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Uttalelse - Detaljreguleringsplan for Nordskot h

Fylkesmannen viser til høring datert 14.11.19 av forslag til detaljreguleringsplan for Nordskot havn

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og

fritids- og turistformål med tilhørende teknisk infrastruktur og uteoppholdsareal, samt
småbåtplasser. Planforslaget legger også til rette for etablering av parkeringsplasser samt torg som

skalvære åpne for allmennheten.

Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.18 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra

regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. Til denne plan

foreligger det ingen innsigelse fra de statlige etater vi samordner, og det foreligger derfor intet
samordningsbehov. Eventuelle høringsuttalelser fra disse blir sendt direkte til kommunen.

Planfaglige råd
Ved oppstart spilte Fylkesmannen inn at det ut fra størrelsen på planområdet og forholdene på

stedet burde være mulig å få til kvalitative gode løsninger for området, hvor allmennhetens
rettigheter og hensyn tilknyttet strandsonen også ivaretas. Vi anbefalte derfor at bebyggelsen bør

trekkes tilstrekkelig unna strandlinjen, spesielt i det pr. i dag ubebygde området i vest, slik at

allmenhetens opplevelse av området, muligheter for ferdsel og opphold opprettholdes. Det må også

sees nærmere på om, og på hvilken måte, dagens bruk av området mot småbåthavna kan ivaretas.

Vi registrerer at vår faglige tilrådning i liten grad er fulgt, særlig ettersom det foreslås regulering av

områdene B/F/FT5, BIF/FT6 ogB/F/FT7 . Til gjengjeld er det fatstatt en byggegrense mot s¡ø for
BlFlFl  som hindrer bebyggelse helt ned mot strandlinjen. Dette området bør avsettes som

friluftsom råde eller grønnstru kturom råde.

Hva gjelder bebyggelse som det tilrettelegges for innenfor BIF/íÎ nr.4,5,6 og7, burde denne legges

litt tilbaketrukket på første avsats i terrenget sett fra sjøkanten (innenfor BIF/114).I forkant av dette
burde det vært naturlig å tilrettelegge for en gangsti/turvei i stedet for å legge denne helt i

bakkant/øverst i planområdet. På denne måten vil man ivaretatt allmenne og naturfaglige hensyn

tilknyttet den funksjonelle strandsonen. I tillegg vil de landskapsmessige påvirkningene reduseres.
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At forbudet i pbl. 5 1-8 andre ledd kan settes til side eller innskrenkes av kommunale arealplaner,
innebærer ikke at kommunen står fritt til å åpne for bygging i strandsonen. Ved all planlegging i

hundremetersbeltet langs sjøen plikter kommunene å legge vekt på de særskilte
arealdisponeringshensyn som er angitt i S 1-8 første ledd. I Ot.prp. nr.32 (2007-2008)s. 64

fremholder departementet at bygging i strandsonen bare bør tillates på arealer som ikke har verdi
for andre formål som blant annet landbruk, friluftsliv, biologisk mangfold og kulturmiljø. Der det
tillates videre bygging på arealer som allerede er delvis utbygd, bør allmenne turveier og friarealer
innpasses. Videre fremholdes det i proposisjonen at nye bygninger bør trekkes så langt unna sjøen

som mulig, og at utvidelse av eksisterende bygninger bør skje i retning bort fra sjøen. Det som her er
fremholdt i lovens forarbeider, må betraktes som veiledende retningslinjer for kommunenes
fremtidige arealplanlegging i strandsonen

Fylkesmannen anmoder kommunen ut fra det forannevnte om å vurdere å ta ut BlFlFT nr.6 og7,
nordre del av nr. 5, samt tilrettelegge for turveg i forkant av byggeområdene og innenfor det
skravert område i kartutsnitt under, Fylkesmannen er ikke uenig i konsulentens vurderinger om at
topografien mot vest er bratt og således er noe utfordrende, men det kan ikke uten videre
konkluderes med at strandsonen ikke benyttes eller kan benyttes av allmennheten her. Ferdsel vil
kunne foregå ned mot strandlinja eller på platået over. Videre vil det være andre verdier tilknyttet
denne strandsonen langs sjøen, herunder landskapshensyn.

Figur 1. Område som bør vurderes nærmere med tanke på tilrettelegging for turvei med utkikkspunkter,

Det er naturlig å se strandsonearealet innenfor planområdet i sammenheng med strandsonen for
øvrigi områdene avsatt som utbyggingsområder på nord- og vestsiden av Morøya. Dette for äfä
tilstrekkelig kvalitativ utbygging, herunder ivareta en sammenhengende og ubebygd strandsone.
Dette vil kunne tilføre områdene BFR/BFT2_3 og nordvestlige del av BS/BFT i kommuneplanen
kvaliteter.
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Med hilsen

Torfinn Sørensen (e.f.)
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Ole Christian Skogstad
seniorrådgiver


