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Bestemmelser til kommuneplanens arealdel for Vadsø kommune er fastsatt med 

hjemmel i plan og bygningslovens §§11-9, 11-10 og 11-11.  

 

1. Generelle bestemmelser (§11-9) 
 
1.1 Plankrav 

For områder avsatt til bebyggelse og anlegg etter § 11-7 nr.1 kan tiltak etter § 20-1 

a), b), d) e), g), k), l) og m) ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan. 

Det er krav om områdereguleringsplan etter § 12-2 for:  

- Områdene avsatt til boligbebyggelse Fossen øst 

Hjemmel: § 11-9 nr.1 

 

1.2 Unntak fra plankrav 

Innenfor områder satt av til bebyggelse og anlegg og LNFR åpnet for spredt bolig- 

og hyttebebyggelse er oppføring av mindre tilbygg og påbygg til eksisterende enhet 

med inntil 50 m2 BYA, og frittliggende boder/garasjer inntil 50 m2 BYA på bebygd 

eiendom tillatt uten reguleringsplan. 

Masseuttak med arealbehov under 1 daa eller høyde mindre enn 1,5 meter og 

utvidelse av eksisterende tiltak slik at disse kriteriene ikke blir overskredet, er tillatt uten 

reguleringsplan. 

Det kan tillates oppført inntil 4 boliger på bebygd boligeiendom uten ytterligere 

reguleringsplan der forholdene til adkomst, uteoppholdsareal, og øvrige deler av 

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel kan ivaretas. 

Hjemmel: § 11-10 nr.1 

 

1.3 Forholdet mellom kommuneplanen og kommunedelplaner 

Kommunedelplaner vedtatt før kommuneplanens arealdel (Kystsoneplanen for 

Vadsø, kommunedelplan for RV 98 Hp 08/09 Vestre Jakobselv/Skittenelv) skal fortsatt 

gjelde. 

Hjemmel: § 11-6 

 

1.4 Forholdet mellom kommuneplanen og eldre reguleringsplaner 

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er vist på plankartet som egen 

hensynssone etter § 11-8 f). 

Hjemmel: § 11-6 

 

1.5 Utbyggingsavtale 

Det kan inngås utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneier/utbygger for 

gjennomføring av kommunal arealplan. For reguleringsplan som omfatter utbygging 

av 5 eller flere boenheter eller utbygging av over 500 m² samlet bra vil 

utbyggingsavtale være en forutsetning for gjennomføring. 

Hjemmel: § 11-9 nr. 2 og § 17-2 
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1.6 Rekkefølgekrav 

Ved ny utbygging skal tekniske anlegg og viktige samfunnstjenester som vann- og 

avløpsanlegg, energiforsyning, veinett, herunder anlegg for gående og syklende, 

kollektivtransportanlegg, nødvendig skole- og barnehagetilbud, friområder og 

leikeplasser være etabler før det kan gis brukstillatelse. 

Utbyggingsrekkefølge for boliger i Fossen øst: 

 Felt 1 (gnr 10 bnr 211, 279, 292, 320 og 597) 

 Felt 2 (gnr 10 bnr 264, 278, 285, 290, 293, 294, 297, 298, 366, 402, 666) 

 Felt 3 (gnr 8 bnr 278, 947, 1298 og del av gnr 10 bnr 571) 

 Felt 4 (gnr 10 bnr 348, 351, 352, del av gnr 10 bnr 571og del av gnr 10 bnr 1/19) 

Hjemmel: § 11-9 nr. 4 

 

1.7 Behandling av overvann 

Ny utbygging skal ikke medføre økt avrenning til vassdrag der det er flomproblemer. 

Hjemmel: § 11-9 nr. 3 

 

1.8 Krav til parkering 

Der ikke annet framgår i reguleringsplan, samt for arealer som skal reguleres gjelder 

følgende krav til parkering: 

 Boenheter med bruksareal under 50 m², en parkeringsplass pr boenhet. 

 Boenheter med bruksareal mellom 50 m² og 80 m², 1,5 parkeringsplasser pr 

boenhet. 

 Boenheter med bruksareal over 80 m², 2 parkeringsplasser pr boenhet. 

Det skal det avsettes plass til 0,2 parkeringsplasser pr. boenhet til felles 

gjesteparkering.  

I byens sentrum skal det legges til rette for minimum en parkeringsplass pr. 50 m2 

bruksareal på egen grunn eller i felles parkeringsanlegg. I de øvrige nærings- og 

forretningsområdene skal det legges til rette for minimum en parkeringsplass pr 100 

m² bruksareal. 

Der ikke annet framgår i reguleringsplan skal det legges til rette for minimum 1,5 

parkeringsplass pr hytteenhet. 

Parkeringsplass i garasje/carport medregnes i parkeringskravet. 

Hjemmel: § 11-9 nr. 5 

 

1.9 Fritids- og turistformål  

Det vil ikke være tillatt med oppføring av midlertidig utleiehytter eller oppstilling av 

campingvogner i området avsatt til fritids- og turistformål. 

Dyrkbar jord utenfor vist byggegrense må ikke disponeres slik at den ikke vil være 

egnet til jordbruksproduksjon i framtida. Ved regulering skal det gjøres vedtak om at 

jordlovens § 12 (deling av landbrukseiendom) fortsatt skal gjelde. 

Det kan legges til rette for ulike aktiviteter tilknyttet formålet herunder midlertidige 

konstruksjoner som lavvo, gapahuk, mv på areal utenfor vist byggegrense. 

Hjemmel: § 11-9 nr. 5 
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1.10 Grønnstruktur og lekeplasser 

Nye boligområder skal planlegges med sammenhengende grønnstruktur. 

Grønnstrukturen skal reguleres som offentlig formål (bestemmelse). 

I områder for boliger skal det settes av egnede uteareal til leik og opphold for barn 

og voksne. Områdene skal så langt som mulig være universelt utformet. 

Hjemmel: § 11-9 nr. 6 
 

1.11 Universell utforming 

Prinsippene om universell utforming skal legges tilgrunn for planlegging, søknad om 

tiltak og opparbeiding av bygg og anlegg inkludert adkomst og uteområder. 

Hovedgangforbindelser i boligområder og andre gangforbindelser med offentlig 

funksjon skal være trinnfrie og i utgangspunktet ha maksimal stigning 1:12. 

Gangvegnettet kan suppleres med brattere snarveger, trapper mv. 

Hjemmel: § 11-9 nr. 5 
 

1.12 Kulturminner 

Ved tiltak som ikke omfattes av reguleringsplan skal det foreligge samtykke fra 

kulturminnemyndighetene (Finnmark fylkeskommune og Sametinget) før tiltaket kan 

settes i verk jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8. 

Masseuttak (bygdeuttak) som ikke krever reguleringsplan jf. pkt. 1.2 skal avklares i 

forhold til kulturminner før de tas i bruk eller utvides. 

For Makkenes, Skallelv og Vestre Jakobselv skal retningslinjer til hensynssone for 

verneverdig bebyggelse og bygningsmiljø legges til grunn for behandling av tiltak jf 

pkt. 4.2. 

Hjemmel: § 11-9 nr. 7 og 8 
 

1.13 Samiske interesser 

Hensynet til lokal, samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv skal utredes og sikres 

ved planlegging av nye utbyggingstiltak. 

Hjemmel: § 11-9 nr. 7 og 8 
 

1.14 Hensyn til estetikk og eksisterende bygningsmiljø 

All ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk god utforming. I områder med tilpasset 

tradisjon og/eller eksisterende bebyggelse mht material- og fargebruk, stiluttrykk, 

vindussetting, samt tilpasses landskapet den inngår i.  

Hjemmel: § 11-9 nr. 7 og 8 
 

1.15 Flom, ras  

For nye byggeområder langs vassdrag må sikkerhet mot flom dokumenteres. Det 

tillates ikke bygging av boliger, større offentlige bygg og viktig infrastruktur lavere enn 

høyden for en forventet 200-årsflom, med sikkerhetssone på 0,4 m. 

I tilknytning til reguleringsplaner eller søknad om byggetiltak i områder registrert som 

faresone for skred / ras må, det utarbeides detaljerte faresonekart for å avklare 

farenivået. 

Hjemmel: § 11-9 nr. 8 
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Bestemmelser til landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

(§11-11) 

I områder satt av til landbruks, natur- og friluftsområder det tillatt å oppføre 

bygninger eller tiltak som er nødvendig for drift av næringsmessig landbruk og 

reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 

 

1.16 Landbrukstiltak i 100-metersbeltet mot sjø 

Innenfor 100-metersbeltet fra sjø er det tillatt med nødvendige bygninger, 

landbruksgjerde, leskur eller andre tiltak som er nødvendige for landbruk, reindrift, 

fiske, fangst og akvakultur. 

Hjemmel: § 11-11 nr. 4 jf. § 1-8. 

 

1.17 Spredt bolig og fritidsbebyggelse 

Innenfor områder avsatt til nye områder for spredt bolig-, erverv og fritidsbebyggelse 

kan det oppføres nye boliger og hytter når dette er i samsvar med omfang og 

lokaliseringskriteriene i denne bestemmelsen. Utbygging av bolig og 

fritidsbebyggelse kan bare tillates dersom den ikke kommer i konflikt med viktige 

hensyn knyttet til landbruk, natur- og kulturmiljø og friluftsinteresser og har 

tilfredsstillende adkomstforhold. 

I reguleringsplan for ny fritidsbebyggelse skal del vises adkomst for bil til den enkelte 

hytte. I uregulerte områder skal biladkomst til hytte avklares gjennom søknad. 

Lokaliseringskriterier 

For spredt bolig og hyttebygging i områder satt av til dette formålet gjelder følgende 

lokaliseringskriterier: 

− Bebyggelse skal lokaliseres utenfor dyrka jord. Med dyrka jord forstås fulldyrka 

og overflatedyrka jord fra AR-5 kart. 

− Bebyggelse skal lokaliseres utenfor områder med kartlagte naturtyper med 

verdi A og B slik disse framkommer i naturbase på søknadstidspunktet. 

− Bebyggelse skal lokaliseres utenfor nasjonalt viktige naturlandskap. 

− Bebyggelse skal ikke oppføres nærmere enn 100 meter til Vestre Jakobselv 

som er et varig verna vassdrag. 

Tomt til spredt bolig og fritidsbebyggelse skal ikke fradeles i et belte på 50 meter fra 

strandlinjen til vann, åpne bekker og tjern. Bebyggelse på allerede fradelt eiendom 

skal uansett ikke oppføres i et belte på 50 meter fra strandlinjen til større bekker med 

vannføring hele året, elver og vann.  

 

Spredt bolig og fritidsbebyggelse i område Tomaselv-Paddeby (B1) 

Det kan oppføres spredt bolig- og fritidsbebyggelse i område B1 Tomaselv-Paddeby 

med inntil 34 nye boliger/hytter. Eiendommer som kan bebygges er vist i tabell på 

side 5. 
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Eiendom Min. avstand til sjø, jfr. plb § 11-9 Ant. 

bygni

nger 
Tomaselv- Bergelva   

7/65 30 m 1 

7/55 30 m 1 

7/105 30 m 1 

7/1 Laksebybukt 30 m 1 

7/104 30m 1 

7/71 30 m 1 

7/51 30m 1 

7/62 30 m 1 

7/67 30 m 1 

Andersbynesset- Paddebybukta   

7/19 30m 1 

7/28 30m 1 

7/34 30 m 1 

7/52 30 m 1 

7/89 30 m 1 

Vest for 7/1 F30 30 m 1 

Mellom 7/1 F44 og 7/1 F48 30 m 1 

Øst for 7/127 30 m 1 

7/86 30 m 1 

7/18 30 m 1 

7/3 30 m 1 

7/33 30 m 1 

7/83 30m 1 

7/85 30 m 1 

7/1 vest for Lomakaneset 30 m 1 

7/82 30 m 1 

7/26 30 m 1 

7/1 F35 30 m 1 

7/56 30 m 1 

7/145 30 m 1 

7/1 Fugleberg 30 m 1 

7/50 30 m 1 

7/41 30 m 1 

7/57 30 m 1 

7/2 30m 1 

 

Bebyggelsen skal ha en form, struktur, størrelse og plassering som harmonerer med 

kulturlandskapet, naturgitte forhold på stedet, og den tradisjonelle bebyggelsen og 

dens plassering i området der den skal oppføres. 
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For utbygging som innebærer at det oppstår gruppebebyggelse med flere enn 7 

enheter hvor innbyrdes avstand ikke overstiger 100 meter, kan utbygging ikke finne 

sted før det foreligger reguleringsplan. 

Det skal etableres trafikksikre avkjørsler. All parkering skal legges i god avstand fra vei. 

 

Spredt fritidsbebyggelse i øvrige områder (H1, H7, H8) 

Det kan oppføres spredt fritidsbebyggelse i følgende områder: 

Område Maksimalt antall nye hytter 

H1 Jakobselv dalen, vest utvidelse 40 

H7 Jakobselv dalen, vest  5 

H8 Jakobselv dalen, øst  5 

 

Før det tillates utbygging av hytter i område H1, H7 og H8 skal det foreligge godkjent 

detaljreguleringsplan. 

Bygninger skal lokaliseres slik at de følger landskapets form og topografi og utformes 

slik at karakterdannende terrengformer og vegetasjon bevares. Landskapselementer 

som bekker, kantvegetasjon og viktige landskapsformer skal søkes bevart. 

Utearealene tillates ikke inngjerdet. 

På hver tomt tillates det oppført en fritidsbolig på totalt 100 m² BYA. Maksimal 

gesimshøyde settes til 3,3 m. maksimal mønehøyde 5,5 meter, begge målt fra topp 

grunnmur/pilar. Sokkelhøyde skal normalt ikke overskride 0,5 m over terreng for hytte 

og 0,3 m for uthus. Terrasser skal ikke ha større bebygd areal enn 50 m² og de skal 

avtrappes i forhold til eksisterende terreng. Synlige pilarer skal ikke overstige 1,5 m. 

I tillegg tillates det oppført inntil 2 uisolerte uthus på til sammen 20 m² BYA.  Uthusene 

skal plasseres slik at de danner et uterom og plasseres innenfor en avstand på 30 m. 

Maksimal gesimshøyde for uthus er 2,3 m. 

Terrenginngrep som utgraving eller oppfylling tillates kun dersom spesielle forhold 

tilsier det. Tak skal utføres som saltak med helling mellom 18o og 30o og skal primært 

tekkes med papp, skifer, torv eller tre. Det tillates ikke benyttet tak av metallplater 

eller glasert takstein, med unntak for matte plater med belegg av knust stein. 

Uthustak skal ha samme form og helling som hyttetaket, og mønet enten være 

parallelt eller danne rett vinkel med mønet på hovedbygning. Fargevalg må 

underordne seg naturpreget i området. Dersom utvendig treverk skal behandles skal 

det benyttes tjære eller beis/maling av jordfarger i mørke nyanser. 

Eksisterende bygningskropper kan fornyes innenfor reglene for ny bebyggelse. De 

skal gis en ren form, dimensjon, detaljering og materialbruk som gir et estetisk godt 

samspill med eksisterende bygg og tilgrenset bebyggelse. 

Snitt/profil som viser byggets plassering i forhold til terrenget med høyde overbakken, 

skal følge byggesøknaden. 

Økt sanitærteknisk standard med innlegg av vann vil kreve godkjent utslippssøknad 

etter gjeldende regelverk. 

Hjemmel: § 11-11 nr. 2 
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2. Byggegrenser langs sjø (§1-8 og § 11-9) 

Tiltak etter § 1-6 1. ledd bortsett fra fasadeendringer kan, dersom annet ikke er angitt 

i reguleringsplan, ikke settes i verk nærmere sjøen enn følgende avstander fra 

strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann: 

 Område for bebyggelse og anlegg 3 meter. 

 Spredt hytte- og boligbebyggelse i LNFR-områder: 

o Krampenes 50 meter 

o Golnes 25 meter 

o Salttjern 25 meter 

o Høvikbukta 25 meter 

o Laksebybukta 30 meter 

o Andersbybukta 50 meter 

o Andersbyneset-Makkaleira-Lomkaneset-Paddebybukta 30 meter 

o Torvhaugen 25 meter 

Hjemmel: § 11-9 nr. 5 

3. Hensynssoner (§11-8) 

 
3.1 Sikrings-, støy og faresoner (§11-8 a) 

Gul støysone rundt Vadsø lufthavn (H220) 

Innenfor gul støysone, hensynsone H220, kan ny støyfølsom bebyggelse vurderes 

dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Ved søknad om tillatelse etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 20-2 for tiltak på 

bolig innenfor hensynssone H220, skal det utarbeides rapport med bygningstegninger 

og utomhusplan som viser støyavskjerming i henhold til teknisk forskrift. Nødvendige 

støyreduserende tiltak skal være gjennomført før ferdigattest kan gis. 

 

Andre sikringssoner, høyderestriksjon omkring Vadsø lufthavn (H190) 

Innenfor hensynssone H190 gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med koter på 

restriksjonsplanen, Avinors tegning ENVD-P-08 datert 2012.2011. For områder mellom 

de viste kotene skal høyderestriksjonen beregnes gjennom interpolasjon. Innenfor 

restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder (bygninger, vegetasjon, anlegg 

eller andre innretninger) som overstiger høyderestriksjonene som angitt på 

plankartet. Vegetasjon skal holdes under hinderflatene, og nødvendig fjerning av 

vegetasjon vil bli gjennomført av Avinor.  

Vadsø by er belagt med høyderestriksjoner med hjemmel i kap. 10 i Forskrift om 

utforming av store flyplasser, BSL E 3-2, datert 06.07.2006. Forskriften er hjemlet i 

Luftfartsloven § 7-1. 

Den østlige delen av byen frem til Statens Hus er belagt med en horisontalflate som 

ligger 45 meter over rullebanen, dvs. 84 meter over havet.  

Fra Statens Hus og vestover til krysset mellom E75 og 326-Finnmarksveien ligger det en 

konisk flate stigende jevnt fra 84 meter over havet ved Statens Hus til 144 meter over 

havet ved nevnte vegkryss. 
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Mesteparten av Vadsøya ligger under innflygingsflaten til Vadsø lufthavn fra vest, til 

bane 08. Innflygingsflaten øst på Vadsøya ved Kokkeneset ligger på 97 meter over 

havet, og stiger vestover til Hysebukta, der den ligger på 145 meter over havet. 

 

Alle nye reguleringsplaner innenfor hensynsone H190 i medhold av restriksjonsplanen, 

skal innarbeide høyderestriksjonene på reguleringsplanene som bestemmelse eller 

hensynssone. Alternativt må det i nye reguleringsplaner angis maksimalt tillatt 

gesimshøyde på bygninger og anlegg som ikke skal overstige høyderestriksjonene i 

restriksjonsplanen. 

 

 

Byggerestriksjoner rundt navigasjonsinstrumenter og villedende belysning ved Vadsø 

lufthavn 

Alle nye bygninger og anlegg innenfor områder med byggerestriksjoner rundt 

navigasjonsinstrumenter ved Vadsø lufthavn vist på Avinors tegning ENVD-P-09 datert 

2012.2011, skal håndteres etter egen vedlagt saksbehandlingsrutine. 

Avinor skal høres i forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen rundt 

lufthavnen og som kan ha innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken. 

 

Sikringssone drikkevann (H110) 

Byvannet, Sudivannet og Svanevannet 

All ferdsel som ikke er nødvendig for driften av vannverket er forbudt på vannet eller 

isen. Fisking og bading er ikke tillatt. Motorisert ferdsel på vannet eller isen er ikke 

tillatt. Organiserte stevner ved vannet er ikke tillatt. Gjødsling av vannet som 

kulturtiltak for å bedre fiskeforekomster er ikke tillatt. Camping/ teltslaging er ikke 

tillatt. 

Storelva, Skallelv og Skjåbuselva 

Ny bebyggelse tillates ikke. Deponering av avfall (søppel, slam, bark med mer)er ikke 

tillatt. Alle former for jordbruk (nydyrking, husdyrhold) er ikke tillatt. Organisert beiting 

tillates ikke. Bruk av plantevernmidler tillates ikke. Organisert leirslagning er ikke tillatt. 

Avholdelse av store militære øvelser er ikke tillatt. De begrensinger som gjelder for sivil 

aktivitet gjelder også for militære alternativer. Anleggelse av slakte/kalvingsplasser 

for rein er ikke tillatt. 

Faresone skred- og rasfare (H310) 

I områder som omfattes av faresone skred og rasfare skal det ved regulering eller 

ved søknad om byggetillatelse gjøres nødvendige undersøkelser for sikring mot 

rasfare. 
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3.2 Sone med særlige hensyn (§11-8 c) 

Hensyn reindrift (H520) 

o Krampenes 

Innenfor sonen skal aktiviteter og tiltak ta hensyn til reindriftens bruk av 

samlegjerder. 

Hensyn naturmiljø (H560) 

o Jakobselva 

Det kan oppføres enkle bygg eller anlegg for allment friluftsliv i sonen ovenfor 

laksekulpen. Flatehogst av skog innenfor sonen er i henhold til Vannressursloven 

ikke tillatt.  

Hensyn kulturmiljø (H570) 

o Makkenes, Skallelv og Jakobselv 

Innenfor hensynssone kulturmiljø for Makkenes, Skallelv og Jakobselv forutsettes at 

områdene reguleres, eller at tiltak jf. § 1-6 i plan- og bygningsloven forelegges 

Finnmark fylkeskommune ved areal og kulturvernavdelingen for uttalelse.  

Uttalelse er ikke nødvendig for mindre tiltak på bebygd eiendom (jf. § 20-2), 

fasadeendring og bruksendring som ikke endrer bygningens karakter, mindre 

frittliggende bygning og øvrige tiltak etter byggesaksforskriftens § 4-1 a), mindre 

vesentlig endring eller reparasjon av tilbygg eller påbygg som ikke har vært en 

del av det opprinnelige bygget, veranda eller levegg som ikke skjemmer byggets 

kvalitet, eller tiltak etter § 20-1 f, h-m, § 20-2 og 20-3 b, c, d og f. 

 

3.3 Båndleggingssoner (§11-8 d) 

 

Båndlegging for regulering (H710) 

o Golfbane vestre Jakobselv. 

Ved regulering skal det gjøres vedtak om at jordlovens §§ 9 og 12 fortsatt skal 

gjelde (områdene skal kunne tilbakeføres til landbruk og eventuelle fradeling skal 

godkjennes av landbruksmyndighetene). 

 

Båndlegging etter Naturmangfoldloven (H720) 

o Varangerhalvhøya nasjonalpark, Ekkerøy, og Storelva er verneområder båndlagt 

etter lov om forvaltning av naturens mangfold. Kibymyra vurderes vernet etter 

Naturmangfoldloven. 
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Vedlegg 1 Oversikt vedtatte reguleringsplaner og 

kommunedelplaner 

 

Tegn. 
Nr. 

Plan 
id 

Plantype Planens navn Stadfestet  

En
d

ri
n

g 
av

 t
e

gn
.n

r 

Er
st

at
te

t 
av

 

U
tg

åt
te

 p
la

n
e

r 

B
ø

r 
u

tg
å 

1  Byplan Vadsø byplan 30.12.1946 Ny     

2  Byplan Østre del av Oscarsgate og 
Waraveien 

11.08.1949 Ny     
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1. SAMMENDRAG

Arealdelen i kommuneplanen for Vadsø kommune for perioden 2012-2024 gjelder som plang-
runnlag for eksisterende driftsområder for Paddeby massetak. Før en eventuell utvidelse av om-
rådet vil kunne skje, er det krav om reguleringsplan. Reguleringsplanarbeid ble satt i gang i no-
vember 2014 parallelt med driftsplanen, og vil etter planen være ferdig i løpet av første halvdel
av 2015.

Da det foreløpig ikke foreligger en vedtatt reguleringsplan som ivaretar forhold som driftstider,
støy, støv, o.l er disse tatt med som en del av driftsplanen.

Tiltakshaver Yngve B. Harila AS har avtale med grunneier, se vedlagt avtale fra 1984 samt over-
føring av avtale fra 1987. Ved eventuell utvidelse av uttaksområdet vil en ny avtale inngås etter
vedtatt reguleringsplan.

Driftsplanen beskriver massetaket og planlagt uttak angitt i etapper og et anslått tidsperspektiv.
Området vil også bli brukt til deponering av ferdig sorterte masser i forskjellige fraksjoner.

Det går to høyspentlinjer over massetaket, en 132 kV linje lengst nord i fjellkanten og en 66 kV
linje rett gjennom bruddet. Disse høyspentlinjene er det Varanger Kraft som har og de forsyner
Vadsø by med strøm. Driftsplanen beskriver hvordan arbeidet under disse linjene med tilhørende
master skal foregå. 66 kV linja skal etter planen fases ut i løpet av de neste 5-10 årene og drifts-
planen har basert seg på en avslutning av området der denne linja er borte.

Innenfor uttaksområdet finnes det et kulturminne (avmerket i tegninger). Deler av dette kultur-
minnet er berørt og ødelagt av maskiner, dette skal ha skjedd engang på 80-tallet eller tidligere.
Den ene masten tilhørende 66 kV høyspentlinja som skal fjernes og «øya» som den står på, er
delvis innenfor kulturminneavgrensninga. Fordi området allerede er ødelagt har man valgt å fjer-
ne denne «øya» i avslutningsplanen, da det vil gi et bedre estetisk resultat. Om denne løsningen
skulle vise seg å være problematisk, vil man ta ut dette området ved revisjon av driftsplan.

Sikring av massetaket både i forhold til de som arbeider her og i forhold til andre mennesker og
dyr er svært viktig og forutsettes ivaretatt med gjerde i fjellkanten der det er hensiktsmessig i
forhold til eventuelle fotgjengere. Andre tiltak som vil iverksettes er bom på vei inn til masseta-
ket samt skilting av anleggsområdet.

Når det gjelder avslutning av massetaket stilles det krav til opprydding og best mulig tilpasning
til omkringliggende terreng og natur.
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2. BASISOPPLYSNINGER

2.1 Grunneier
Finnmarkseiendommen (FeFo), tidligere Statskog SF v/ Finnmark Jordsalgkontor
Postboks 113
9811 Vadsø

2.2 Tiltakshaver
Yngve B. Harila AS
Tollbugata 3
9800 Vadsø

Kontaktperson: Yngve B. Harila

2.3 Rådgiver
Rambøll Norge AS
Kongleveien 45
9510 Alta

Prosjektansvarlig: Lars Kvernmo
Saksbehandler: Karianne Lund Heitmann
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3. TILLATELSER OG AVTALER

3.1 Tillatelse etter plan- og bygningsloven
Området er satt av til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel vedtatt juni 2012. Det er ikke
noen reguleringsplan for massetaket, men denne blir utarbeidet parallelt med driftsplanen.

3.2 Driftsavtale
Tillatelse til uttak er gitt i erklæring 6-1-9002. Ved utvidelse av uttaksområdet vil det bli inngått
ny avtale med grunneier Finnmarkseiendommen. Denne avtalen vil ikke bli inngått før en regule-
ringsplan for området et utarbeidet og vedtatt.

3.3 Tilsyn
I henhold til minerallovens § 59 skal Direktoratet for mineralforvaltning føre tilsyn med

a) undersøkelse, herunder prøveuttak, og drift foregår på en bergfaglig forsvarlig måte i samsvar
med lovens krav,
b) vilkår, godkjent driftsplan og pålegg gitt i eller i medhold av denne lov overholdes,
c) sikrings- og oppryddingsplikten etterleves
d) arbeider ikke fører til unødvendig forurensning eller unødvendig skade på miljøet.
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4. GENERELT OM UTTAKSOMRÅDET

4.1 Generelt om området
Massetaket ligger om lag 12 km vest for Vadsø. Yngve B. Harila, og hans far Andreas Harila før
det, har tatt ut masser i Paddeby massetak siden 1984. Før det har Statens Vegvesen også tatt
ut masser, men når og i hvilket omfang det er snakk om er det ikke kjennskap til.

Området ligger i foten av en ganske bratt fjellskråning og består av morenemasser. Massene er i
forskjellige fraksjoner som sorteres og knuses på stedet.

Massetaket ligger i et område med spredt boligbebyggelse, det nærmeste bolighuset ligger om-
trent 200 meter unna. Ellers er området rundt i hovedsak naturområde.

4.2 Uttaksareal og –volum
Areal i området det skal tas ut masser er 38 daa. I tillegg skal det ordnes til i området vest for
uttaksområdet i forbindelse med avslutningen av massetaket. Til sammen har dette et volum på
110 000 m3.

4.3 Framtidsvurderinger
Basert på et uttak på rundt 10 000 m3 i året, vil det fortsatt være masser å ta ut i 11 år til. I for-
bindelse med reguleringsplan som er under utarbeiding vil det også vurderes om området øst for
dagens uttaksområde også kan være aktuelt for uttak. Da det er varslet befaring i området av
kulturminnemyndighetene samt at det går høyspentlinjer igjennom massetaket, er det per i dag
vanskelig å si hvorvidt en utvidelse mot øst er aktuell.
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5. DRIFTSTEKNISKE FORHOLD

5.1 Generelt om driften
Uttaket deles inn i 2 etapper og der det tas ut masser vil man holde stingingsforhold på 1:2. Dri-
veretning i massetaket går i hovedsak mot nord. Bunnkote ved ferdig utvunnet område vil være
på ca +33.

Driftsveg inn til bruddet vises på driftsplanen.

Produksjonen skal foregå med mobilt utstyr og med rigg som ikke forutsetter utslipp til grunnen.

5.2 Beskrivelse av massetaket og produksjonsområdet

Figur 1 Oversikt samt etappe 1

Figur 1 er et oversiktsbilde over massetaket og er tatt fra østsiden av området. I forkant av bildet
ser man massene som skal tas ut i etappe 1, som tilsvarer et areal på 12,8 daa. Under uttaket i
etappe 1, vil området markert som etappe 2 i tegninger, brukes som deponi for ferdige masser.

Etappe 2 vises på figur 2. Denne etappen dekker et areal på 25,3 daa og består i hovedsak i å
ta masser ned til kote +33 før avslutning. Man vil også ta massene som mastene på 66 kV høys-
pentlinja står på når denne linja fjernes i fremtiden. Etappe 2 består av et volum vist i mengdeo-
versiktstabell under og inkluderer også området vest for uttaksgrensen der det er tatt ut masser
tidligere, da man vil ordne dette området også i forbindelse med avslutningen. Området for etap-
pe 1 vil brukes som deponi for ferdige masser under arbeidet med etappe 2.



1350006737

0-6

Figur 2 Etappe 2

Figur 3 Vekt
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Mengdeoversikt
Etappe Volum/m3 Tid/antall år Ferdig
1 47 000 5 2019
2 63 000 6 2025

Massene er regnet som faste masser og mengdene er basert på uttaksdybder som vist på plan og
profiler.

5.3 Driftsperioder, rutiner
Drift i massetaket vil i hovedsak forekomme i barmarksesongen. Det vil være drift i området om-
trent 50 % av det som regnes som vanlig arbeidstid (40 timers uke). Anleggsvirksomhet skal ba-
re skje mandag til fredag mellom klokken 07.00 og 23.00. Det skal ikke være anleggstrafikk ut
av området etter klokken 21.00. Det skal ikke være anleggsvirksomhet i massetaket på sønda-
ger og helligdager. I utgangspunktet skal det ikke være drift i massetaket på lørdager, men i
høysesongen kan det forekomme til tider.

Ved arbeid under høyspent, skal publikasjon 268-2008 fra Energi Norge og anleggsmaskiner og
elektriske anlegg følges. Publikasjon har som formål å gi informasjon om faremomenter og for-
holdsregler som kan bidra til å forebygge ulykker der maskiner og anleggsutstyr brukes i farlig
nærhet av luftledninger, kabelanlegg og andre elektriske anlegg.

Alt av maskiner og utstyr skal være sertifisert der dette kreves og maskinførere skal ha nødven-
dige sertifikater.

Støv og støyproblemer skal tilfredsstille gjeldende forskrifter og ivaretas ved at det benyttes god-
kjent utstyr. Det kan også være aktuelt under spesielle forhold å benytte vanning for å unngå
støvproblemer.

Forurensende stoffer skal ikke lagres på området.

5.4 Sikring
Det vil settes opp sikringsgjerde nord for massetaket. Dette gjerdet vil bli stående etter endt
drift, da den bratte, naturlige fjellveggen som avdekkes ikke vil bli avtrappet eller fylt ut foran. I
tillegg sikres området med bom på vegen inn til massetaket, samt skilting.

5.5 Avslutning og istandsetting
Massetaket skal avsluttes etappevis i henhold til tegning S-710-10-005, og planeres, istandsettes
og tilsås med stedlige vekster. Når etappe 1 er ferdig utvunnet skal dette området brukes som
deponi mens det tas masser ut i området vist som etappe 2. Når etappe 2 er ferdig utvunnet skal
hele området istandsettes. Området har en fjellvegg i bakkant, se figur 4, denne vil bli stående
som den er uten noen avtrapping da dette ikke inngår som en del av uttaket. For etappe 1 vil det
bli avsluttet med en helning på 1:2 mot gjenstående masser.
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Figur 4 Fjellvegg

Det går som nevnt tidligere to høyspentlinjer gjennom massetaket, se figur 5. Mastene til begge
linjene står på egne «øyer» gjennom området. På 132 kV linja vil disse øyene bli stående som de
er, se figur 6, eneste forskjell vil være at man ordner til veiene opp til mastepunktene slik at Va-
ranger Kraft kommer seg til disse med snøscooter og firehjuling. For 66 kV linja vil øyene i områ-
det fjernes når linja blir faset ut. Det gjelder også for «øya» som er innenfor avmerket område A
i tegning for etappe 2, se figur 7. Området ligger delvis innenfor rødt område for kulturminner,
og skal egentlig ikke røres, men er som tidligere beskrevet delvis ødelagt. Man har vurdert det
dithen at avslutninga blir best mulig, både i forhold til omkringliggende terreng og estetisk, der-
som man fjerner denne.
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Figur 5 Høyspentlinjer

Figur 6 Master langs fjellkant
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Figur 7 Mast innenfor kulturminne
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6. AJOURFØRING OG REVIDERING AV PLANEN

6.1 Ajourføring av driftsplan
Uttakskart og vertikalsnitt skal ajourføres i henhold til vilkår gitt i konsesjon eller når direktoratet
finner det nødvendig.

Med ajourføring menes oppmåling og innsending av oppdaterte kart og snitt som viser dagens si-
tuasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent uttaksplan (opprinnelig driftsopplegg føl-
ges).

6.2 Revidering
Ved vesentlige planlagte endringer i uttaksopplegget (eksempelvis endring i etapperekkefølge,
uttaksretning etc.) i forhold til godkjent driftsplan, må det utarbeides en revidert driftsplan som
skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning før endringer iverksettes.
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