
Notat 
Foreløpig vurdering av behov for konsekvensutredning (KU), reguleringsplan ny fergekai 
FV 8690 Storstein, Skjervøy kommune 
 
Fagtema naturmangfold, naturressurser og friluftsliv/nærmiljø 
 
Bakgrunn 
Statens Vegvesen skal på oppdrag fra Troms fylkeskommune utarbeide reguleringsplan for 
oppgradert fergekai ved Storstein i Skjervøy kommune. Planen innebærer utvidet kai og bedre 
tilrettelegging av landareal med tanke på parkering og servicefasiliteter. Planområdet er vist i figur 1 
under. 
 

 
Figur 1. Dagens fergekai ved Storstein med inntegnet forslag til planområde (stiplet sort linje). Kilde. Arc GIS/Statens 
kartverk. 
 
Ansvarlig myndighet skal alltid vurdere om en plan eller et tiltak krever konsekvensutredning. For 
planer etter plan- og bygningsloven er ansvarlig myndighet planmyndigheten, i dette tilfellet Skjervøy 
kommune.  
 
Men forslagsstiller skal, jf. § 9 i forskrift om konsekvensutredning (F21.06.2017 nr. 854), gjøre en 
foreløpig vurdering av om plan/tiltak kan få så vesentlige virkninger for miljø eller samfunn at det må 
konsekvensutredes.  
 
Dette notatet er en foreløpig vurdering av konsekvenser for naturmangfold/naturressurser/friluftsliv, 
basert på tilgjengelig kunnskap om prosjektet pr. september 2019. 
 
  



Gjeldende regelverk 
Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes fremgår av KU-forskriftens § 6. For 
reguleringsplaner gjelder det tiltak som er listet i vedlegg I til forskriften. Samferdselstiltak er listet i 
vedlegg I, punkt 7. For veg er det kun motorveg/flerfeltsveg og tiltak med investeringskostnad på 
over 750 millioner kroner som er KU-pliktig etter vedlegg I. Vårt tiltak har en kostnadsramme som er 
langt lavere enn dette. Tiltaket er dermed ikke KU-pliktig etter forskriftens vedlegg I. 
 
Det er videre krav om konsekvensutredning av tiltak som ikke faller inn under vedlegg I, dersom  

a) tiltaket er listet i forskriftens vedlegg II og  
b) kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.   

 
Vårt tiltak faller inn under punkt 10 e) i vedlegg II, «bygging av veier». Tiltaket kan dermed være KU-
pliktig basert på en vurdering av tilgjengelige opplysninger om miljø-/samfunnsverdier og i hvilken 
grad disse blir berørt av tiltaket.  
 
Kunnskapsgrunnlag naturmangfold 
Tiltaket berører et sjøområde på om lag 60 daa og et landområde på i overkant av 30 daa.  
 
Registreringer i Naturbase:  
To registreringer fra 2012 av arter av særlig stor forvaltningsinteresse, på grunn av rødlistestatus. 
Teist (Cephus grylle), rødlistet som sårbar, og makrellterne (Sterna hirundo), rødlistet som sterkt 
truet. Begge observasjoner med 300 m nøyaktighet (naturbase.no). 
 
Det er ingen registreringer av spesielle naturtyper etter MD håndbøker 13 (terrestrisk) eller 19 
(marin). Området er ikke NiN-kartlagt (naturbase.no). 
 
Registreringer i Artsdatabanken: 
Ved samme registrering (NOF 2012) ble det i tillegg til de to registreringene i Naturbase, også 
registrert krykkje (Rissa tridactyla), rødlistet som sterkt truet, blåstrupe (Luscinia svecica), tjeld 
(Haematopus ostralegus) og rødnebbterne (Sterna paradisaea). De tre sistnevnte er ikke rødlistet. 
 
Fremmedarter: 
Det er ikke registrert fremmedarter på strekningen ved eller inn mot fergekaia på Storstein i 
Naturbase eller Artsdatabanken. Det ble ikke registrert fremmedarter på strekningen ved siste 
registrering i nord-Troms i 2016. Det kan likevel ikke utelukkes at det finnes fremmedarter på 
strekningen. 
 
Registreringer i Vann-nett: 
Eneste registrering i Vann-nett er for kystvannforekomst «Kvænangen Haukøy», som planområdets 
vanndel ligger innenfor. Økologisk tilstand er angitt som god, kjemisk tilstand som ukjent. Ingen 
risiko. Lav presisjon med følgende kommentar: «Stor vannforekomst med gode strømforhold. Visse 
bidrag til organisk materiale og næringsstoffer fra oppdrettsvirksomhet, tettsted og utslipp fra 
spredte avløp» (vann-nett.no). 
 
Det er ved befaring observert relativt mye fisk i områdene rundt moloen, stimer med sei (Pollachius 
virens) og noe torsk (Gadus morhua).  Det er ingen lakseførende vassdrag eller andre vassdrag 
innenfor planområdet (lakseregisteret.no). 
 



MD-Vannmiljø:  
Ingen spesielle registreringer. Det er flere mindre bekker som drenerer ned mot planområdet 
gjennom den bratte fjellsiden over området. 
 
Det er tatt borprøver av sedimenter i sjø innenfor planområdet, for å kartlegge eventuelle 
forekomster av miljøgifter. Dette gjøres for å sikre at eventuell planlagt masseforflytning ikke får 
uheldige konsekvenser for miljøet. 
 
Verneområder/inngrepsfrie naturområder:  
Tiltaket berører ingen av delene. 
 
Biolog fra Statens Vegvesen gjennomførte i august 2019 befaring av land-delen innenfor 
planområdet. Det ble ikke påvist spesielle naturtyper eller arter av svært stor eller stor 
forvaltningsinteresse innenfor området. Søndre grense for planområdet følger stort sett en skjæring 
langs fylkesvegen. Vegetasjonen på nedsiden av denne er begrenset til småvokst buskvegetasjon 
bestående av bjørk (Betula pubescens) og selje (Salix caprea) , med tuevoksende grasarter og noen få 
andre arter som rødkløver (Trifolium pratense), blåbær (Vaccinium myrtillus), røsslyng (Calluna 
vulgaris), krekling (Empetrum nigrum), øyentrøst (Euphrasia officinalis), snellearter (Equisetum sp.) 
og myrullarter (Eriophorum sp.) i feltsjikt. Bunnsjikt med vanlige mosearter. Området er preget av 
tynt/fraværende jordsmonn og fremstår som delvis vassjukt på grunn av dårlig drenering. 
 
Kunnskapsgrunnlag naturressurser 
 
Tiltaket berører ikke landbruksareal eller arealer med andre viktige naturressurser. 
 
Planområdet ligger innenfor reinbeitedistrikt 39 Ardni/Gávvir (Arnøy/Kågen). Ifølge NIBIO sitt 
nettsted kilden.no, så er planområdet del av vårbeite/kalvingsland og lavereliggende sommerbeite. 
Det går også en viktig flytteled forbi og i fjellsiden over fergestedet.  Flytteleden benyttes når reinen 
vandrer fra vinterbeitene på indre strøk og ut til øyene hvor de har vår-/sommerbeite. 
Krysningspunkt over til Arnøya for reinen er 2-3 km vest av planområdet (kilden.no). 
 
Kunnskapsgrunnlag friluftsliv/nærmiljø 
Området Kågen er lagt inn i naturbase med områdeverdi viktig friluftsområde og områdetype stort 
turområde uten tilrettelegging. Ganske stor brukerfrekvens. Ofte brukt av nasjonale og regionale 
brukere. Middels egnethet og stor symbolverdi (naturbase.no). 
 
Beskrivelse i naturbase: 
«Yndet toppturlokalitet med mange tilreisende toppturentusiaster fra inn-og utland. Kågtind er Norges 
3.høyeste fjelltopp på en øy. Bratt og dramatisk terreng. Jaktområde (rype og elg) og bærterreng. Vandresti 
langs hele vestersiden av øya og rundt Taskebyhalvøya. lvøya, topptur til Kågtind og flere andre topper. Ved 
Storstein kan man se gamle boplasser og ved Lutberg finner man en hule ved "Rebekkas Fryd. Der er det 
tilrettelagt med bord, benker og bålplass. Noen turstier fører deg til isbreer. Øya er svært mye brukt av 
lokalbefolkningen til alle typer friluftsliv. Større inngrep inkluderer trykkbasseng, kraftverk, steinbrudd, vei 
og fergekai.» 
 
  



Tiltakets påvirkning på naturmangfold, naturressurser og friluftsliv 
 
Tiltaket vil stort sett berøre områder som allerede er bygget ut med eller er nært tilknyttet 
eksisterende fergekai, fylkesveg og molo. Foreslåtte utvidelser av fergekai til 70 meters lengde og 
større parkerings- og venteområder på land skal gjøres på områder hvor det ikke er registrert/funnet 
spesielle naturverdier.  
 
Planområdet er trukket så langt ned mot fylkesvegen som mulig for ikke å komme i konflikt med 
reindriftas bruk av områdene i fjellsiden over. Det skal ikke utføres permanente tiltak som, ut fra 
foreliggende kunnskap, vil påvirke reindrifta på en slik måte at forholdene må konsekvensutredes. 
 
Planområdet vil få minst like gode parkeringsforhold som tidligere og bedre fasiliteter for publikum. 
Dette vil antakelig være en fordel i forhold til at lokaliteten er startpunkt for turer til fjellområdene 
sør for fergestedet. 
 
Konklusjon-foreløpig vurdering av behov for KU 
 
Basert på eksisterende kunnskap er konklusjonen at det planlagte tiltaket ikke vil medføre vesentlige 
virkninger på naturmangfold/naturressurser eller friluftsliv. Tiltaket utløser således ikke krav om 
konsekvensutredning.  
 
 
Fagtema kulturminner og kulturmiljø 
 
Eksisterende forhold 
Det ligger ingen kjente kulturverdier innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet.  
 
Virkninger av planforslaget 
Potensiale for hittil ukjente kulturminner vurderes som lavt, da grunnen i deler av planområdet har 
vært gjenstand for byggeaktivitet i nyere tid og arealet antatt uforstyrret mark som foreslås regulert 
er forholdsvis beskjedent. Før planen kan egengodkjennes må forholdet til kulturminner være avklart 
med regional kulturminneforvaltning, som er Troms fylkeskommune og Sametinget for kulturminner 
på land, og Norges Arktiske Universitetsmuseum for kulturminner i sjø. 
 
Vurdering av KU-plikt 
Planlagt tiltak vurderes til å ikke utløse krav til konsekvensutredning for kulturminner. Det er ikke 
kjent kulturminner innenfor eller i nærhet til planområdet, og potensiale for hittil ukjente 
kulturminner vurderes som lavt. 


