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Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, jf. § 12-11 vedtar formannskapet 
«Reguleringsendring for Manndalen sjøbuer» med plan ID 19402017004, og legger 
planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i minst seks uker. 
 
 

Saksopplysninger: 
Bakgrunn: 
Grunneier og tiltakshaver Henrik Solberg stiller med dette forslag detaljregulering for 
Manndalen Sjøbuer på egen eiendom og 1,5 da av kommunal eiendom til realitetsbehandling. 
Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljregulering jf. § 12-3. I oppstartsmøte med Kåfjord 
kommune 20.6.2017 ble det vurdert at plantiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning, da 
denne jamfør reguleringsplan for Manndalen/Løkvoll vedtatt 2015 i stor grad samsvarer med 
overordnet plan.  
 
Planen er utarbeidet av Håkon Eriksen med Høgtuns plankontor AS som bistand. 
 
 
 
 
 

1 Planbeskrivelse med ROS-analyse 
2 Planbestemmelser 
3 Plankart   
  



Planforslaget og omlegging av Garver Hansens veg: 

Figur 1. Gjeldende reguleringsplan                          Figur 2. Ønsket endring 
Reguleringsplan (områdeplan) for Manndalen/ 
Løkvoll, vedtatt 2015 
 
Det går i dag en kommunal veg fra E6 og ned til moloen og kaiområdet. Vegen eksisterer som 
vist på fig. 2. Vegen er planlagt som på fig. 1, men er ikke realisert. Det foreligger i dag en 
søknad fra Kåfjord kommune til Troms Fylkeskommune om vegen kan omklassifiseres til 
fylkesveg. 
 
Eksisterende reguleringsplan ble godkjent i 2015. I daværende planarbeid ønsket Manndalen 
sjøbuer at vegen til kaia ble justert slik at den kom i større avstand til eksisterende sjøbuer.  
 
I ettertid har Manndalen Sjøbuer engasjert en arkitekt for å se nærmere på hensiktsmessig 
utvidelse av virksomheten.  Dette har omfattet bygging av utleieenheter, restaurant, romutleie og 
spa-sauna. I denne vurderingen viser det seg at omleggingen av vegen slik som foreslått i 
reguleringsplan av 2015 begrenser utbyggingsmulighetene. I en helhetsvurdering ønsker derfor 
Manndalen Sjøbuer at vegen opprettholdes som i dag. Se fig. 2. 
 
Eiendomsforhold innenfor planavgrensningen 

Planområdet grenser til fiskemottak i nord, småbåthavn 
i øst og fremtidig helikopterlandingsplass i sør. 
Planområdet består av eiendom 29/69, hvor Manndalen 
sjøbuer eier markert område som på figur 3, og fester 
resterende til dagens 8 sjøbuer. 
 
Tilgrensede eiendommer eies av Kåfjord kommune. 
 
 
 
 
Figur 3. Eiendomsforhold. 
 



 
Fareområder 
Hele området berøres av mulig oppskyllingshøyde for fjellskred. Dette gjelder for øvrig hele det 
omkringliggende området. Nåværende reguleringsplan tar utgangspunkt i at ny bebyggelse ikke 
oppføres lavere enn kote 4. Dette videreføres i reguleringsendringen til Manndalen Sjøbuer. 
En ny vurdering av oppskyllingshøyde er under beregning av NGI og ventes å bli noe mindre 
enn tidligere beregnet.  
 
Fjellskred fra Gamanjunni er aktualisert i det siste året, men det antas at mulig flom som følge 
av fjellskredet ikke vil ha konsekvenser for planområdet. 
 
Øvrige planer i området:  

- Kommuneplanens arealdel, 2017 
- Reguleringsplan (områdeplan) for Manndalen/Løkvoll, 2015 

 
Varsel/høring/merknader: 
Oppstartsmeldingen ble annonsert i avis og på Kåfjord kommunes hjemmeside 01.09.2017 med 
frist for innspill 22.09.2017. Oppstartsmeldingen til berørte myndigheter og interessenter ble 
ved en feiltagelse sendt noe senere, det vil si 10.09, med ny frist 30.11.2017.  
Følgende fikk tilsendt oppstartsmelding: Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, NVE 
Region Nord, Kystverket Troms og Finnmark, Statens Vegvesen Region Nord, 
Fiskeridirektoratet Region Nord, Ymber AS, Sentrumsforeningen Løkvoll, Grendelaget i 
Manndalen, Kåfjord fiskerlag, Fiskemottaket. 
 
Det kommer ikke frem i plan hvem eller hvor mange som har svart på oppstartsmeldingen. 
Kåfjord kommune antar at det er fordi eventuelle innspill ikke synes å ha innvirkning på 
planforslaget eller at de allerede er ivaretatt. Uansett finner kommunen det viktig å opplyse om 
innspill til oppstartsmelding, vi velger derfor å orientere om de innspill vi er kjent med. 
 
Kåfjord kommune er kjent med to innspill til oppstartsmeldingen, ett fra fylkesmannen i Troms 
og ett fra Kystverket. 
Fylkesmannen forventer at planforslaget redegjør for hvordan universell utforming er løst i 
planområdet og videre omsatt i bestemmelser. De foreslår at det utarbeides en 
illustrasjonsplan/utomhusplan som viser hva som skal hvor med terrengets utforming. Det 
informeres i tillegg om at eventuell utfylling krever vurdering og at mudring i sjø alltid krever 
tillatelse. 
 
Kystverket orienterer om at alle etableringer/tiltak i sjø krever egen tillatelse etter havne- og 
farvannslovens bestemmelser i tillegg til tillatelser etter plan- og bygningsloven. Hvis tiltaket 
påvirker eventuelle ledninger eller kabler i sjøen, må det avklares med eierne av disse. Planlagte 
tiltak som kan skape vesentlig ulempe for den alminnelige ferdsel krever tillatelse fra Kystverket 
etter FOR-2009-12-03-1449 «Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket». 
 
Risiko- og sårbarhet (ROS): 
Det er foretatt en ROS- analyse i forbindelse med planleggingen (se vedlagt planbeskrivelse). 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. 
 
 
 



 
Kommunalteknisk: 
Det planlegges en økning i kapasiteten på pumpestasjon til kloakk.  
I dag er ikke vann- og avløpsnettet dimensjonert for større utbygging. Det fremkommer av plan 
at teknisk infrastruktur må drøftes nærmere med Kåfjord kommune (side 13, 5. avsnitt under 
øvrige forhold.). 

Vurdering: 
Planforslaget tar ikke stilling til hvordan terrenget skal utformes for at bygningsmassen skal 
ligge på kotehøyde 4. Veien ligger i dag på kote 2,5-3, hvilket betyr at man med en byggegrense 
på 5,5 meter fra grøftekant må heve terrenget til byggene med 1-1,5 meter. Hvordan dette 
inngrepet er tenkt løst vil ha betydning for trafikksikkerheten, overvannshåndtering og det 
estetiske bildet. 
 
Planforslaget legger opp til at eksisterende vei ikke legges om slik som vedtatt i reguleringsplan 
for manndalen/Løkvoll 2015. Kåfjord kommune mener at planlagt vei (reguleringsplan 
Manndalen/Løkvoll 2015) vil være den beste løsningen for å ivareta trafikksikkerhet, drift- og 
vedlikehold, adkomst til nødhavn, havneområdet og fritidsaktiviteter. 
 
Reguleringsendringen legger opp til at Kåfjord kommune fester bort eller selger ca. 1,5 da av 
nærliggende arealer til Manndalen Sjøbuer AS. Nærmere bestemt 10 meter fra dagens 
avgrensning mot sør og 20 meter mot nord (se figur 1 og 2). Kåfjord kommune finner det 
uheldig å selge ut arealer på offentlig havneanlegg dersom ikke planforslaget realiseres. 
Eventuelt salg/feste av eiendom bør betinge at utbygging i henhold til planforslaget foretas 
innen rimelig tid. 
 
I planbeskrivelsen på side 12, under 5.6 ytres det et ønske om dialog med kommunen om 
belysning. Kåfjord kommunes administrasjon har formidlet i svarbrev på tidligere planforslag at 
av sikkerhetshensyn; trafikkmessig, for fiskenæringen, fritidsbåteiere og andre besøkende vil det 
ikke være aktuelt å slukke veglysene for å fremme nordlysturisme. Havnen i Manndalen er også en 
nødhavn, og adkomsten må derfor være så uforhindret som mulig.   
 
Planforslaget legger opp til å redusere arealet på helikopterlandingsplass for å få plass til ønsket 
parkering. Det belyses ikke i plan hvordan tiltaket påvirker helikopterlandingsplassen i forhold 
til ny bebyggelse og forminsket areal. Kåfjord kommune forventer innspill til plan fra NVE hvor 
de selv tar stilling til planforslaget i forhold til sine interesser.  
 
Avklaringer mot vann og avløp 
Utfordringene med vann og avløp må avklares. Vannledning har en dimensjon på 32 mm (PE-
slange), kommunen må ha en beregning på at dette er tilstrekkelig for tenkt utbygging. 
Vannbehovet til Fiskemottaket må også ivaretas i denne sammenheng. Avløpspumpestasjonen 
har i dag kapasitet til 8 sjøbuer. Pumpen er en kvernpumpe, og pumper kvernet kloakk over til 
kommunal slamavskiller på utfyllingen mot Løkvollstranda camping. Kostnadene vedrørende 
utvidelse av kapasitet på denne må belyses. Både vann- og avløpsanleggene må dimensjoneres på 
nytt, antall hytter/ sengeplasser og antall besøkende er data som må tas med i en slik beregning. 
 
Oppsummering:  
Planforslaget vil legge til rette for økt næringsvirksomhet og nye sosiale møteplasser innenfor 
planområdet. Kåfjord kommunes administrasjon ser flere mangler i plan, blant annet gode 
planløsninger på utforming av terrenget og universell utforming. For at Kåfjord kommune skal 
kunne ivareta trafikksikkerheten må det beskrives hvordan bygningene skal ligge på kote 4 i 
forhold til veien som ligger på kote 2,5-3. 



 
Planforslaget har mangler, men det anses likevel som viktig å innhente innspill fra øvrige 
aktører for å komme videre i planprosessen. Forslagsstiller legger opp til at prosjekteringen 
(foretas etter en eventuelt vedtatt reguleringsplan) tar for seg terrengutforming, vann og avløp 
og andre spørsmål som er belyst i dette saksframlegget.  
 
Etter helhetlig vurdering anbefaler administrasjonen at planforslaget legges ut til høring 
og offentlig ettersyn.  
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