anleggsområder, planlegge trafikkavvikling 

og lage informasjons- og arbeidsvarslingsplaner. 

- Anleggsarbeid generelt, arbeid i skjæring/fylling, grøfter og bratte skråninger. Prosedyrer og 

rutiner skal utarbeides. 

- Masseuttak og transport til deponi eller til utlegging i veglinja. Prosedyrer, rutiner og sikker 

jobb-analyse skal utarbeides. 
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- Gravearbeid planlegges med bakgrunn i grunnundersøkelser, jf. geoteknisk rapport. 

Kabler/ledninger i grunnen skal påvises. Prosedyrer og rutiner skal utarbeides. 

- Riggområder. Prosedyrer og rutiner for etablering, drift og opprydding av riggområdene skal 

utarbeides. Rigg- og anleggsområde forutsettes plassert på eiendommen gnr 2 bnr 10 i 

henhold til anvisning fra Båtsfjord kommune. 
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7.0 Gjennomføring av forslag til plan 

7.1 Framdrift og finansiering 
Tiltaket skal finansieres av Finnmark fylkeskommune. I fylkestinget i desember 2011 ble budsjett for 

2012 vedtatt. Fv. 891 fortau Båtsfjord har bevilgning på 5,0 mill kr. Tiltaket vil kunne ha oppstart i 

2012 under forutsetning av at kostnadene for gjennomføring er innenfor budsjettrammen.  Endelig 

prosjektkostnad utredes i byggeplanen. 

7.2 Utbyggingsrekkefølge 
Det tas i denne planen ikke stilling til hvor anleggsarbeidene skal starte. Dette blir avklart i 

byggeplanprosessen. 

7.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Vi antar at det er mulig å gjennomføre trafikkavvikling i anleggsperioden ved hjelp av manuell 

trafikkdirigering, evt. at omkjøringsalternativer benyttes når dette er nødvendig. 
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8.0 Sammendrag av innspill og merknader 

8.1 Sammendrag av innspill fra oppstartsvarsel 
Det er kommet innfølgende innspill til planarbeidet etter oppstartsvarselet: 

 

Finnmarkseiendommen: 

Finnmarkseiendommen har ingen merknader. Deres interesser vil særlig være av økonomisk 

karakter. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

Innspillet tas til orientering. 

 

Fylkesmannen i Finnmark: 

Fylkesmannen ser positivt på at det er fokus på bedret trafikksikkerhet og framkommelighet for 

fotgjengere og syklister. Det minnes om at det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse, og at 

planleggingen skjer etter prinsippet om universell utforming. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

Risiko- og sårbarhetsanalyse er tatt inn i planbeskrivelsen. Tiltaket planlegges for øvrig etter 

prinsippet om universell utforming. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat: 

NVE viser til at tiltaket vil berøre Neptunelva og Skoleelva. Det anbefales at vannstrengen ikke 

berøres av tiltaket, og at bruer og kulverter må dimensjoneres etter 200-års flom og 50-års 

nedbørsintensitet. Erosjon og masselagring må unngås ved kryssing av vassdrag. 

 

Uønsket forurensing og avrenning til vassdrag må unngås under bygge- og anleggsperioden. 

 

Reguleringsplanen må inneholde en beskrivelse av vassdragskryssingene; hvordan tiltaket skal 

utføres, konsekvenser for vassdragene og evt. avbøtende tiltak. 

 

Det er grunn til å vurdere fare for kvikkleireskred, dette må være utredet før planen vedtas. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

Vannstrengene skal ikke berøres av tiltaket. Eksisterende bruer/kulverter blir benyttet, og det vil ikke 

være behov for utvidelser av disse. Overvann fra fortau/veg ledes inn i overvannsledninger.  

 

Det tas inn bestemmelser om beskyttelse av vassdrag fra forurensing/avrenning i bygge- og 

anleggsperioden.  

 

Planområdet er allerede utbygget til vegformål, og det er gjort gravearbeid for vann og avløp langs 

halve strekningen. Det er ikke påvist områder med leire eller kvikkleire. Det er sannsynlig at 

forholdene er de samme på resten av strekningen. 
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Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark: 

Ingen merknader, da området ligger inntil tettbebyggelse i Båtsfjord. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

Innspillet tas til orientering. 

8.2 Sammendrag av merknader mottatt ved offentlig ettersyn 

Merknader fra offentlige 

Fylkesmannen i Finnmark 

Fylkesmannen i Finnmark har ingen merknader til planforslaget. 

Sametinget 

Sametinget har ingen merknader til planforslaget. 

Merknader fra private, selskap, lag og foreninger 

Pirkko Kotila, Skolegata 92 

Kotila har spørsmål vedr. hvor mye av tomta som blir overtatt, og at hun har gjerde som må 

erstattes. Videre viser hun til at inngangspartiet vil bli liggende nær fortaukanten, og at det må lages 

løsninger for dette. Hun har trær som kanskje må fjernes eller flyttes. Hun spør også om fortauet kan 

skape dreneringsproblemer på tomta, og hvordan snøbrøyting skal foregå ettersom vinduer er blitt 

knust tidligere pga snøbrøyting. 

Statens vegvesens kommentar: 

Nøyaktig areal for erverv blir avklart når reguleringsplanen er vedtatt. Utgangspunktet for Statens 

vegvesen er at bomiljøet ikke skal bli dårligere for den enkelte, og det skal ytes erstatning slik at 

f.eks. et gjerde kan bygges opp igjen. Nøyaktige tilpasninger av fortau til hennes (og andres) eiendom 

må gjøres i byggeplanen. 

Merknader mottatt under åpent møte og åpen kontordag 

Busstopp Klausjordakrysset: 

Det ble påpekt at mange barn går på bussen ved krysset. 

Statens vegvesens kommentar: 
Plankartet foreslås endret slik at det reguleres inn areal som kan brukes til busstopp ca ved profil 90 

på sjøsiden av fv. 891. Arealformålet AVG2 erstattes med arealformålet vegformål.  

Snørydding ved profil 100-150: 

Reguleringen må ikke hindre snørydding/transport av snø ned til sjøen. 

Statens vegvesens kommentar: 
Det planlegges ikke fysiske tiltak på sjøsiden som vil hindre transport av snø/snørydding i området. 
Det legges inn avkjørsel V87 i plankartet som sikrer atkomst til sjønært område. 
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Snu/holdeplass for skolebuss: 

Det kom synspunkter på at riktig areal for snu/holdeplass ikke var valgt, og at man burde se på andre 

alternativer. 

Statens vegvesens kommentar: 
Tiltaket eies av Båtsfjord kommune, og har ingen betydning for selve fortauprosjektet. 

Flere gangfelt/fartshindre: 

I plankartet var det kun illustrert to opphøyde gangfelt, og det ble uttrykt behov for flere. I 

planbeskrivelsen kap. 4.3 var det nevnt fire opphøyde gangfelt, bl.a. i forbindelse med skolekrysset. 

Ny busstopp ved Klausjorda krever også gangfelt.  Nye opphøyde gangfelt tegnes inn i plankartet, 

men eksakt plassering må gjøres i byggeplanen. 

Statens vegvesens kommentar: 
Gangfelt er ikke gyldig arealformål i detaljreguleringen, og har derfor først og fremst som formål å 
illustrere. Det tas imidlertid hensyn til at det er behov for fem opphøyde gangfelt/fartshindringer, og 
at endelig plassering skjer i samråd med kommunen i byggeplanfasen. 

Envegskjøring i Elvevegen: 

Envegskjøring i Elvevegen ble foreslått i planprogrammet, men ikke fulgt opp i plankart og 

bestemmelser. Vårt inntrykk fra det åpne møtet og kontordagen var at forslaget ble overveiende 

positivt mottatt.  Vi har derfor lagt inn innkjøringspil (sosi-kode 1243) i plankartet, samt foreslått 

bestemmelser i ny § 4.5 (gammel § 4.5 blir § 4.6). 

 

8.3 Endringer etter offentlig ettersyn 
For endringer i planbeskrivelsen viser vi til kommentarer under den enkelte merknad. Nedenfor 

følger foreslåtte endringer i forslag til bestemmelser (kap. 10.1) basert på merknadene og intern 

gjennomgang. 

Punkt Opprinnelig tekst Ny tekst 

4.5 (ny bestemmelse) Envegskjøring i Elvevegen er vist med 
innkjøringspil på plankartet. 

4.6 (opprinnelig 4.5) Uteglemt avkjørsel V87: Avkjørsel ved profil 290 er tilknyttet 
eiendommen 3/1/27. 

4.6 (opprinnelig 4.5) Avkjørsel ikke tatt med V88: Avkjørsel ved profil 125 er tilknyttet 
eiendommen 3/1 og tilgang til område 
ved sjø. 
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9.0 Oppsummering og anbefaling 
Forslaget til detaljregulering legger grunnlaget for etablering av gode løsninger for gående og 

syklende gjennom hele Båtsfjord tettsted. Videre prosjektering og utbygging må forholde seg til 

bestemmelsene i denne planen. 

Statens vegvesen anbefaler Båtsfjord kommune om å vedta framlagte forslag til detaljregulering for 

fv. 891 mellom Neptunelva og Fomakrysset. 

10 Andre dokumenter 
 

10.1 Reguleringsbestemmelser 
BÅTSFJORD KOMMUNE 

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 

FYLKESVEG 891 MED FORTAU – NEPTUNELVA-FOMAKRYSSET 

Dato: 27. april 2012 
Dato for siste revisjon: 11. juni 2012 
Vedtatt av kommunestyret i møte den: 13. juni 2012, sak 53/12 
 
§ 1 FORMÅL 

Detaljreguleringen legger til rette for etablering av fortau mellom Neptunelva og Fomakrysset. 

§ 2 PLANAVGRENSNING 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 11.06.2012 i målestokk 1:400 i 

A1, 1:800 i A3. 

Detaljreguleringen erstatter deler av: 

- reguleringsplan for Båtsfjord sentrum, del av Rv 891, vedtatt 25.01.2006. 

- reguleringsplan for FOMA, vedtatt 27.05.2009.  

§ 3 FELLES BESTEMMELSER 

3.1 Krav til bevaring av vegetasjon 

Terrenginngrep skal gjøres mest mulig skånsomt. Skjæringer, fyllinger og øvrige berørte arealer skal 

bearbeides og tilpasses omkringliggende terreng. Berørte områder skal revegeteres naturlig.  

3.2 Universell utforming  

Tiltaket skal utformes etter prinsippene for universell utforming.  

3.3 Kulturminner 
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Dersom det under anleggsarbeidet oppdages automatisk freda kulturminner skal arbeidet 

øyeblikkelig stanses og melding gis til Sametinget og Finnmark fylkeskommune, jf. kulturminneloven 

§ 8 andre ledd. 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 2) 

4.1 Kjøreveg 

Områdene merket V1 og V2 i plankartet skal benyttes til offentlig kjøreveg (fylkesveg 891). Arealet 

omfatter kjørebane, vegskulder og rekkverksrom. 

Kjøreveger merket V3-V9 i plankartet er kommunale veger. 

4.2 Fortau 

Områder merket FT1 – FT9 i plankartet skal benyttes til fortau. 

4.3 Annen veggrunn – grønt areal  

Areal merket AVG kan nyttes til fyllinger, skjæringer og grøfter.  

4.4 Kollektivholdeplass 

Areal merket KH settes av til kollektivanlegg for skolebuss på eiendommen gnr 2 bnr 20. Anlegget 

opparbeides av Båtsfjord kommune. 

4.5 Kryss Elvevegen 

Envegskjøring i Elvevegen er vist med innkjøringspil på plankartet. 

4.6 Avkjørsler 

Eksisterende avkjørsler som skal opprettholdes samt nye avkjørsler er vist med pilsymbol på 

plankartet. De er nummerert fra V11 til V86.  Avkjørsler ved profil 620 og 1000 stenges og er merket 

med stengingssymbol på plankartet. Alle avkjørsler som krysser fortau skal utarbeides i henhold til 

krav i vegnormalene. Avkjørslenes plassering er ikke eksakt, og blir endelig fastlagt i forbindelse med 

utarbeidelse av byggeplan for tiltaket. 

Innenfor planområdet tillates det ikke opparbeiding av andre avkjørsler enn de som er vist på 

plankartet. Frisiktlinjer for avkjørsler og kryss framgår av plankartet.  

V11: Avkjørsel ved profil 20 er tilknyttet kommunal garasje på eiendommen 3/1/51. 

V12: Avkjørsel ved profil 45 er tilknyttet kommunal garasje på eiendommen 3/1/51. 

V13: Avkjørsel ved profil 60 er tilknyttet politistasjonen på eiendommen 3/84. 

V14: Avkjørsel ved profil 105 er tilknyttet eiendommen 3/1/36. 

V15: Avkjørsel ved profil 115 er tilknyttet eiendommen 3/1/41. 

V16: Avkjørsel ved profil 130 er tilknyttet eiendommen 3/103. 
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V17: Avkjørsel ved profil 155 er tilknyttet eiendommen 3/107. 

V18: Avkjørsel ved profil 160 er tilknyttet eiendommen 3/1/34. 

V19: Avkjørsel ved profil 160 er tilknyttet eiendommen 3/91. 

V20: Avkjørsel ved profil 205 er tilknyttet eiendommen 3/1/40. 

V21: Avkjørsel ved profil 220 er tilknyttet eiendommen 3/93. 

V22: Avkjørsel ved profil 225 er tilknyttet eiendommen 3/105. 

V23: Avkjørsel ved profil 240 er tilknyttet eiendommen 3/1/3. 

V24: Avkjørsel ved profil 255 er tilknyttet eiendommen 3/104. 

V25: Avkjørsel ved profil 260 er tilknyttet eiendommen 3/99. 

V26: Avkjørsel ved profil 265 er tilknyttet eiendommen 3/98. 

V27: Avkjørsel ved profil 295 er tilknyttet eiendommen 3/1/27. 

V28: Avkjørsel ved profil 300 er tilknyttet eiendommen 3/1/48 

V29: Avkjørsel ved profil 330 er tilknyttet eiendommen 3/1/17. 

V30: Avkjørsel ved profil 335 er tilknyttet eiendommen 3/1/47. 

V31: Avkjørsel ved profil 350 er tilknyttet eiendommen 3/1/47. 

V32: Avkjørsel ved profil 355 er tilknyttet eiendommen 3/1/6. 

V33: Avkjørsel ved profil 370 er tilknyttet eiendommen 3/97. 

V34: Avkjørsel ved profil 420 er tilknyttet eiendommene 2/247, 2/1/210 og 2/1/209. 

V35: Avkjørsel ved profil 458 er tilknyttet eiendommen 2/1/125. 

V36: Avkjørsel ved profil 462 er tilknyttet eiendommen 2/293. 

V37: Avkjørsel på HP02 er tilknyttet eiendommen 2/109. 

V38: Avkjørsel ved profil 480 er tilknyttet eiendommen 2/1/108. 

V39: Avkjørsel på Gamle Kirkegårdsveg er tilknyttet eiendommen 2/1/106. 

V40: Avkjørsel på Gamle Kirkegårdsveg er tilknyttet eiendommen 2/1/108. 

V41: Avkjørsel ved profil 515 er tilknyttet eiendommen 2/39. 

V42: Avkjørsel ved profil 540 er tilknyttet eiendommene 2/1/109 og 2/1/42. 

V43: Avkjørsel ved profil 550 er tilknyttet eiendommen 2/301. 
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V44: Avkjørsel ved profil 565 er tilknyttet eiendommen 2/1/60. 

V45: Avkjørsel ved profil 572 er tilknyttet eiendommen 2/1/60. 

V46: Avkjørsel ved profil 590 er tilknyttet eiendommen 2/1/39. 

V47: Avkjørsel ved profil 600 er tilknyttet eiendommen 2/1/43. 

V48: Avkjørsel ved profil 615 er tilknyttet eiendommen 2/1/43. 

V49: Avkjørsel ved profil 635 er tilknyttet eiendommen 2/1/69. 

V50: Avkjørsel ved profil 640 er tilknyttet eiendommene 2/1/58 og 2/291. 

V51: Avkjørsel ved profil 655 er tilknyttet eiendommen 2/1/68. 

V52: Avkjørsel ved profil 670 er tilknyttet eiendommen 2/1/66. 

V53: Avkjørsel ved profil 680 er tilknyttet eiendommen 2/1/82. 

V54: Avkjørsel ved profil 525 er tilknyttet eiendommen 2/1/70. 

V55: Avkjørsel ved profil 730 er tilknyttet eiendommen 2/32. 

V56: Avkjørsel ved profil 735 er tilknyttet eiendommene 2/42 og 2/276. 

V57: Avkjørsel ved profil 742 er tilknyttet eiendommen 2/1/61. 

V58: Avkjørsel ved profil 745 er tilknyttet eiendommen 2/25. 

V59: Avkjørsel ved profil 760 er tilknyttet eiendommen 2/1/61. 

V60: Avkjørsel ved profil 760 er tilknyttet eiendommen 2/1/169. 

V61: Avkjørsel ved profil 775 er tilknyttet eiendommene 2/1/102, 2/1/89 og 2/36. 

V62: Avkjørsel ved profil 780 er tilknyttet eiendommen 2/297. 

V63: Avkjørsel ved profil 795 er tilknyttet eiendommen 2/1/40. 

V64: Avkjørsel ved profil 820 er tilknyttet eiendommen 2/1/18. 

V65: Avkjørsel ved profil 825 er tilknyttet eiendommen 2/1/35. 

V66: Avkjørsel ved profil 840 er tilknyttet eiendommen 2/1/35. 

V67: Avkjørsel ved profil 850 er tilknyttet eiendommen 2/1/72. 

V68: Avkjørsel ved profil 860 er tilknyttet eiendommen 2/1/88. 

V69: Avkjørsel ved profil 875 er tilknyttet eiendommen 2/1/16. 

V70: Avkjørsel ved profil 885 er tilknyttet eiendommen 2/1/152. 
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V71: Avkjørsel ved profil 895 er tilknyttet eiendommen 2/292. 

V72: Avkjørsel ved profil 905 er tilknyttet eiendommen 2/284. 

V73: Avkjørsel ved profil 920 er tilknyttet eiendommen 2/1/25. 

V74: Avkjørsel ved profil 940 er tilknyttet eiendommen 2/1/29. 

V75: Avkjørsel ved profil 960 er tilknyttet eiendommen 2/1/55. 

V76: Avkjørsel ved profil 975 er tilknyttet eiendommen 2/1/24. 

V77: Avkjørsel ved profil 995 er tilknyttet eiendommen 2/1/54. 

V78: Avkjørsel ved profil 1018 er tilknyttet eiendommen 2/1/128. 

V79: Avkjørsel ved profil 1020 er tilknyttet eiendommene 2/1/101, 2/1/95, 2/295, 2/1/83 og 

2/1/124. 

V80: Avkjørsel ved profil 1030 er tilknyttet eiendommen 2/243. 

V81: Avkjørsel ved profil 1040 er tilknyttet eiendommen 2/242. 

V82: Avkjørsel ved profil 1050 er tilknyttet eiendommene 2/1/92 og 2/1/48. 

V83: Avkjørsel ved profil 1070 er tilknyttet eiendommen 2/1/87. 

V84: Avkjørsel ved profil 1095 er tilknyttet eiendommen 2/271. 

V85: Avkjørsel ved profil 1100 er tilknyttet eiendommene 2/1/162, 2/1/161, 2/1/160, 2/1/159, 

2/1/158, 2/1/157, 2/1/156 og 2/1/155. 

V86: Avkjørsel ved profil 1110 er tilknyttet eiendommen 2/1/52. 

V87: Avkjørsel ved profil 290 er tilknyttet eiendommen 3/1/27. 

V88: Avkjørsel ved profil 125 er tilknyttet adgang til eiendommen 3/1 og tilgang til område ved sjø. 

 

10.2 Adresseliste inkludert grunneierliste 
Båtsfjord kommune, Postboks 610, 9991 Båtsfjord 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region nord, Postboks 394, 8505 Narvik 

Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark, Postboks 174, 9730 Karasjok 

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Statens Hus, 9815 Vadsø 

Finnmark fylkeskommune, Henry Karlsens plass 1, 9815 Vadsø 

Sametinget, Ávjovárgeidnu 50, 9730 Karasjok 
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Telenor, senter for nettutbygging, stn@telenor.com 

Varanger Kraft AS, Nyborgveien 70, 9815 Vadsø 

Gbnr Adresse Navn Postadresse 

2-271 Skolegata 6 
Aleksej Potiomkin og Polina B. 
Potiomkina 

 

3-107 Fjordvegen 14 Ann Karin Kristiansen  

3-1-f36 Fjordvn 20-22 Fay Hege Kristiansen Fjordvn 20A, 9990 Båtsfjord 

2-325 Skolegata 33 Asgeir Elvstedt og Lill Hege Elvstedt Geminiveien 36, 3213 Sandefjord 

2-1-f159 Skolegata 3E Lingerd Hansen   

3-1-f3 Fjordvegen 6 
Benn Marthinussen og Laila 
Marthinussen 

  

2-1-f16 Skolegata 38 Fritz H. B. Olsen   

2-1-f43 Skolegata 72 Vibeke Andersen  

3-105 Fjordvegen 3 Bjørnulf_Johansen   

2-1-f108 Skolegata 84 Børge og Trine Nilsen    

2-1-f109 Skolegata 78 Båtsfjord kommunale boligselskap  Boks 173, 9991 Båtsfjord 

2-1-f106 Skolegata 80 Båtsfjord kommunale boligselskap  Boks 173, 9991 Båtsfjord 

3-1-f51 Fjordvegen 24 Båtsfjord kommune Boks 610, 9990 Båtsfjord 

3-91 Fjordvegen 5 Båtsfjord Matsenter AS   

3-91 Fjordvegen 7 Båtsfjord Matsenter AS   

2-1-f83 Skolegata 14 Dag Runar Mikalsen   

2-1-f82 Skolegata 66 Dagfinn Johansen   

2-1-f40 Skolegata 46 Deividas Ulozas   

2-32 Skolegata 58 Johanna J. Johansen  

3-1-f48 Skolegata 53 Einar Sørnes   

2-292 Skolegata 36 
Stanislaw Zaklikiewicz og Katarzyna 
Zaklikiewicz 

  

2-1-f79 Skolegata 19 Erling J Nilsen   

2-1-f39 Skolegata 74 Erna Eriksen   

3-1-f27 Skolegata 55 Espen Nystad   

2-1-f161 Skolegata 3G Eva Margrethe Grønstrand Postboks 5, 2025 Fjerdingby 

3-1 Fjordvegen Finnmarkseiendommen Boks 133, 9811 Vadsø 

3-1-f6 Skolegata 49 Frank Rune Jensen   
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3-1-f34 Fjordvegen 12 Geir Nystad   

2-1-f25 Skolegata 34 Gudmund Wiik Helseveien 1, 9990 Båtsfjord 

2-1-f110 Skolegata 35B Hans H Hansen   

2-242 Skolegata 3I Tharshanna Rawi   

2-1-f58 Skolegata 70 Harald A Jørgensen   

2-1-f156 Skolegata 3B Ibrahim Mustafa   

2-1-f160 Skolegata 3F Ingrid Nilsen   

3-103 Fjordvegen 16 Ivar Myreng   

2-1-f35 Skolegata 42 Jack Eriksen   

2-297 Skolgata 21 Solveig Simonsen   

2-1-f80 Skolegata 17 Jan Rune Rasmussen   

2-1-f88 Skolegata 40 Johan Tiberg   

2-1-f87 Skolegata 8 John Roger Eriksen Eidesvei 10, 9990 Båtsfjord 

2-1-f67 Skolegata 35A Judith Bjørnes   

2-1-f162 Skolegata 3H Judith Wahlmann   

2-295 Skolegata 16 Jørn Olsen   

2-1-f66 Skolegata 29 Kjell Nervik   

2-1-f155 Skolegata 3A Kjell Olsen   

2-1-f99 Skolegata 64 Klaus Arne Jørgensen   

2-1-f29 Skolegata 32 Knut Olav Dalen Kr. Birkelandsveg 2, 4820 Froland 

2-25 Skoelgata 56 Knut Olav Dalen Kr. Birkelandsveg 2, 4820 Froland 

2-1-f18 Skolegata 44 Konrad Svendsen   

2-1-f61 Skolegata 23 Kristin K. Jakobsen   

3-1-f58 Skolegata 96 Kurth Wahlmann   

2-1-f104 Skolegata 5A Leikny K. Haugsnes   

3-1-f40 Fjordvegen 3A Laila Olsen   

2-291 Skolegata 68 Lena Soini Store   

2-1-f158 Skolegata 3D Margot Myrnes   

2-1-f55 Skolegata 30 Mary Marthinussen   

3-104 Fjordvegen 4 Matti Salmi   

2-1-f60 Skolegata 37 Mikalda Gotliebsen   

2-1-f111 Skolegata 5B Nanna Haugsnes   
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2-1-f24 Skolegata 24 Natalia Tangnes 
Tordenskiolds gate 6, 1606 
Fredrikstad 

2-1-f42 Skolegata 76 Nordis Oftedal   

2-293 Skolegata 86 Johnny Olsen   

3-97 Skolegata 47 Per Gunnar Kristiansen   

2-1-f9 Skolegata 1 
Piotr Krzysztof Mazur og Beata S. 
Mazur 

  

3-1-f57 Skolegata 92 Pirkko T Kotila   

2-1-f152 Skolegata 13 Randi Jensen   

2-39 Skolegata 41 Ranveig Røtvold   

3-101 Skolegata 90 
Raymond Sjursnes, Cato Sjursnes, 
Stine Therese Sjursnes, Allan E. 
Simonsen 

v/ Raymond Sjursnes, 
Stordalsstrandvegen 51, 9030 
Sjursnes 

2-1-f46 Skolegata 2 Rigmor Myrnes   

3-93 Fjordvegen 8 Ritva Jørgensen   

3-1-f47 Skolegata 51 Roger Hurthi   

2-51 Skolegata  Runa Bekstrøm Værftsgata 6L, 1511 Moss 

2-1-f169 Skolegata 54 Sigrun Hansen   

2-198 Skolegata 9 Skolegata 9 AS   

2-1-f128 Skolegata 3K Steve Bech Lilandveien 72, 8400 Sortland 

2-1-f68 Skolegata 31 Stig Jonny Risvik   

2-1-f167 Skolegata 7 Svein Jakobsen Syltefjordveien 19, 9990 Båtsfjord 

2-225 Skolegata 9A Svein Jakobsen Syltefjordveien 19, 9990 Båtsfjord 

2-1-f72 Skolegata 15 Svein Otto Holm og Irene Holm   

2-243 Skolegata 3J Jeevarna Ravi  

3-1-f41 Fjordvegen 18 Sverre Heggelund   

3-1-f20 Fjordvegen 2 Tone Wahl og Leif Arne Wahl   

2-301 Skolegata 39 Tor Eirik Antonsen   

2-1-f52 Skolegata 4 Tor Skattør   

2-1-f70 Skolegata 25 Kitty L. Sund Postboks 376, 9990 Båtsfjord 

2-1-f125 Skolegata 88 Jim Roger Johnsen Fjellveien 2, 9990 Båtsfjord  

3-84 Fjordvegen 13 UNI PRO AS   

2-1-f54 Skolegata 22 
Jaunius Mikuciauskas og Viktorija 
Jovaisaite 
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3-99 Fjordvegen 1 Viktor Eriksen   

3-1-f17 Skolegata 94 Wenche Jørgensen   

2-42 Skolegata 56A Willy Eilert Økland   

3-1-f7 Fjordvegen 10 Yngve Antonsen   

2-1-f157 Skolegata 3C Ibrahim Mustafa Skolegata 3B 

 

 

11.0 Vedlegg 

11.1 Oversiktskart (B101) 

11.2 Plankart (R101) 

11.3 Plankart (R102) 

11.4 Plankart (R103) 

11.5 Plankart (R104) 
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