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Regulering av Sand ra s t

Kommunedirektørens innst illing:

Med Hjemmel i plan -og bygningslovens § 12-10 sendes forslag t il reguleringsplan for Sandøra øst
bestående av plankart / varslingska rt datert 08.01.2021 på høring og legges ut t il offent lig et tersyn.

Formannsskapet 24.06.2021:

Behandling:
Kommunedirektøren skal sørge for bedriften som utarbeider planen bruker rikt ig kommunenummer.
Vot ering:
Kommunedirektørens innst illing enstemmig vedt at t.

FS- 37 / 21 Vedtak:
Kommunedirektørens innst illing:

Med Hjemmel i plan -og bygn ingslovens $ 12-10 sendes forslag t il reguleringsplan for Sandr a s t
bestående av plankart/ varslingska rt datert 08 .01.2021 på hør ing og legges ut t il offent lig ett ersyn.

Planforslaget består av plankart (vedlegg 4) med t ilhørende bestemmelser (vedlegg 2),
Området som planlegges regulert vil være på ca. 166 daa. Det nye t iltenkte indust riområdet er en
utvidelse av eksisterende og regulert indust riområde paSand ra. Planomrade omfatt er gnr 69 bnr 1
grunneier Skj ervøy kommune samt t o festa bebygde hytt etomter på feste t omt 69/ 1/ 807 og
69/ 1/ 835.

Planområde:

Planområdet er lokalisert på Sandøra som ligger på Østsiden av Skat t rsundet bru og fra tv. 866
og ned mot sjøen. Nærmeste bebyggelse finnes i Hollendervika ca. 3 km. fra planområdet .
Sjøkabel for st røm kommer i land i og krysser planområdet lengst øst i planområdet.
Planen grenser opp mot fv 866.



I planområdet er det t o små hyt ter (feste) som er privat eid, kommunen har en dialog om akj pe ut
begge.
Nord for planområdet og nede ved sjøen ligger det 7 private hytt er, de grenser direkt e
t il planområdet og har adkomstvei via st ier fra Hollendervika.

Varsler/H@ring / M erkn ader:
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble annonsert i Framt id i nord samt på Skjervøy
kommunes hjemmeside. Berørte parter ble t ilskrevet. Høringsper ioden var fra 08.01.2021 t il
21.02.2021. Som følge av varsling kom det inn 9 innspill, disse ligger vedlagt i sin helhet . (Vedlegg 7-
15)
En oppsummering av disse utt alelsene et terfulgt av komment arer fra Skjervøy kommune, er nevnt i

punkt 7. side 36,37 0g 38 i Planbeskrivelsen. (Vedlegg 1)

Risiko- og sarbarhets (ROS):

I ROS-analysen er det vurdert ulike hendelser og sit uasj oner. De aller fleste forholdene er
akseptable med forutset ning at t ilt akene blir gjennomført  i  samsvar med lover og regler
(f. eks. PBL og TEK 17). En forut set ter at t ilt ak blir dimensjonert ett er byggeteknisk forskrift for
blant annet bygg, tekniske inst allasj oner, kai og fylling i sj ø. For de fleste t ema sikrer planen for
nye t ilt ak ett er gjeldende normer og krav.
Det er ingen hendelser som er uakseptable (rød sone) j f . analyse. Basert på analysen er det ingen
forebyggende og skadereduserende t ilt ak som skal gjennomføres basert på uaksept abel risiko.
Det er skissert noen forebyggende og skadereduserende t ilt ak som bør vurderes.
Forut satt at de avbøtende t ilt akene som er nevnt blir vurdert og eventuelt gjennomført er planen
vurdert t il aha aksept abel risiko. Se eget vedlegg: Risiko- og sårbarhetsanalyse. (vedlegg3)

Økonomiske Konsekvenser:

Planen legger opp ti l at innfart saren/ veien ti l indust riområdet er kommunal, men drift es og
vedlikeholdes av Mowi .
Ved nyt t t ilt ak i område må denne avt alen reforhandles.
Indust ri området med infrast ruktur som vann, vei og avløp opparbeides av kommunen.
Planen legger opp t il at kommunen sprenger og fyller masse ut i sj ø, kai og pir bygges ut i kommunal
regi og leies ut t il verftsindust ri.
Kjp av hyttene som ligger i planomra de vil ha en antat t kostnad pa kr 1 000 000,-

Vurdering:

Skjervøy kommune har som intensjon a utvide eksist erende indust r iområde pa Sandora pa Skjervøy.
Denne planbeskrivelsen skal belyse plangrepet for etablering av sjøbasert næringsvirksomhet på
San døra øst Tilt aket er hj emlet i vedt ak PS92/ 20 datert 15.12.2020 der det fremgår at
Kommunestyret vedtar igangsettelse av det aljregulering av næringsvirksomhet øst pa Sandora,
innenfor området benevnt OM R3 i KPA, som er avsat t t ri næringsformål.
HRP AS er engasjert som reguleringsarkit ekt og er faglig ansvarlig for utarbeidelse av
reguleringsplanen.
I forbindelse med t ilt aket er det engasjert konsulent for vurdering av type skipsverft fra Hait i
Næringshage på vegne av Olsen/ Moen Verft . Sweco er engasjert som konsulent for utførelse av
npdvendige grunn und erskel s er i sjen og pa land.
Plangrepet innebefatt er arealdisponering av indust riomrade, avset ti ng av areal t il nari ngsbeby ggelse
med underformal industri samt avset t ing av havneareal i sj for a t ilret telegge for fremtidig ut vikl ing
av sj omradet . Olsen/ Moen Verft og Skjervoy kommune vil innga intensjonsavtale om utvikfing av
Sandrøra Øst . Indust rireguleringen skal dermed t ilret telegge og avset te t ilst rekkelig areal for
etablering av næringsbygg av t ypen skipsverft for indust riell produksjon- og reparasjon av skip og
båt er. Plangrepet avsett er også areal for komplementerende virksomheter som lager og verksteder i
t ilknyt ning t il skipsverftet og t ilhørende anlegg som veist rukt ur og parkering, oppst illingsplass og



man@vreringsplass for bat er pa land og i sj , Havneareal i sj skal til ret telegges for etablering av kai,
pir og molo. Indust rireguleringen avsett er også areal for yt terligere, fremt idig utvidelse av
indust rivirksomhet .
Hensikten er at t iltaket vil generere ytt erligere virksomhet er t il området som kan bist å
havbruksnæringen og det vil kunne etableres et stort indust rihavneområde på Sand øra øst.
Utover arealdisponering, plassering og omfang av de ulike formålene belyser planbeskrivelsen ellers
eksisterende forhold ved planområdet , presenterer planforslaget og dets konsekvenser for
omgivelser, milj og samfunn samt belyser merknadsbeh andi ingen .

Vedlegg:
Planbeskrivelse
Planbestemmelse
ROS-analyse
Plankart
Referat oppst artsmote
Annonse
lnnkommne inspillnorges arkt iske universitet
Innkomne innspill Samet inget
Innkomne innspill kyst verket
innkomne inspill svv
innkomne innspi ll dirmin
innkomne innspill fylkeskommunen
innkomne innspill nve
innkomne innspill st atsforvalteren
Innkomne innspill fiskeridir
skisser.
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