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DERES REF:   | VÅR REF:   Tromsø, 24 august 2017 
DOKUMENTKODE: 713640-PLAN-BREV 
TILGJENGELIGHET: Åpen 

 

BÅTSFJORD HAVN – UTFYLLING I NEPTUNBUKTA 
Søknad om dispensasjon 

Bakgrunn  
I forlengelsen av forestående utdypingsarbeider i regi av Kystverket planlegges etablering av utfyllinger fra 
land i Neptunbukta, med tilhørende motfyllinger i sjø.  

Med bakgrunn i dette startet arbeidet med detaljregulering som legger til rette for næringsarealer i 
Neptunbukta.  

Nevnte tiltak berører arealer som omfattes av hhv kommunedelplan for Båtsfjord sentrum og reguleringsplan 
for Båtsfjord havn.  

Båtsfjord kommune ved teknisk styre vedtok 22. mai 2017 å dispensere fra bestemmelsene § 4.2a i 
detaljreguleringsplanen for Båtsfjord havn, samt § 2.2 kommunedelplan for Båtsfjord tettsted, for å kunne 
etablere motfyllinga i Neptunbukt som omsøkt. 

Fylkesmannen har ved vedtak i brev dat. 13.06.2017 gitt Båtsfjord havn tillatelse til dumping/utfylling over 
forurenset sjøbunn av inntil 18 000 m3 løsmasser i indre Neptunbukt i Båtsfjord. 

Denne søknad omfatter to utfyllinger fra land, en på vestre side av Russebruket BKB1 og en på østre side 
av Skoleelva BKB3. (Se fig, 1, 2 og 3). 

Båtsfjord kommune 
Teknisk etat 
Hindberggata 18 
9990 BÅTSFJORD 
 
postmottak@batsfjord.kommune.no  

mailto:postmottak@batsfjord.kommune.no
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Figur 1: Neptunbukta, Båtsfjord. Oversiktskart med markert område for planlagte utfyllinger i sjø.  

Dagens bruk, planstatus og eierforhold 
De planlagte landutfyllinger ligger på indre side av planlagte motfylling som det er gitt dispensasjon til 
utfylling for.  

 

Figur 2: Neptunbukta, Båtsfjord. Prosjektert utfylling fra land. Disp. søknad omfatter BKB1 og BKB3, jfr. forslag til 
reguleringsplan Alt 2.  
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Figur 3: Forslag til reguleringsplan for Neptunbukta, Alt.2, dat. 07.08.2017 
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Figur 4: Forslag til reguleringsplan for Neptunbukta Alt. 2, eksisterende plangrunnlag og underliggende prosjektert 
utfylling. 

 

Sammenhengen mellom gjeldende kommunedelplan for Båtsfjord sentrum, gjeldende reguleringsplan for 
Båtsfjord havn og forslag til plan for Neptunbukta Alt 2, med områdene det søkes om dispensasjon for 
utfylling for, benevnt BKB1 og BKB3. 
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Figur 5: Utsnitt av kommunedelplan for Båtsfjord sentrum, vedtatt 04.10.2004. 

 

 

Figur 6: Utsnitt av reguleringsplan for Båtsfjord havn, vedtatt 18.06.2014 
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Hva det søkes om 
For å legge til rette for ovennevnte tiltak søkes det om dispensasjon fra: 

 Plankravet i § 2.2 kommunedelplan for Båtsfjord sentrum, om at det skal foreligge godkjent 
reguleringsplan før søknad om deling og byggetillatelse kan behandles. 

 

Dispensasjonsvurderinger 
For å kunne innvilge dispensasjon, kreves det iht. plan-  og bygningsloven § 19-2 at:  

 hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelser, 
jf. pbl. § 1-1, ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl. 
§ 19-2 andre ledd. 

Det er tiltakshavers vurdering at forutsetningene som kreves for å innvilge dispensasjon er tilstede. Under 
redegjøres det nærmere for denne konklusjonen iht. kriteriene som er nevnt ovenfor. 

Blir hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra vesentlig tilsidesatt? 

Vurdering (plankrav) 

I kommunedelplan for Båtsfjord sentrum er nedfelt slikt plankrav i § 2.1: 

For områder nevnt nedenfor skal det foreligge godkjent reguleringsplan før søknad om deling og byggetillatelse kan 
behandles. Dette gjelder følgende områder: 

 Nytt masseuttak i Hamnedalen – gamle idrettsbanen, merket M1 

 Riksvei gjennom Fomaområdet – adkomstvei til havneområdet og Holmen industriområde og tilhørende 
dustriområde 

 Riksveien gjennom sentrum og tilstøtende områder 

 Motorcross bane i Neptundalen 

 Nytt utfyllingsområde ved Russerbruket i Neptunbukta 

Båtsfjord kommune fastsetter grenser for reguleringsplanene. 

Planlagte utfylling er i tråd med føringer i overordnede kommunale planer om framtidig arealdisponering, og 
i tråd med pågående og forestående reguleringsplanlegging med sikte på å legge til rette for nye 
næringsarealer i tilknytning til eksisterende i Neptunbukta. 

Dermed handler denne saken primært om at det er ønskelig å kunne starte etablering av nevnte delområder 
(BKB1 og BKB3) av reguleringsplanen, før denne er vedtatt. 

Det søkes derfor om dispensasjon fra nevnte bestemmelse ved at planlagte tiltak tillates uten 
reguleringsplan. 

Hensikten med et slikt plankrav er å sikre at hensynet til utnyttelsesgrad, virkninger for miljø/samfunn, 
fare/støy, infrastruktur mv blir ivaretatt.  

Det legges til grunn at dette blir tilstrekkelig vurdert og ivaretatt gjennom igangsatt reguleringsplanarbeid. 

Konklusjon 

På bakgrunn av ovenstående vurderes det slik at de hensynene som delplanens plankravsbestemmelse skal 
ivareta ikke blir «vesentlig tilsidesatt». 
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Vurdering (framtidig byggeområde) 

I kommunedelplan for Båtsfjord sentrum er arealene som blir berørt avsatt som «Framtidig byggeområde».  

I planbestemmelsenes § 3.1. heter som følger under «Område E15 (Ny utfylling Russebruket)»: 

Skal benyttes til kai og servicearealer for småbåtflåten. Det tillates ikke oppført bygninger høyere enn 10 og 
etablering som medfører støy, av hensyn til bakenforliggende boliger og hotell på tilstøtende areal. I planområdet 
innpasses noe grønt-/friareal l for allmenn ferdsel. Det skal foreligge godkjent reguleringsplan for området før 
utbygging finner sted. 

Det søkes derfor om dispensasjon fra nevnte bestemmelse ved at utfylling av planlagte delområder BKB1 og 
BKB3 tillates. 

Hensikten med bestemmelsen er primært å sikre at hensynet til offentligheten og nærliggende bebyggelse blir 
ivaretatt ved utbygging av området.  

Det legges til grunn at dette blir tilstrekkelig vurdert og ivaretatt gjennom igangsatt reguleringsplanarbeid. 

Konklusjon 

De hensynene som nevnte bestemmelse skal ivareta vurderes ikke å bli «vesentlig tilsidesatt». 

Blir hensynene i formålsbestemmelsen vesentlig tilsidesatt? 

Vurdering 

Hensynene som plan‐ og bygningslovens formålsparagraf skal ivaretas kan oppsummeres i 10 punkt, som 
vurderes hvert for seg: 

1. Bærekraftig utvikling, for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner 

Tiltaket bidrar til effektiv, samfunnsøkonomisk og miljømessig gunstig utnyttelse av tilgjengelige steinmasser. 
Planlagte utfyllinger legger til rette for etablering av framtidige næringsarealer i kommunen, i et område som 
er avsatt til formålet i overordnet plan.  

2. Planer skal samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver 

Statlige, regionale og kommunale myndigheter er informert om planene gjennom et relativt detaljert varsel 
om planoppstart. Planlagte utfylling foregår i tråd med forslag til detaljregulering, som nylig ble oversendt 
kommunen mtp utlegging til offentlig ettersyn.  

Statlige, regionale og kommunale oppgaver og interesser blir samordnet gjennom igangsatt 
reguleringsplanarbeid. 

3. Planer skal gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser 

Ikke relevant for dispensasjonsprosessen. 

4. Byggesaksbehandling skal sikre lovlighet og forsvarlighet 

Det er nær sammenheng mellom plan og byggesak. Byggesaksreglenes funksjon er blant annet å være et 
virkemiddel for å sikre gjennomføring av vedtatte planer. Bebyggelse og anlegg skal utføres forsvarlig ut fra 
bygnings- og branntekniske, helsemessige, miljømessige, estetiske og økonomiske hensyn, samt behovet for 
brukbarhet og tilgjengelighet. Omsøkte dispensasjon tilsidesetter ikke krav om byggesaksbehandling og 
forsvarlig utførelse av tiltaket i tråd med gjeldende lover og forskrifter. 

5. Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning 

Planlegging og byggesaksbehandling skal sikre demokrati og medvirkning slik at alle som blir berørt, skal 
kunne delta og få mulighet til å uttale seg. Søknad om dispensasjon sendes på høring til berørte naboer og 
myndigheter før det fattes vedtak, og det er anledning til å klage på vedtaket. Det anses derfor at hensynet 
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til åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning blir tilfredsstillende ivaretatt gjennom 
dispensasjonsbehandlingen. 

6. Langsiktige løsninger 

Planlagte utfylling følger opp overordnede kommunale planer, og er i tråd med pågående og forestående 
reguleringsplanlegging med sikte på å legge til rette for nye næringsarealer i tilknytning til eksisterende i 
Neptunbukta. 

7. Konsekvenser for miljø og samfunn 

Betydningen av å etablere planlagte utfylling/motfylling er fokusert i foreliggende forslag til 
detaljreguleringsplan. Bl.a. er forholdet til naturmangfold beskrevet og vurdert i avsnitt 5.5 og 9.4, og 
forholdet til risiko og sårbarhet behandlet i kapittel 7. 

Vi minner om at gjeldende reguleringsplan for Båtsfjord havn legger til rette for både utdypings- og 
utfyllingstiltak, av forurensede så vel som ikke-forurensede masser. Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen, 
har tidligere gitt tillatelse til både mudring og dumping i Neptunbukta og Båtsfjord havn. Vi antar at dette er 
medvirkende til at fylkesmannen ved oppstart av detaljregulering i Neptunbukta ikke stilte krav om nærmere 
utredning, men henviste til tidligere fagrapporter.  

Det legges til grunn at planlagte landutfylling og motfylling i Neptunbukta vurderes som mindre konfliktfylt 
enn ovennevnte.  

I den grad det likevel skulle være behov for nærmere vurderinger legges til grunn at dette vil kunne sikres 
gjennom særskilte vilkår, alternativt følges opp i etterfølgende behandling av søknader etter sektorlov. 

8. Universell utforming 

Bestemmelsene i forslag til regulering innehar krav om universelle utforming både av bygninger og 
uteområder. 

9. Barn og unges oppvekstsvilkår 

Forslag til plan utelater fjæreområdet fra Russerbruket t.o.m. Skoleelva da kommunen ønsker at det tas 
hensyn til fuglelivet her og at fjæra brukes til utfartsområde for barnehager.  

10. Estetikk 

Bestemmelsene i forslag til regulering innehar krav til estetikk vedr. bebyggelse og anlegg.  

Konklusjon 

På bakgrunn av ovenstående vurderinger ansees det ikke at hensynene bak plan‐ og bygningslovens 
formålsparagraf blir tilsidesatt ved å innvilge omsøkte dispensasjon. 

Vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering? 

Vurdering 

Forestående utdypingsarbeider i regi av Kystverket er i gang, og så snart de forurensede massene er fjernet, 
går en i gang med å utdype rene masser. 

Dersom det dispenseres fra nevnte planbestemmelser vil massene fra utdypinga kunne benyttes til å etablere 
de planlagte delområder. (BKB1 og BKB3) 

Tiltaket bidrar dermed til effektiv, samfunnsøkonomisk og miljømessig gunstig utnyttelse av tilgjengelige 
steinmasser. Planlagte utfyllinger legger tilrette for etablering av framtidige næringsarealer i kommunen, i et 
område som er avsatt til formålet i overordnet plan.  
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Alternativet til en slik løsning er at steinmassene dumpes formålsløst på egnet sted, som både miljømessig 
og samfunnsmessig framstår som lite hensiktsmessig.  

Konklusjon 

På denne bakgrunn vurderes fordelene ved å innvilge dispensasjon som klart større enn ulempene. 

 

Legges det (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø 
sikkerhet og tilgjengelighet? 
Vurderes ikke å være relevant i denne fasen.  

Legges det forutsatt vekt på foreliggende nasjonale eller regionale rammer og mål? 
Basert på redegjørelsen foran vurderes dette å være ivaretatt. 

Tillegges negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tilstrekkelig vekt? 
Dette vil avklares i høringsrunden.  

Dispenseres det fra saksbehandlingsregler? 
Nei.  
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Konklusjon 
På bakgrunn av redegjørelsene ovenfor, er det vår vurdering at tillatelse til planlagte etablering av 
utfyllinger ikke vesentlig tilsidesetter hensynene bak aktuelle bestemmelser i gjeldende kommunedelplan 
og reguleringsplan. 

Fordelene med å innvilge dispensasjon anses etter en samlet vurdering å være større enn ulempene i dette 
konkrete tilfellet.  

Det er ikke snakk om å dispensere fra saksbehandlingsbestemmelser.  

På denne bakgrunn er det derfor vår konklusjon at de rettslige kriteriene for å kunne innvilge dispensasjon 
(jf. pbl. § 19-2) er tilstede. 

Med dette søkes det om dispensasjon fra arealformål og plankrav for å kunne realisere omsøkt tiltak. 

Vi minner om at omsøkt dispensasjon ikke tilsidesetter krav om byggesaksbehandling og forsvarlig utførelse 
av tiltaket i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Og at i den grad det likevel skulle være behov for 
nærmere vurderinger vil dette kunne følges opp gjennom særskilte vilkår, alternativt i etterfølgende 
behandling av søknader etter sektorlov. 

 

 

Med vennlig hilsen 
Multiconsult 

 
 
for  
 
Tom Langeid 
Seksjonsleder arealplan og utredning, Forretningsenhet nord 

Per Olav Bye 
oppdragsleder 


