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Bakgrunn 

Brødrene Roger, Torgeir, Jan Gunnar, Per og Hermod Bjørkestøl ønsker å fremme forslag til detaljregulering for 
eiendommen 44/2, som de er hjemmelshavere til. Eiendommen ligger på østsiden av Uløya i Skjervøy 
kommune. Hensikten med planarbeidet er å komme i gang med ulike tiltak knyttet til bruk og utvikling av 
eiendommen. Dette omfatter (1) eksisterende gårdstun, der all bebyggelse i dag disponeres til fritidsformål av 
familiens medlemmer, og (2) tilrettelegging av nye hyttetomter for salg i nord og sør. I planene inngår også 
etablering av blant annet lekeareal, vei og parkering. 
 
Oppstart av planarbeidet ble varslet i Nordlys 14.5.2011 og elektronisk på Skjervøy kommunes nettside. 
Berørte offentlige myndigheter, kjente grunneiere og rettighetshavere ble tilsendt eget varslingsbrev datert 
12.5.2011. Frist for innspill til planarbeidet var satt til 12.6.2011. 
 
Det ble avholdt forhåndskonferanse med kommunen 15.4.2011 der muligheter og forutsetninger for 
planarbeidet ble drøftet. 
 
Mrk: Innledende arbeid med kunngjøring ble håndtert av arealplanlegger Jan Audun Bjørkestøl. På grunn av et 
jobbytte etter dette, er prosjektansvaret nå overdratt til undertegnedes nye arbeidsgiver, Karttjenester as. 
 
 

1 Planavgrensning og eiendomssituasjon 

Planområdet omfatter 184 mål, og landarealet følger gjeldende eiendomsgrense i nordøst og sør. I vest er 
grensen satt mot registrert drivelei for rein mens østlig avgrensning omfatter sjøareal til nedre lavvannsgrense 
(fjære). 
 
Det gjøres oppmerksom på at planens utstrekning er redusert betydelig fra området vist i oppstartmeldingen. 
Dette skyldes faglige innspill og er gjort i samråd med saksbehandler. 
 
I tillegg til eiendommen 44/2 er bruksnumrene 17, 26 og 27 inkludert i planen. Dette er mindre teiger som 
tidligere er seksjonert ut til familiemedlemmer. Gjennomgående fylkesvei 342 inngår også i planområdet, men 
denne har ikke eget gnr/bnr. 
 

  
Fig 1.1 (detaljkart): Gnr/bnr 44/2 er vist med gul 
farge. Andre berørte eiendommer er merket. 

Fig 1.2 (oversiktskart): Planområdet ligger nordøst 
på Uløya i Skjervøy kommune. 
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2 Overordnet planstatus og andre berørte planer 

2.1 Kommuneplanens arealdel 

 
Fig 2.1.1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planområdet er vist med rødt omriss. 
 
Arealdelen til kommuneplanen i Skjervøy gir noen føringer og retningslinjer for planutarbeidelse. Som vist i 
figur 2.1.1 ligger det aktuelle området i lysegrønn LNF-sone. Dette er areal definert som LNF-område sone 2, 
med følgende føringer: 
 

• Definisjon: LNF-områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates etter 
nærmere vurdering, jfr. Kpl.best. nr. 3. 

• LNF-områder merket SONE 2 er både områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt 
bebyggelse kan tillates. I områder hvor det ikke er konflikt med viktige arealbruksinteresser vil 
kommunen innta en positiv holdning til spredt bebyggelse. 

• Bygging i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag: Forbudet mot bygging og fradeling i 100-
metersbeltet langs sjøen (PBL 17-2) gjelder i utgangspunktet i hele kommunen (unntaken 
byggeområder). Ved vurdering av dispensasjon kan den aktuelle arealbrukskategorien gi en viss 
rettledning: 

Byggeområde  = ”ja – område” 
LNF-område sone 1: = ”nei – område” 
LNF-område sone 2: = ”kan – område” 

I den siste kategorien skal en likevel være restriktiv til bygging helt ned mot sjøen. Friluftsinteressene 
knyttet til selve strandsonen skal ivaretas. 

 
 

2.2 Forholdet til andre planer 
Planen omfatter areal for massetak som inngår i detaljregulering for Fv 342 Uløybukt fergeleie (utarbeidet av 
Statens vegvesen og vedtatt 15.6.2011, sak 21/11). Massetaket er i dag fylt opp med jord og avviklet, og berørt 
areal vil bli erstattet av ny plan. 
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3 Planområdet 

3.1 Landskap 
Planområdet ligger i et høydeintervall på 0-110 m.o.h. Fra øvre planavgrensning er det stort sett vedvarende 
helning ned mot sjøen, med en terrengprofil som typisk blir gradvis slakere i nedre sjikt. Strandsonen er preget 
av fjære med rullestein. Det er ingen daler eller frittstående høydedrag i området. Topografien er i det hele tatt 
nokså uniform, og fra sjøsiden vil alle deler av planområdet være synlig med det blotte øye. 
 
Kulturlandskap utgjør en begrenset del av samlet regulert areal. De mest fremtredende er rundt eksisterende 
gårdstun (beitemark, eldre eng og bebyggelse). 
 

 
Fig 3.1.1: Nordøstlig del av planområdet med gårdstun og eksisterende bebyggelse. Planens omtrentlige 
utstrekning er vist med rød strek. 
 

 
Fig 3.1.2: Sørlig del av planområdet. Rest av tidligere massetak (nå oppfylt) kan ses til høyre i bildet. Planens 
omtrentlige utstrekning er vist med rød strek. 
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3.2 Vegetasjon 
Det er varierende dekke av skog i området. Mest tettvokst er den langs fylkesveien og i nordøst. Av treslag er 
det bjørk som dominerer, i tillegg til noe selje. I de åpne områdene er det en del myr. Ellers består feltsjiktet av 
lyng, mose og viltvoksende gress. Vegetasjon/flora anses å være ordinær og typisk for området. I henhold til 
Naturbase er det ikke registrert viktige naturtyper innenfor planområdet (søk datert 9.5.2014). 
 
 

3.3 Klima 
Normal årsmiddelnedbør for området er på i underkant av 1000 mm (kilde: Meteorologisk institutt). Snøen 
ligger normalt fra november/desember til april. Området kan i perioder være utsatt for sterk vind, og det har 
tidligere vært hendelser med materiell skade som følge av kastevinder ned langs fjellsiden. 
 
 

3.4 Grunnforhold 
Det meste av planområdet ligger i en sone bestående av meta-arkose med amfibolittiske lag og linser (kan 
være delvis forgneiset). I tillegg er det innslag av mer ensartede belter med amfibolitt og skifer. Dette er 
omdannede bergarter, hovedsakelig med sedimentær opprinnelse og i fargenyanser fra lys og rødlig til helt 
mørk. Når det gjelder løsmasser, er området for det meste dominert av tykke moreneavsetninger mens det i 
nordøst er marine strandavsetninger (sand, grus, stein) fra sjøen til noe over veien. I sør er jorda mer skrinn 
med mye bart fjell (kilde: NGU’s kartdatabaser for berggrunn og løsmasser). 
 
 

3.5 Dyreliv 
Det er ikke kjente forekomster av sårbare eller truede dyrearter innenfor planområdet (kilde: Naturbase og 
Artsdatabanken, søk datert 9.5.2014).  
 
 

3.6 Kulturminner 
Planområdet har fra før et automatisk fredet kulturminne i form av en hustuft (kilde: www.kulturminnesok.no). 
Minnet er kjent av tiltakshaverne, og i plankartet er lokaliteten avsatt som ”vern av kulturmiljø eller 
kulturminne” (merket KULT). Ut over dette er det gjennomført arkeologisk undersøkelse i regi av 
fylkeskonservator, uten at dette har ledet til nye funn. 
 
 

3.7 Eksisterende bebyggelse 
Det er ni eksisterende bygninger som inngår i planområdet. Dette omfatter eldre bolighus (F1 og F5), en mindre 
kårstue (U1), garasje (GF1), naust (U2) og hytter (F3, F4 og F6). Alle bygg disponeres i dag til fritidsformål og er i 

eie hos tiltakshavernes felles slekt. Både 
funksjonelt og visuelt er byggene del av 
samme tun/kulturlandskap, som 
representerer felles minner og tilknytning 
for de involverte. Dette ønskes videreført 
samtidig som ny bebyggelse 
samlokaliseres i lignende, separate tun. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3.7.1: Utsnitt av planområdet der 
areal med eksisterende bebyggelse er vist 
med rødt omriss. 
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4 Planforslaget 

4.1 Innhold og formål 
Fritidsbebyggelse 
Planen omfatter 20 tomter/teiger for fritidsbebyggelse, merket F1-F20 i plankartet. Nedenfor gis en beskrivelse 
av de ulike områdene: 
− F1 og F5: Dette er til dels eldre bygg, opprinnelig oppført som bolighus. Benyttes i dag som fritidsboliger. 
− F2: Tidligere låve. Består i dag av en vertikaldelt fritidsbolig, oppført på den opprinnelige låvemuren. 
− F3, F4 og F6: Tradisjonelle hytter oppført i tømmer eller med bordkledning. 
− F7-F20: Dette er nye tomter, hver med størrelse på ca 1 mål. 

Avstand til kraftlinje: Nettselskapet Ymber AS har en 22 kv høyspentlinje som går gjennom området (avmerket 
som hensynssone med 8 meter på hver side av linjen). I henhold til Statens stråleverns hefte ”Bolig nær 
høyspent”, vil en avstand på 15 meter til nærmeste linje gi en grenseverdi (magnetfelt) på 0,4 mikrotesla, og 
eventuell eksponering for høyere verdier må utredes. Dagens bebyggelse har god avstand til kraftlinjen, med 
unntak av tomt F3 som ligger ca 10 meter fra linjen. All bebyggelse disponeres uansett til fritidsformål, og 
eventuell strålingsfare må vurderes på bakgrunn av dette. Nye tomter i feltet har en minste avstand på 12 
meter fra kraftlinje til byggegrense. 

Forholdet til strandsonen

a) 

: De fleste eksisterende bygg i planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet langs 
sjøen. Slik er det stort sett langs hele kystlinjen fra Klauvnes til Uløybukt. For å forenkle saksbehandlingen rundt 
byggesaker i slike områder praktiseres derfor ofte prinsippet om at nye bygg ikke bør oppføres mellom havet 
og hovedveien. Utenom areal regulert til nausttomter, ligger tre av hyttetomtene i denne sonen. Hytte 
innenfor F6 eksisterer fra før mens F15 og F16 er nye tomter. Plasseringen av disse begrunnes ut fra følgende 
forhold: 

Kommuneplanens arealdel

b) 

: Som vist i avsnitt 2.1 ligger planområdet i ”LNF-område sone 2”, som blant 
annet innebærer at utbygging innenfor 100-metersbeltet kan vurderes. Det viktigste hensynet som da skal 
veies er konsekvenser for friluftsliv. 
Friluftsliv

c) 

: Kystlinjen innenfor planområdet består av fjære med rullestein, og det er ingen turstier eller 
spesielle naturattraksjoner nedenfor veien. Mulighetene for lek og fri ferdsel i strandsonen ønskes uansett 
bevart i størst mulig grad. Dette understøttes av reguleringsbestemmelsene (punkt 2.05), som gir forbud 
mot inngjerding av enkelttomter eller planområdet som helhet. 
Terrengforhold

d) 

: Landskapet har en profil som er typisk slak ved sjøen og blir gradvis brattere over veien. 
Dette gjør det lettere å få god terrengtilpasning og mindre eksponert fremtoning for sjønære tomter. 
Havbruk

e) 

: Det er lange tradisjoner for fiske i regionen, og kultur/kunnskap knyttet til dette anses viktig å 
bevare. Nærhet til havet vil sånn sett ha en egenverdi samtidig som det er et poeng å sikre korte og 
effektive transportkorridorer (mellom fritidsbebyggelse og naust). 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

− Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, slik at utbyggingen skjer 
mest mulig konsentrert (vurdering inngår under punkt d over). 

: I disse retningslinjene 
(fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011) er landet delt inn i tre hovedområder; (1) kystkommunene i 
Oslofjordregionen, (2) andre områder med stort arealpress og (3) områder med mindre arealpress. Skjervøy 
kommune hører til i siste kategori, og her skal bygging bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale 
forhold. Konkrete retningslinjer for denne kategorien omfatter blant annet: 

− Spørsmålet om bygging skal vurderes i forhold til andre allmenne interesser. Det bør ikke tillates 
utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn ferdsel, 
naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap (vurdert under punkt b over). 

− Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges vekt i 
vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet (vurdert under punkt d over). 

 
Annen bebyggelse 
Øvrig bebyggelse innenfor planen omfatter følgende tiltak: 
− Garasjeanlegg

− 

: Disse er merket GF1 og GF2, hvorav førstnevnte eksisterer fra før. Byggenes funksjon er 
redskapslager samt oppbevaring av kjøretøy. 
Uthus og naust

 

: U1 er en eldre kårstue som i dag disponeres som et felles ”familiemuseum”. Område 
merket U2 er eksisterende naust med båtopptrekk. U3 og U4 er areal i nord og sør hvor det ønskes 
mulighet for fremtidig seksjonering av inntil fire nausttomter (for hvert område). 

Vann- og avløpsanlegg 
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Eksisterende bygg i planområdet har i dag private løsninger i form av brønner (vannforsyning) og septikkanlegg 
eller biologiske toalett (kloakk). For ny hyttebebyggelse stilles krav om godkjent vann- og avløpsplan før 
byggetillatelse kan gis. 
 
Lekeareal 
Det er avsatt to areal for lek, merket f_LEK1 – f_LEK2. Områdene er knyttet opp mot hvert sitt delfelt, for å gi 
en balansert tilrettelegging av tiltak for barn og unge. 
 
Vei/atkomst 
Eksisterende fylkesvei gjennom området er merket o_V1. Private avkjørsler og kjøreveier er merket V2 – V6. 
Nye veier skal som hovedregel ha en kjørbar bredde på 4 meter. 
 
Parkering 
For tomt F1-F5 og F8-F16 legges det til rette for parkering på egen tomt. Øvrige tomter har fått tilordnet 
parkering på arealet P2 (F6) eller ett av fellesarealene f_P1 og f_P3. På fellesparkering skal det være minimum 2 
p-plasser pr. tomt. 
 
LNF-områder; friluftsliv 
Naturområder på land er regulert til LNF – friluftsformål, merket FR1-FR14. Deler av arealene overlappes av 
”angitt hensynssone – friluftsliv” (H530_1-3). Dette er soner for opparbeiding/vedlikehold av gangveier og stier, 
hovedsakelig med tanke på atkomst til tomter uten veitilknytning. 
 
LNF-områder; sjø og vassdrag 
Disse omfatter bekker og sjøareal og er merket FR-V1 – Fr-V8. FR-V3 er avsatt med tanke på kai/flytebrygge 
tilknyttet naust. Fasilitetene nyttes til fortøyning og betjening av småbåter. 
 

− Faresone – rasfare: Denne er merket H310, og utstrekningen er beregnet av NGI i forbindelse med 
rasundersøkelse for området. 

Hensynssoner: 

− Faresone – høyspenning: Denne sonen er merket H370 og følger eksisterende høyspentlinje gjennom 
området, med 8 meter på hver side av linjen. 

− Sikringssone – frisikt: Det er avsatt frisiktsoner ved avkjørsler langs fylkesveien (H140_1-8), med 
utgangspunkt i frisiktlinjer på 100 meter. Innenfor disse skal det ikke være sikthindre høyere enn 0,5 meter 
over veiens planum. 

− Angitt hensynssone – friluftsliv: Disse sonene er merket H530_1-3 og er avsatt med tanke på opparbeiding, 
rydding og vedlikehold av gangveier/stier. Stienes funksjon er knyttet til friluftsliv (internt og ut av området) 
samt atkomst til tomter uten veitilknytning. 

− Angitt hensynssone – kulturminne: Denne sonen er merket H570 og er avsatt for å styrke vernet om 
eksisterende kulturminne, merket KULT. Sonen har en utstrekning på 25 meter fra minnets senter. 

 
 

4.2 Hensynet til reindrift 
Uløya inngår i Abborassa reinbeitedistrikt, og deres interesser/behov i området formidles av reineier og 
”siidakontakt” Isak Mathis Triumf. I denne konkrete plansaken vil følgende forhold være viktig å sikre: 
− Reinbeitedistriktets registrerte driveled på oversiden av omsøkte reguleringsplan vil i praksis omhandle en 

korridor på oversiden av eksisterende kraftlinje. Korridoren vil trenge om lag 100 meter bredde eller mer. 
Terrengmessig omfatter driveleden de slake myrdragene ovenfor det sentrale gårdstunet (med 
omkringliggende kulturlandskap) og strekker seg videre over fjellrabbene sør i planområdet. 

− På grunn av arealbehov tilknyttet driveled og nærhet til slakteanlegg, kan det ikke godkjennes hytter 
ovenfor kraftlinjen i sør. Dette underbygges videre av at terrenget her utgjør fast beite og revir for okserein, 
hvorpå bergpartiene med svale drag av vind tidvis har en insektreduserende effekt.  

− Reguleringsplanen må ikke inngjerdes, dette av hensyn til stedlig reinbeite og andre beitedyr. 
− Reindrifta innehar tilløpsveier/atkomster til fjellet både sør og nord i omsøkte hyttefelt. Disse må ikke 

sperres eller føre til atkomstkonflikter. 
 
På grunn av disse forhold, er samlet regulert areal innskrenket betydelig i forhold til området vist i 
oppstartmeldingen (fra 364 til 184 mål). Reguleringsplanen tar hensyn til reindriftsmessige forhold ved å trekke 
planens øvre avgrensning til underkant av ”myrdragene”. Ut over dette vises det til bestemmelsenes punkt 
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2.05 som gir forbud mot inngjerding av planområdet eller enkelttomter samt krever at mindre kjerreveier 
utenfor bebyggelsen holdes åpne. 
 
 

4.3 Vurdering etter naturmangfoldsloven 
Etter § 7 i Naturmangfoldsloven skal de miljørettslige prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. 
 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
I forbindelse med oppstart av planarbeidet har det ikke kommet innspill fra faglig hold om rødlistede eller 
andre sårbare/truede arter innenfor planområdet. Dette bekreftes ved søk/innsyn i Artsdatabanken (dato for 
søk: 09.05.2014). 
 
§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Det anses ikke å 
forekomme spesielle forhold innen eller i tilknytning til planområdet som tilsier særlig anvendelse av føre-var-
prinsippet. 
 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Planområdet omfatter økosystem knyttet til havet, fjære/strandsone og skoglandskap. I og med at alle 
aktiviteter i området vil være knyttet opp mot fritidsbebyggelse, og dermed være midlertidige, vil samlet 
belastning på berørte økosystem være begrenset. 
 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver) 
 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
Utbygging, graving og annen tilrettelegging av området bør skje med byggtekniske løsninger og metoder som 
er miljøforsvarlige. I henhold til reguleringsbestemmelsene skal dette skje så skånsomt som mulig, og områder 
som ikke brukes til parkering, vei og byggegrunn skal tilbakeføres til tilnærmet opprinnelig utseende innen ett 
år etter avsluttet anlegg. 
 
 
4.4 Tilgjengelighet for alle 
Miljøverndepartementet har i rundskriv T-5/99B (tilgjengelighet for alle) gitt kommunene retningslinjer for 
hvordan hensynet til funksjonshemmede skal ivaretas i arealplanleggingen. Prinsippet om universell utforming 
er sentralt og innebærer at bygg, veier og uteområder utformes slik at de kan brukes på like vilkår av flest 
mulig, inkl. sårbare grupper som bevegelses-, orienterings- eller miljøhemmede. 
 
Alle tomtene, med unntak av F6, F7 og F17-F20, har vei fram til tomtegrensen og egen tomteparkering. Disse vil 
derfor gi god atkomst for funksjonshemmede. Det gjøres også oppmerksom på at gjennomgående fylkesvei og 
den jevne topografien i området gir lange siktlinjer og god oversikt mot omgivelsene – noe som kan gi økt 
trygghet for sårbare grupper. 
 
 

4.5 ROS-analyse 
Det er gjort en nærmere vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til planforslaget. Dette vil være faktorer som 
er aktuelle i dag eller gjør seg gjeldende som følge av planlagt utbygging. For å kvantifisere aktuelle forhold er 
følgende risikomatrise fra DSB benyttet: 
 
Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1 Ubetydelig 2
  

Mindre alvorlig/ en 
viss fare 

3
  

Betydelig/ 
kritisk 

4 Alvorlig/ 
farlig 

5 Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

5 Svært sannsynlig/kontinuerlig 5 10 15 20 25 

4 Meget sannsynlig/ periodevis, 
lengre varighet 4 8 12 16 20 

3 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller 3 6 9 12 15 
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2 Mindre sannsynlig/ kjenner 
tilfeller 2 4 6 8 10 

1 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1 2 3 4 5 

 
Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes 
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes 
 
Sjekkliste for risiko og sårbarhet: 

Hendelse/ situasjon Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 
NATURGITTE FORHOLD:     
1) Snø-/steinskred 3 3 9 Rasundersøkelse er utført av NGI, og beregnet fareområde 

er avsatt som hensynssone i plankartet. 
2) Fare for utglidning (geoteknisk 

ustabilitet) 
1 3 3 Det meste av området består av tykke moreneavsetninger 

med god stabilitet. Tidligere utbygging, landbruk og 
anleggsvirksomhet har ikke vist spor av kvikkleire på 
eiendommen. 

3) Flom/oversvømmelse    Det er ingen større vassdrag i planområdet 
4) Flom i elv/bekk, herunder lukket 

bekk 
1 1 1 Det er noen mindre bekker i området som ledes i 

kulvert/rør under hovedveien. 
5) Radon i grunnen 2 3 6 Radonfare kan ikke utelukkes. I henhold til Tek 10 omfattes 

fritidsboliger uansett av krav om radonsperre for nye bygg. 
6) Annet     
INFRASTRUKTUR:     
7) Hendelser på nærliggende 

transportårer: 
    

a) Vei 1 1 1 Eksisterende vei har ikke vært utsatt for skred, utrasning 
eller andre uforutsette hendelser tidligere.  

b) Vann/elv    Det er ikke større vann/vassdrag i området 
8) Drenering - oversvømmelse 1 1 1 Hele området har helning med naturlig avrenning. 
9) Brudd på tilgang:     

a) Elektristitet 2 1 2  
b) Teletjenester 2 1 2  
c) Vannforsyning 2 1 2  
d) Renovasjon/spillvann 2 1 2  

10) Dersom området har 
høyspentlinjer: 

    

a) Påvirkning fra magnetfelt 1 1 1 Det er avsatt hensynssone med 8 meter på hver side av 
dagens høyspentlinje. Eksisterende og planlagt bebyggelse 
ligger utenfor denne. Av nye hyttetomter har de nærmeste 
fått en byggegrense på 12 meter til linjen. 

b) Klatrefare i master 1 1 1 Antas ubetydelig. 
11) Bruk av transportnett (gående, 

syklende, kjørende) 
1 2 2 Eksisterende fylkesvei har svært lite trafikk, og består av 

lange, rette strekninger med god sikt. 
12) Brannberedskap:     

a) Spesielt farlige anlegg 1 3 3  
b) Vannforsyning 1 3 3 Må dekkes med privat vannforsyningsanlegg. 
c) Kun én atkomst? 1 3 3 Ja, men disse er generelt korte. 

TIDLIGERE BRUK:     
13) Påvirkning/forurensning fra 

tidligere virksomheter: 
    

a) Gruver, sjakter, steintipper 
etc. 

   Ingen i nærheten. 

b) Militære anlegg, 
piggtrådsperringer 

   Ingen i nærheten. 

c) Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdep. 

   Ingen i nærheten. 

d) Annet? 1 1 1 Vegvesenet etablerte et mindre massetak i sør i forbindelse 
med bygging av Uløybukt fergeleie. Massetaket er i dag fylt 
igjen. 

OMGIVELSER:     
14) Regulerte vannmagasiner med 

usikker is 
   Ingen i nærheten. 

15) Regulerte vassdrag med 
varierende vannstand 

   Ingen i nærheten. 

16) Terrengformasjoner med spesiell 
fare (stup e.l.) 

1 1 1 Noen mindre skrenter. Fare/risiko anses ubetydelig. 

17) Annet? 1 1 1 Ingen spesielle. 
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Konklusjon: 
 
Når det gjelder aktuell risiko (merket gult i tabellen over), så er hensyn ivaretatt på følgende vis: 

• Punkt 1: Snø-/steinskred

• 

: Rasundersøkelse er utført av NGI, og beregnet fareområde er avsatt som 
hensynssone i plankartet. Bebyggelse, vei og andre tiltak er lokalisert utenfor denne sonen. 
Punkt 5: Radon i grunnen

 
: Krav om radonsperre gjelder. 

Med utgangspunkt i dette anses planforslaget å ligge innenfor den risikomargin som er naturlig å påregne for 
en slik type utbygging. 
 
 

5 Innspill til planarbeidet 

Fristen for innspill til planarbeidet var satt til 12.6.2011. I etterkant av kunngjøringen er følgende 
innspill/bemerkninger kommet inn: 
 

Part Dato for innspill 
Troms fylkeskommune 16.06.2011 
Fylkesmannen i Troms 08.06.2011 
Statens vegvesen 08.07.2011 
NVE 17.06.2011 
Direktoratet for mineralforvaltning 25.05.2011 
Kystverket Troms og Finnmark (pr. e-post) 20.06.2011 

 
Nedenfor gis et kort resymé av innkomne innspill, samt kommentarer på hvordan merknadene er håndtert. 
Kopi av alle innkomne innspill følger vedlagt. 
 
Mrk: Varslingsbrev ved oppstart ble sendt til alle høringsparter i henhold til liste fra kommunen (mottatt på 
forhåndskonferanse). I ettertid er arealplanlegger gjort oppmerksom på at Abborassa reinbeitedistrikt v/ Isak 
Mathis Triumf også skulle vært varslet, noe som var ukjent for undertegnede fremt til nylig. Innspill fra 
reinbeitedistriktet er i ettertid mottatt og aktuelle hensyn er innarbeidet i planen. Disse forhold er omtalt i eget 
avsnitt (4.2 Hensynet til reindrift). 
 
Troms fylkeskommune 
Det vises til at området kan ha hittil ukjente fredete kulturminner, og at det er nødvendig med en arkeologisk 
befaring før innspill til planarbeidet gis. Fra før er det i planområdet registrert en hustuft og funnet en 
gjenstand fra yngre steinalder. 
 
Kommentar 
Arkeologisk befaring/undersøkelse er gjennomført, uten at nye funn er avdekket. Eksisterende fornminne 
(hustuft) er regulert til ”vern av kulturmiljø eller kulturminne”. 
 
Fylkesmannen i Troms 
Fylkesmannens innspill dekker følgende: 
− Naturmangfoldloven

− 

: Ved utøving av offentlig myndighet i saker som berører naturen, skal prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn. Vurderinger knyttet til dette skal fremgå av plandokumentet. 
Strandsone og landskap

− 

: Det bes om at fritidsboliger blir lokalisert på oversiden av veien, og at det i 
planleggingen legges vekt på at bebyggelse og veier underordner seg landskapet i området. Fylkesmannen 
minner også om at det er vedtatt en statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsone 
langs sjøen. Denne må legges til grunn for planarbeidet. 
Universell utforming

− 

: Prinsippene for universell utforming må legges til grunn for detaljreguleringen. 
Bestemmelser knyttet til dette kan sikre definerte funksjonskrav som blant annet universell utforming av 
bygninger, anlegg og utearealer, jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 4. 
Samfunnssikkerhet

 

: Planmyndigheten må påse at det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for 
området. Analysen skal dekke alle risiko- og sårbarhetsforhold av betydning. 

Kommentar 
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− Naturmangfoldloven
− 

: Aktuell vurdering er gjort under avsnitt 4.3. 
Strandsone og landskap

− 

: Tre hyttetomter er avsatt på nedsiden av veien, hvorav én (F6) eksisterer fra før. 
Det er gjort en grundig vurdering av dette under avsnitt 4.1 (fritidsbebyggelse). Krav til tilpasning av 
bebyggelse og veier til landskap/terreng er gitt i bestemmelsenes punkt 2.03 og 3.02 (fjerde ledd). 
Universell utforming

− 
: Vurdering av dette inngår i avsnitt 4.4 Tilgjengelighet for alle. 

Samfunnssikkerhet
 

: ROS-analyse er utført og inngår i avsnitt 4.5. 

Statens vegvesen 
Innspill fra Statens vegvesen dekker følgende: 
− Offentlig vei

− 

: Fylkesvei 342 går gjennom planområdet. Veien har svært lavt trafikkgrunnlag og er av lav 
standard. Berørt strekning regnes som landevei med generell fartsgrense 80 km/t (gir føringer for 
siktgrenser i henhold til vegnormalen). Det må settes av areal for vei, jf. pbl § 12-5 nr 2. 
Frisiktsoner

− 
: Skal inngå i reguleringsplanen som hensynssone etter pbl § 12-6. 

Byggegrense langs fylkesvei

− 

: Denne er i utgangspunktet 15 meter målt fra midten av veien, men 
reguleringsplanen kan gi andre grenser. Det aksepteres ikke byggegrenser nærmere veiskulder enn 10 
meter. Dette gjelder også parkeringsplasser. 
Avkjørsler

− 

: Direkte avkjørsler merkes med piler. Avkjørsler skal bygges etter krav i vegnormalene og 
tilfredsstille gjeldende siktkrav. 
Rekkefølgebestemmelser

 

: Det må tas inn rekkefølgebestemmelse om at avkjørsler skal bygges i henhold til 
krav i vegnormalene før det tillates byggestart. 

Kommentar 
− Offentlig vei
− 

: Berørt fylkesvei er regulert til ”kjøreveg”, merket o_V1. 
Frisiktsoner

− 

: Frisiktsoner er avsatt med utgangspunkt i frisiktlinjer på 100 meter. Krav til sonene er gitt i 
bestemmelsenes punkt 7.03. 
Byggegrense langs fylkesvei

− 

: For deler av eksisterende bebyggelse er byggegrense satt til 10 meter fra 
veikant. GF1 og U1 omfatter eldre bebyggelse som ligger nærmere veien enn minstekrav. Her er 
byggegrensen trukket rundt eksisterende bygningsmasse. 
Avkjørsler

− 
: Utført i samsvar med innspill. 

Rekkefølgebestemmelser
 

: Utført i samsvar med innspill, jf punkt 8.02 i bestemmelsene. 

NVE 
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare og energianlegg blir vurdert og 
innarbeidet i kommunale planer. I planen må det vurderes hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas i forhold til 
følgende tema: 
− Flom, erosjon og skred

− 

: Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. pbl § 4-3. Det må 
dokumenteres at planlagt utbygging ikke vil forverre flom-, erosjons- og skredforholdene for omgivelsene. 
For nye byggeområder skal sannsynligheten for skred være mindre enn 1/1000 (jf. krav i TEK, § 7-3). 
Plandokumentene må tydelig vis hvordan skredfaren er vurdert og hensyntatt. Eventuelle avbøtende tiltak 
må ivaretas i bestemmelsene. Bekker i planområdet må vurderes i forhold til flom, flom-/sørpeskred og 
erosjonsfare. 
Fare for kvikkleireskred

 

: Grunnforhold og mulig fare for kvikkleireskred må utredes. Deler av planområdet 
ligger i strandsonen, med innslag av marine strandavsetninger som kan være en indikasjon på ustabile 
grunnforhold. Hvis det er grunn til å anta at det kan være kvikkleire i grunnen må utbyggingens effekt på 
hele områdestabiliteten vurderes. 

Kommentar 
− Flom, erosjon og skred

− 

: Det er gjennomført rasundersøkelse av NGI (vedlagt), og beregnet faresone er 
hensyntatt i planleggingen (se hensynssone H310 i plankartet samt punkt 7.01 i bestemmelsene). Det anses 
ikke å være behov for sikring eller avbøtende tiltak utover dette. Bekkene i området er mindre sildrebekker 
med svært begrensede nedbørsfelt. 
Fare for kvikkleireskred

 
: Vurdert i ROS-analyse, punkt 4.5. Det er ikke funnet spor av kvikkleire i grunnen. 

Direktoratet for mineralforvaltning 
Det er i oppstartmeldingen ikke opplyst noe om volum av et eventuelt massetak. § 43 i mineralloven krever at 
alle masseuttak, som har et samlet uttak på mer enn 10000 m³, skal ha driftskonsesjon med driftsplan.  
 
Kommentar 
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Uttak av masse ble gjort av Statens vegvesen i forbindelse med bygging av nye Uløybukt fergeleie. Massetaket 
er i dag fylt igjen og avviklet. 
 
Kystverket Troms og Finnmark 
Planområdet i sjø ligger innenfor kommunens sjøområde. I planen bør også havne- og farvannslovens 
bestemmelser om tiltak i sjø innarbeides. 
 
Kommentar 
Innspillet er tatt til følge, jf. bestemmelsenes punkt 6.01, andre ledd. 
 
 
 
 
 
Kristiansand, mai 2014 
 
 
Karttjenester AS 

 
Jan Audun Bjørkestøl 
Arealplanlegger 
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1 Innledning 

På oppdrag fra Roger Bjørkestøl har NGI vurdert skredfaren for eiendom 44/2 
på Uløya, Skjervøy kommune. Området ble befart av Árni Jónsson og Hedda 
Breien, NGI, 24.08.2011. Roger Bjørkestøl var med på befaringen. 

Denne rapporten beskriver skredfaren for eiendommen og et faresonekart som 
viser hvilke deler av eiendommen som tilfredsstiller Plan og bygningslovens 
krav til sikkerhet mot skred for bygg i sikkerhetsklasse S2, dvs. en 
sannsynlighet for skred mindre enn 1/1000 per år. 

Figur 1 Oversiktskart over området med Arontind og Reinrabben 

Figur 2 Oversiktsbilde av Arontind og omtrentlig området som skal vurderes. 
Sett fra øst mot vest. Bilde fra Norgei3D 
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2 Terreng 

Eiendommen ligger under Arontinden, et kjegleformet fjell med høyde 563 m 
på østsida av Uløya. Den nordre delen av eiendommen ligger under toppen på 
fjellet, og i dette området er store deler av fjellsida mellom 30 og 50o. Mye av 
fjellsiden er bevokst med bjørketrær. Under sentrale deler av Arontinden ligger 
det ei stor ur, delvis bevokst. Mellom bebyggelsen og fjellsiden er det et flatt 
myrområde på omkring 150 m bredde. 

Figur 3 Sørlige del av eiendommen 

Figur 4 Nordlige del av eiendommen 
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Eiendommen går sørover mot Uløybukt skole. Her strekker fjellsiden seg opp 
mot Reinrabben (451 moh) og er for det meste slakere enn 30o. Det er et bratt 
parti omkring kote 200, men dette har begrenset høyde. Mellom Reinrabben og 
Arontinden ligger et flatt myrområde med småvann omkring 400 moh. Herfra 
går det en mindre bekk ned mot midten av den aktuelle eiendommen. 
Befaringen viste at dette er en liten bekk. Det ser ut til å være et vannskille 
oppe på dette platået, nokså langt mot øst, slik at bekken ned mot den aktuelle 
eiendommen blir av begrenset størrelse. 

Bak husene i den nordlige delen av eiendommen er det et flatt myrområde, 
trolig tidligere strandflate. 

3 Klima 

Værstasjonen Loppa ligger noe nord for Skjervøy kommune og har data 
tilgjengelig fra 1957 til 1999. Som vi ser av figur 2 har stasjonen 917 mm 
nedbør i året, og mesteparten kommer i vintermånedene. Nedbørsnormaler for 
Skjervøy – Simavåg viser 875 mm per år, med omkring 80 mm per 
vintermåned. Vind fra nordvest, nord og nordøst fører ofte med seg nedbør som 
snø. Dette betyr at fjellsider som ligger i le for disse vindretningene samler opp 
mest snø. Lokale terrengforhold bidrar til store variasjoner i nedbør og vind og 
hvor det legger seg snø i fjellsida.  

Figur 5 Klimaoversikt fra stasjonen Loppa 
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Stasjonsnavn: 92700 LOPPA

Ekstrem- og gjennomsnittsverdier

Årsnedbør: 917 mm

Vinternedbør: 515 mm

Sommernedbør: 402 mm

Maks. ettdøgnsnedbør: 60 mm

Maks. tredøgnsnedbør: 102 mm

Maks. femdøgnsnedbør: 119 mm

Maks. snødybde135 cm   Dato:12/4/1985 Data tilgjengelig fra 1/1/1957 til 31/7/1999

Middeltemperatur: 3.8 oC

Maks. lufttemperatur: 26.5 oC

Min. lufttemperatur: -15.0 oC

Maks. vindhastighet: 30.9 m/s

Maks. VINTER vindhastighet: 30.9 m/s
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Figur 6 Vindrose som viser vindretning som fører til vesentlige snømengder. 

4 Skredfarevurdering 

4.1 Krav til sikkerhet 

Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift 
TEK10) i Plan- og bygningsloven: 

§ 7-3. Sikkerhet mot skred
(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger 

av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område.  
(2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred 

fastsettes. Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, 
dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av 
skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor 
ikke overskrides.  

Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde  
Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige 

sannsynlighet
S1 liten 1/100
S2 middels 1/1000
S3 stor 1/5000

  5   10   15   20

30

210

60

240

90270

120

300

150

330

180

0

Stasjonsnavn: 92700 LOPPA

Prosent av tilfeller

Spørringsparameter:

Lufttemperatur < 3  oC

Vindhastighet > 5 m/s

Snødybde > 0  cm

Nedbør (1 døgn) > 20 mm

Nedbør (3 døgn) > 40 mm

Nedbør (5 døgn) > 0 mm

Vindsektor  0 til 360 degr.

Valgt periode: all/all/all til all/all/all

Antall tilfeller funnet i perioden: 50 av 46194

Data tilgjengelig fra 1/1/1957 til 31/7/1999

Total antall obervasjoner: 46194
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Dette betyr at nybygg i sikkerhetsklasse S2, dvs eneboliger og hytter skal 
plasseres der faren for skred er mindre enn 1/1000 per år. Loven gir mulighet 
for at faren for bygg og tilhørende uteareal reduseres ved fysiske tiltak. 

4.2 Skredfarevurdering 

Snøskred er dominerende og dimensjonerende faretype for eiendommen, men 
det går også steinsprang fra Arontind. Vi har utarbeidet faresonekart som viser 
hvilke deler av eiendommen som er utsatt for skred med en sannsynlighet på 
1/1000 per år eller mer (kart 02). Disse områdene markeres i rødt og inkluderer 
alle typer skred (ikke kvikkleire). 

4.3 Snøskred 

Store deler av fjellsida helt opp mot toppen av Arontinden er så bratt at 
snøskred kan løsne. I sentrale deler av fjellsida er det derimot såpass bratt at 
det legger seg opp mindre snø.  

Fra den sørlige delen av Arontinden går det ofte skred fra ei svak skålform 
mellom 300 og 400 moh. Snøskredområdet sees tydelig i venstre del av figur 7 
(lite vegetasjon i skredområdet). Grunneier har opplyst om at dette snøskredet 
ved flere anledninger har gått ned på veien (2011, 1983) og på sjøen 
(1969/1970). Skredet går tilnærmet årvisst. Skålformen ligger slik til at det 
samler seg mye snø her med vestlige vindretninger, og skredet kan forplante 
seg videre mot sør. Figur 8 viser snøskredet som gikk vinteren 2011. Det er 
også muligheter for snøskredutløsning i området noe høyere, like nord for det 
store løsneområdet. Dette skredet vil ikke nå like langt. 

Figur 7 Arontind med snøskredområder markert med piler. Foto: R. Bjørkestøl 
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Figur 8 Tilsendt bilde med omriss av snøskred som gikk vinteren 2011. Foto: 
R. Bjørkestøl 

Fra toppområdet på nordsiden av Arontinden (figur 7) går det snøskred som 
svinger ned mot øst. Spor i vegetasjonen tyder på at det har gått snøskred her 
nylig. Disse snøskredene når først ned til en utflatning omkring 300 moh. 
Sannsynligvis vil mye av skredmassene avlagres på denne flaten, men armer av 
snøskredet kan falle utfor stupet. Sjeldne og særlig store snøskred vil kunne nå 
videre ned på det flate myrområdet. 

Utfra terrenget å dømme kan det også gå snøskred fra det sentrale toppområdet. 
Under befaringen var det ingen spor i terreng eller vegetasjon som tyder på 
dette. De fleste snøskredene herfra vil sannsynligvis bli av begrenset størrelse 
og falle utfor det bratte partiet 300-400 m som mindre armer. Disse vil trolig ha 
begrenset mulighet til å dra med seg mye masse fra det bratte partiet nedenfor. 

4.4 Sørpeskred 

Platået mellom Reinrabben og Arontind kan fungere som løsneområde for 
sørpeskred i spesielle værsituasjoner med mye nedbør som regn på snødekket, 
eller i heftige smelteperioder. Grunnet vannskillet ser det ut til at eventuelle 
sørpeskred vil gå mot vest og ikke ned mot eiendommen. Bekken mot 
eiendommen er av liten størrelse. Det er likevel fornuftig å holde bebyggelse 
unna bekkeløp fordi både eventuelle flomskred og sørpeskred ofte vil følge 
slike far. 

4.5 Steinsprang 

Det er ei stor ur opp mot Arontinden. Det kan komme steinsprang fra det bratte 
skrentpartiet omkring kote 300-400. Slike steinsprang vil ikke nå helt ned mot 
fjorden, men stoppe i ura og på det flate myrområdet. 
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Figur 1: Oversiktskart stor skala. 



BAKGRUNN FOR UNDERS0KELSEN 

Unders0kelsene pa Uloya kom til som en folge av detaljregulering av Gbnr 44/2. 

Deltagere pa undersokelsen 

Undersokelsen pa Uloya ble foretatt av arkeolog Marius Opdatil Larsen (rapportansvarlig) og arkeolog Laura Bunse fra 

Troms fylkeskommune 

Sammendrag 

Det ble ikke gjort funn, observasjoner eller registreringer av arkeologisk interesse ved undersokelsene pa Uloya i September 

2012. 

OMRADEBESKRIVELSE 

Uloya ligger i Nord-Troms, ved utiopet av Lyngenfjorden 

og er delt mellom Skjervoy og Nordreisa kommuner. 

Tilkomst til oya er ved bat eller ferge. Ferga gar fra 

fastlandet over Rotsundet til enten det gamie 

handelsstedet Hamnnes som ligger pa sydspissen av oya, 

eller til Uloybukt som ligger pa ostsiden av 0ya. Det gar 

ikke vei rundt hele oya, men det er to veistrekninger her, 

hvorav den ene gar fra nordspissen av oya og videre 

sorover langs ostsiden av oya mot Uloybukt, og en som 

gar fra Hamnnes og videre nordover pa vestsida av Uloya 

mot Berglund. Store deler av Uloya er dekket av fjell og 

bebyggelsen ligger ned mot havet langs de to 

veistrekningene pa ost- og vestsiden av oya. 

Undersokelsesomradet ved Gbnr. 44/2 ligger ved 

Storbukta like nord for Uloybukt, pa ostsiden av Uloya. 

Planomradet ligger nedenfor Arontidnen, gar fra nede i 

fjeera til opp mot pa det meste 110 meter over havet. Innfor 

dette omradet er det en markert terrasse som ligger 

omtrent mellom 20 og 25 meter over haveL Pa denne 

siden av Uloya har det pa samme hoyden tidligere blitt gjort et funn og registreringer fra steinalder. Innenfor planomradet har 

det ogsa blitt registrert en hustuft (Id. 27126) av uviss alder. Den sorlige delen av planomradet er dominert av et ulendt 

bergomrade, mens store deler av omradet som gar fra terrassen og ned til havet bestar av (tidligere) dyrket mark og 

boligomrader. Det ovrige omradet bestar av utmark som er delvis dekket av vatmark/myr. 

METODE 

Metodene som ble brukt ved undersokelsen pa Uloya kalles for visuell overflateregistrering og provestikking. 

Ved visuell overflateregistrering undersokes et omrade for kulturminner og spor av fortidig aktivitet som er synlige pa 

markoverflaten. Pa denne maten far man ogsa et inntrykk av landskapet, slik at det kan vurderes om det er hensiktsmessig 

med videre undersokelser ved hjelp av andre metoder. 



Pr0vestikking gar ut pa a dokumentere kulturminner som ligger skjult under bakken. Metoden brukes i hovedsak til a finne 
boplasser fra steinalder og tidlig metalltid, men ogsa kulturlag fra yngre perioder kan pavises pa denne maten. I det utvalgte 
omradet blir det tatt provestikk med spade pa ca. 40 x 40 cm og ned til steril undergrunn. Massene blir saldet og sett 
gjennom for redskaper, avfall fra redskapsproduksjon, keramikk og lignende. I tillegg blir kulturlag som er synlige i profilen 
dokumentert. 

GJENNOMGANG AV UNDERS0KELSEN: 

Figur 3: Oversiktbilde av den nordiigste delen av 
terrassen. Tatt mot 0. 

Unders0kelsene pa Uloya ble foretatt den 25. og 27. September 2012. Med 
bakgrunn i hoyden over havet og distribusjon av tidligere funn, samt 

"T terrengets topografi og form, ble det ved befaringen av planomradet 
P • V . - ^ ^ . . . -̂̂ ĵj bestemt a rette hovedfokuset ved undersokelsene inn mot provestikking 

langs den markerte terrassen. 
Ved befaringen ble det klart at store deler av terrassen var, til dels kraftig, 
forstyrret. I nordre del var det (tidligere) dyrket mark, mens den sorligste 
delen fremstod som mer eller mindre uforstyrret til der hvor den gikk over i 
berg. Mellom disse star det flere hus/hytter, og omradet fremstod som i stor 

grad opparbeidet og planert. Omtrent fra mist i planomradet og til den oppdyrkete delen i nord gar det en gammel vei i 
bakkant av terrassen, og deler av denne er nylig opprustet. Med bakgrunn i dette ble det bestemt a fokusere provestikkingen 
til endeomradene av terrassen innenfor planomradet i nord og sor, siden 
disse fremstod som mest uforstyrret. 

Det ble tatt 8 provestikk pa den nordiigste delen av terrassen innenfor 
planomradet, hvorav samtlige var negative. Denne delen av flaten bestar et 
omrade med oppdyrket mark, men det ser ut til at det kan vsre en stund 
siden sist den ble dyrket opp. Planomradet avgrenses mot nord her av en 
liten elv, pa andre siden av denne fortsetter terrassen og nord for elva her er 
det flere hus og den oppdyrkete marken ser ut til a fortsette. Omradet av 

terrassen som det ble gjort provestikk innenfor er gresskledd, men er noe FVu'irPrevestlkkfradenToKiiigsttd^T^^^^^ 
ujevn og tuete. I hovedsak var stratigrafien bestaende av gresstorv overst 
og deretter grov morenegrus og/eller store steiner. I noen stikk var det ogsa spor av silt/grov leire og grunnen var ofte fuktig, 

slik at flere av provestikkene ble helt eller delvis fylt igjen av vann. I noen av 
provestikkene kunne en ogsa se at jorda har blitt snudd pa. Det ble gjort et 
funn av moderne keramikk, ellers ingen funn. 

Pa den sorligste delen av terrassen innenfor planomradet ble det tatt i alt 
12 provestikk, som alle var negative pa funn av arkeologisk interesse. 

j Omradet her er for det meste uforstyrret, bortsett fra noen strommaster til 
en mastetrase som gar pa langs av planomradet, og altsa delvis langs 
terrassen. I forbindelse med mastetraseen har skogen langs terrassen her 
blitt hugd ned/ryddet. Ellers er grunnen dekket av lyng og torv, samt en god 

del vatmark/myr. Det gar ogsa et par mindre bekker over terrassen her. Stratigrafien i provestikkene var i alle hovedsak 

Figur 5: Oversiktsblld av den sorligste delen av 
terrassen. Tatt mot N-N0. 



Figur 6: Bilde av prcvestikk fra sar pa terrassen. P11. 

lyng/torv overst av varierende tykkelse, og deretter rett ned pa grov morene 

grus og/eller stein. Flere stedet var det ogsa mye ratter til trar og 

smabusker i prevestikkene. Ingen funn ble gjort. 

Pa denne delen av terrassen tiar det tidligere blitt registrert en tiustuft (Id. 

27126) som beskrives slik i Askeladden: 

Hustuft, kvadratisk, lengde 5 m, bredde 5 m. Vollens bredde ca. 1 m, dybde 

0,5 m Meget godt markert, gress og lyngbevokst. Mose og fint gress inni 

tufta. Denne kunne ikke gjenfinnes ved undersokelsene i September 2012. 

Store deler av terrassen 

framstar altsa som kraftig forstyrret. Det evrige omradet ned mot tiavet er til 

dels relativt kraftig hiellende, mens omradet over terrassen i all hovedsak er 

utmark med berg i sar og skog og vatmark i vest mot Arontinden. Dette 

omradet i vest er slakt hellende og det ble ikke observert noen flater e.l som 

framstod som a ha stort potensial i forhold til spor av aktivitet eller 

bosetning i steinalder, noe hoyden over havet pa store deler av dette 

omradet ogsa underst0tter. Det ble imidlertid observert et mindre Figur 8: Oversiktsbiideav mindre «terrasse».Tatt mot 
s. 

terrasselignende omrade like bak den ovenfor omtalte terrassen, i den 

nordligste delen av planomradet. Denne var slakt hellende nedover mot ost 

og hadde en markert kant like over den ovenfor omtalte terrassen, men 

mellom disse ligger veien som gar pa langs av terassen i denne delan av 

planomradet, og det er klart i arbeid med denne veien i alle fall delvis er 

arsaken til denne markerte kanten. Det var her ryddet for skog fordi 

mastetraseen gikk langs denne delen av planomradet. Det ble satt i alt fire 

provestikk her som alle var negative. Stratigrafien var lyng/torv ovesrt og sa 

rett ned pa grov morenegrus. Figur?: Prsvestikk fra mindre "terrasse". P21. 



Figur 9: Kart met) provestikk. 



SAMMENDRAG OG KONKLUSJON: 

Ved undersokelsene pa Ulcya i September 2012, ble hovedfokuset lagt inn pa prevestikking pa de mest uforstyrrete delene 
av en markert terrasse her. Terrassens topografi og form, samt dens beliggenhet i forhold til hoyde over havet og tidligere 
funn gjort pa denne siden av Ul0ya, tilsa at denne terrassen kunne ha potensial som i forhold til spor av bosetning/aktivitet 
fra steinalder. Det ble satt i alt 24 provestikk her som alle var negative. Store deler av terrassen er til dels kraftig forstyrret. 
Her ble det ikke satt noen provestikk, og en kan ikke utelukke at det her kan ha v«rt og fortsatt vsere slike eventuelle spor, 
dog graden av planering, opparbeiding m.m tilsier at det er lite sannsynlig at slike eventuelle spor i noen sasriig grad vil vasre 
bevart. 

De 0vrige delene av planomradet ble ikke detaljbefart slik som terrassen, men dette omradets topografi og beliggenhet tilsier 
ikke at de har saerskilt potensial i forhold til slike spor som beskrevet ovenfor. 



















 
 
Adresseliste 
 
 
 

Kristiansand, 12. mai 2011 
 
 

 

Varsel om oppstart av detaljregulering på Uløya (Skjervøy 
kommune); omfatter del av gnr/bnr 44/2. 
 
På vegne av tiltakshaver Roger Bjørkestøl m.fl., varsles det igangsetting av 
planarbeid for overnevnte eiendom på Uløya i Skjervøy kommune. Kunngjøring skjer 
med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 12-14 og § 12-8. 
 
Planlagte tiltak består av: 

• Nytt garasjebygg 
• Tilrettelegging for oppføring av fritidsboliger 
• Nausttomter 
• Avsetting av massetak og LNF-områder vil også bli aktuelt 
 
Spørsmål om planlagte tiltak kan rettes til Roger Bjørkestøl, tlf 41 12 27 64, mens 
informasjon vedrørende planarbeidet gis av arealplanlegger Jan Audun Bjørkestøl, tlf 
91 72 82 45. 
 
Eventuelle merknader og innspill må sendes skriftlig innen 12.6.2011 til: Jan Audun 
Bjørkestøl / Bråvannstoppen 35 / 4624 Kristiansand, eller pr. e-post til 
janaudun@gmail.com. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Arealplanlegger 

 
Jan Audun Bjørkestøl 
 
 
 
Vedlegg: Kartskisse 
  Adresseliste over varslede parter (Offentlige instanser og Naboliste) 
 



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

50

75

25

15

12
517

5

15
0

22
5

20
0

10

/20

/27
/26 44/2

43/2

43/3

43/2

43/2

44/2
43/3

43/2

43/5

43/3

44/7

44/2

44/2

43/5

44/2044/24

44/17

44/24

44/2/1

±

364 mål

0 100 200 300 m

1 : 5000 (A4)

Planområde/-grense

Eiendomsteig 44/2

REGULERING
Oppstart av planarbeid

DATO: UTARBEIDET:

8.5.2011 Arealplanlegger
Jan Audun Bjørkestøl

Planområde



HØRINGSPARTER OG REGISTRERTE NABOER: 
 
 
Offentlige instanser mv. 
 
Bergvesenet 
Postboks 3021 Lade 
7441 TRONDHEIM 

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark 
Bredbuktnesveien 50 B 
9520 KAUTOKEINO 

Kystverket i Troms og Finnmark 
Serviceboks 2 
6025 ÅLESUND 

Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen 
Avjovargeaidnu 50 
9730 KARASJOK 

NVE, Region Nord 
Kongens gate 14-18 
8514 NARVIK 

Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 
8002 BODØ 

Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavd. 
Postboks 6105 
9291 TROMSØ 

Skjervøy kommune, Teknisk etat 
Postboks 145 
9189 SKJERVØY 

Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben 
Postboks 6105 
9291 TROMSØ 

Troms fylkeskommune, Kulturetaten 
Postboks 6600 
9296 TROMSØ 

Fylkesmannen i Troms, Landbruksavd. 
Postboks 6105 
9291 TROMSØ 

Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat 
Postboks 6600 
9296 TROMSØ 

Fylkesmannen i Troms 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben 
Postboks 6105 
9291 TROMSØ 

 

 
 
Private hjemmelshavere 
 

HJEMMELSHAVER ADRESSE EIENDOM, MATRIKKELNR. 
Steinar Storelv 9197 ULØYBUKT 40/3 
Gunnlaug Irene Horn Uløybukt, 9197 ULØYBUKT 41/2 
Elisif Helene Berg Gamst Rotsund, 9153 ROTSUND 41/6 
Hans Hole Strandveien 46 C, 9180 SKJERVØY 43/2 
Bengt Arne Sørvoll Balsfjordvinden 24, 9006 TROMSØ 43/3 
Odd Arnfinn Sørvoll Sundveien 9 D, 1397 NESØYA 43/3 
Øystein Sørvoll Sommarsetveien 17, 9060 LYNGSEIDET 43/3 
Johnny Georg Samuelsen Deppeldiket 32, 8050 TVERLANDET 44/1 
Roger Bjørkestøl og Cissel 
Oddveig Samuelsen 

Strandveien 109, 9180 SKJERVØY 44/17 

Hermod Albrigt Bjørkestøl Gullhaugveien 44, 1354 BÆRUMS VERK 44/24, 44/26, 44/27 
Jan Gunnar Bjørkestøl Brøvigkollen 1 B, 4623 KRISTIANSAND 44/24, 44/26, 44/27 
Per Åsmund Bjørkestøl Postboks 168, 9189 SKJERVØY 44/24, 44/26, 44/27 
Roger Bjørkestøl Strandveien 109, 9180 SKJERVØY 44/24, 44/26, 44/27 
Torgeir Bjørkestøl Moserabben 1, 3360 GEITHUS 44/24, 44/26, 44/27 
Yngve Bjørkestøl Solliveien 4, 3150 TOLVSRØD 44/26 
Hallgeir Bjørkestøl Flintveien 8, 4332 FIGGJO 44/27 
Aud Sole Haugen og Svein 
Jacobsen 

Bensnes, 9064 SVENSBY 44/22 

Lise Lotte Lund Sappen, 9151 Storslett 44/24/1 
 

























Jan Audun Bjørkestøl <janaudun@gmail.com>

74:21 1102 inuj .02>on.tekrevtsyk@neslo.naj< on.tekrevtsyk@neslo.naj
Til: "janaudun@gmail.com" <janaudun@gmail.com>
Kopi: "post@skjervoy.kommune.no" <post@skjervoy.kommune.no>

Viser til Deres henvendelse vedrørende overnevnte.

Planområdet i sjø ligger innenfor kommunens sjøområde. I planen bør også havne- og farvannslovens
bestemmelser om tiltak i sjø innarbeides.

Kystverket Troms og Finnmark har ingen merknader til oppstart av planarbeidet.

Med hilsen
Jan Olsen
rådgiver
Kystverket Troms og Finnmark
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