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Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

21/16 Kåfjord kommunestyre 16.06.2016 

 

Vedtak reguleringsplan for Myra Hyttefelt 

Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven 

 

 

Vedlegg 

1 Plankart av 21.10.15 

2 Planbestemmelser av 27.04.2016 

3 Planbeskrivelse av 21.10.2015 

4 ROS-analyse av 20.05.2015 

5 Geoteknisk vurdering av 13.04.2015 

6 Kulturminnebefaring av 01.07.2013 

7 Oversiktskart 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 16.06.2016  

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 12, vedtas reguleringsplan for nytt hyttefelt på 

Spåkenes (Gnr/Bnr. 1940/1/7) bestående av plankart, og planbeskrivelse, disse datert 21.10.15 og 

bestemmelser datert 27.04.2016. 

Rådmannens innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 12, vedtas reguleringsplan for nytt hyttefelt på 

Spåkenes (Gnr/Bnr. 1940/1/7) bestående av plankart, og planbeskrivelse, disse datert 21.10.15 og 

bestemmelser datert 27.04.2016. 
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Saksopplysninger: 

Bakgrunn: 

Arvingene Anna Berg og Marit Paulsen stiller på vegne av grunneier og tiltakshaver Elsa 

Seljevoll den tiltenkte detaljreguleringen for Myra hyttefelt til realitetsbehandling.  

I forhåndskonferanse med Kåfjord kommunen og Nord-Troms plankontor 26.06.2013 ble det 

vurdert at plantiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Tiltakshaver Elsa Seljevoll har 

ved fullmakt av 23.06.13 bekreftet at Myra som del av eiendom Gbnr.1/7 i Kåfjord kommune 

kan fradeles til regulering av hyttetomter. 

 

På bakgrunn av få kommunale ressurser, ressursbruk rettet mot utarbeidelse av ny arealdel samt 

krav til innlevert standard for tiltakets konsulent har denne saken måttet bruke noe tid.  

Saken ble imidlertid fremmet til Nord- Troms Plankontor første gang i juli. 2014, hvorpå 

plankontoret har måttet greie ut og veilede i forhold til planforslagets flere uavklarte forhold. 

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er derfor revidert, og fremstår nå ved nyere dato. 

 

Planforslaget: 

Planforslaget som nå vedtas er utarbeidet av konsulent Geir Lyngsmark v/ Konzept Arkitektur 

Bygg og Plan, og fremmes som en privat reguleringsplan jfr. Plan- og bygningslovens § 12 - 11, 

på vegne av tiltakshaver Elsa Seljevoll og arvingene Anna Berg og Marit Paulsen. Planforslaget 

består av plankart (vedlegg 1) og bestemmelser (vedlegg 2) samt planbeskrivelse (vedlegg 3), 

ROS – analyse (vedlegg 4), Geoteknisk vurdering (vedlegg 5), Kulturminnebefaring (vedlegg 6) 

og Oversiktskart (vedlegg 7). 

 

Planområdet utgjør totalt 14,8 daa. og er lokalisert noe sørøst for Storbakken på Spåkenes i 

Kåfjord kommune, se vedlagt oversiktskart (vedlegg 7). Den forespeilte reguleringsplanen legger 

opp til 8 tomter, hvor av to av disse er tiltenkt utleie/ næring. Planforslaget tillater 1. hytte og 1. 

uthus oppført pr. tomt, hvorpå byggene ikke skal overskride maks. BRA på 150 kvadratmeter. 

Hovedhytte skal ikke overstige 125 kvadratmeter – og tomtestørrelsene er relativt store med 

henholdsvis 0,8 daa. for den minste og 2,5 daa. for den største av disse tomtene. Det vises 

herunder til detaljreguleringens hoveddokumenter – Plankart vedlegg 1. med tilhørende 

bestemmelser vedlegg 2. 

 

Videre ligger omsøkte planforslag med nærhet til sjøen nedenfor E6 lokalisert mellom Spåkenes 

og Djupvikbukta. Landskapet rundt planområdet preges av en flat morenerygg som 

strekker seg ut i Lyngenfjorden omkranset av høye fjell. Fra omsøkte lokalitet preges utsikten av 

Lyngenfjorden og Lyngsalpene. Vegetasjonen består i hovedsak av spredt bjørkeskog på 

igjengrodd eldre beitemark, dette i skrånet terreng med leirholdig jord, dekket med steinholdt 

morene. Planforslaget har for øvrig ingen tiltak i sjø eller fjæresone, og har av hensyn til mulig 

fjellskred ved Nordnes trukket planens yttergrense mot sjø til kote 8. meter over havnivå.  

 

Vedrørende kulturminner er det jamfør kulturminnebefaring (vedlegg 6) fra Troms 

fylkeskommune, Kulturavdelingen, datert 01.07.13 konkludert med at det ikke er registrert 

automatisk fredede fornminner i planområdet. Grunnforholdene ved lokaliteten er beskrevet ved 

egen geoteknisk rapport utarbeidet av Multiconsult, Tromsø (vedlegg 5). Rapporten viser til 

tilfredsstillende områdestabilitet, men poengterer at man ved større fyllinger eller utgravinger 

trenger ytterligere supplerende grunnundersøkelser. Det forutsettes derfor at tiltakshaver ivaretar 

de nødvendige geotekniske hensyn. Tiltenkte detaljregulering har for øvrig lagt opp til 0,5 daa. 

felles parkering og to parkeringsplasser for hver hytte. 
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En kraftlinje går på oversiden av kommunal vei og planområdet. I henhold til kraftleverandøren 

Ymber AS er kapasiteten på denne 22Kv- linja dekkende som hovedtilførsel for tiltenkte 

planområde. Ymber har jamfør merknad uttalt at ved utbygging av inntil 10 hytter må 

lavspentlinja fra 22kV i området forsterkes. Netteier Ymber AS har varslet at det vil bli beregnet 

anleggsbidrag for slik forsterkning. 

Angående vanntilførsel er dette tiltenkt gjennomført ved privat vannanlegg tilknyttet felles 

borehull. Avløp er tenkt etablert som felles avløpsanlegg, hvorpå tilknytningsplikt vil gjelde både 

for vann inn og vann ut/ avløp. 

 

Øvrige planer i området: 

Planområdet er tidligere uregulert og er i kommuneplanens arealdel datert 24.04.95 avsatt til 

LNF- sone III som i enkelttilfeller tillater ny bebyggelse dersom disse ikke er i konflikt med 

viktige landbruk, natur- og friluftsinteresser.  

 

I samråd med Kåfjord kommune er det avtalt at planforslaget for Myra hyttefelt fremmes høsten 

2015 uavhengig av framdrift og prosess for kommunens egne områdeplan, da denne ligger lengre 

sørøst og utenfor område for registrerte krigskulturminner.  

Eldre ruin innenfor eiendommen er imidlertid i konsensus med Kåfjord kommune fristilt til å 

kunne inngå under kommunens egne områdeplan- dette for å ivareta også «ikke- registrerte» 

krigskulturminner på en bedre måte. Dette vil på beste måte sikre ruinen som sannsynligvis er 

restene etter den lokale sykehusbrakka oppført i forbindelse med det  

tyske kystfortet (vedlegg 6). 

 

Varsel/ Høring/ Merknader: 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble annonsert i en lokalavisa i mars 2013, samt med brev 

pr. post til naboer og berørte parter den 06.03.13 og 16.09.13. Som følge av varsling kom det inn 

7 innspill, disse fra følgende: 

 

1. Brev fra Troms Fylkeskommune, Plan og næringsetaten, datert 13.3.13 

2. Brev fra Fylkesmannen i Troms, datert 16.3.13 

3. Brev fra Troms Fylkeskommune, Kulturetaten, datert 18.3.13 og 1.7.13 

4. Brev fra Ymber AS, datert 24.4.13 

5. Brev fra NVE datert 27.5.13 

6. Brev fra Kystverket Troms og Finnmark, datert 25.9.13 

7. Brev fra Statens vegvesen, datert 3.10.13. 
 

En oppsummering av disse uttalelsene etterfulgt av konsulent/ tiltakshavers kommentarer finnes 

bakerst i planbeskrivelsen – vedlegg 3. 

 

Risiko- og sårbarhet (ROS): 

Det er foretatt en forenklet ROS- analyse i forbindelse med planleggingen (vedlegg 4).  

I analysen vurderes planområdets sårbarhet i forhold til natur- og virksomhetsbaserte hendelser 

man forventer kan skje i fredstid. Analysen viser imidlertid til at det tiltenkte planområdet 

vurderes å ha tilfredsstillende sikkerhet i forhold til uønskede hendelser. 

 

Økonomi: 

Planforslaget inneholder ingen forhold eller elementer som tilsier utgifter knyttet til Kåfjord 

kommune. Tiltakshaver har med dette det fulle ansvar hva angår det planlagte tiltakets utgifter. 
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Vurdering: 

Tomtene som tenkes fradelt er i dette tilfelle forholdsvis romslige (om lag 0,8 - 2.5 daa). 

Det legges opp til totalt 8 tomter, hvorav to av disse er tiltenkt å drives i næring som utleiehytter. 

Området ligger i umiddelbar nærhet til sjøen med flott utsikt mot sør og sørvest. Hyttebyggenes 

størrelse på 125m2 (maks.BRA) virker å være i tråd med god «romslighet».  

 

Lokaliteten ligger for øvrig svært gunstig til med hensyn på solforhold, og infrastrukturmessig 

om lag 1. kilometer fra E6 og 19. kilometer fra kommunesenteret i Olderdalen. Det er planlagt 

opparbeidet to bilparkeringer pr. hyttetomt, noe som forventes å være tilstrekkelig. Det stilles i 

planforslaget krav om at parkeringsplass, adkomstvei, VA- anlegg og strømtilførsel skal være 

ferdig opparbeidet frem til tomtene før byggetillatelse vil bli gitt. 

 

Planforslaget er innenfor området avsatt til LNF- sone III som i enkelttilfeller tillater ny 

bebyggelse dersom disse ikke er i konflikt med viktige landbruk, natur- og friluftsinteresser.  

Det er imidlertid ikke kommet inn uttalelser etter varsling som tilsier at området ikke kan/ bør 

bebygges, noe som tyder på at omsøkte tiltak ikke vil være vesentlig i konflikt med landbruks og/ 

eller friluftsinteresser i området.  

 

Det tiltenkte planforslaget har imidlertid brukt tid og ressurser for å tilpasse seg innspill, 

kommunens planer om fremtidig områdeplan og utfordringer tilknyttet planfaglig arrondering og 

volumbegrensninger innenfor planforslaget. 

 

Etter endt høring har det kun kommet inn noen korrigeringer fra sektormyndigheter som er 

innarbeidet i planen.  

 

 

Oppsummering: 

Planforslaget anses å gi en god planmessig løsning og synes å være relativt konfliktfri i forhold 

til tilgrensende arealbruk. 

Etter helhetlig vurdering anbefaler derfor administrasjonen at planen vedtas slik den nå 

foreligger. 

 

 

 

 


