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        Referat Referat Referat Referat ----    Oppstartsmøte i plansaker Oppstartsmøte i plansaker Oppstartsmøte i plansaker Oppstartsmøte i plansaker i Vestvågøy kommunei Vestvågøy kommunei Vestvågøy kommunei Vestvågøy kommune    

 

Malen sin disposisjon:Malen sin disposisjon:Malen sin disposisjon:Malen sin disposisjon:    

1. Sak, tid og sted 

2. Formålet med planarbeidet 

3. Rammer for planarbeidet 

4. Viktige utredningsbehov (KU, Planprogram) 

5. Lokale forskrifter og retningslinjer som gjelder for planområdet 

6. Krav til planforslaget – innhold og materiale 

7. Kommunaltekniske anlegg 

8. Kart 

9. Planprosess  

10. Midlertidig råd fra kommunen 

11. Attestasjon 

Oppstartsmøtet sitt formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne 

bli realisert og gi grunnlag for ein god planprosess. 

Den som skal utarbeide reguleringsplan for et område eller forslag til endring av gjeldende plan 

skal bestille eit oppstartmøte med kommunen før planarbeid blir starter.  

Fra oppstartmøte skal det skrives referat. Punktene i malen skal fylles ut. 

 

1 Sak:1 Sak:1 Sak:1 Sak:    DetaljrDetaljrDetaljrDetaljregulering egulering egulering egulering BallstadBallstadBallstadBallstad    servicehavnservicehavnservicehavnservicehavn    18/1099 

MøtesteMøtesteMøtesteMøtested: d: d: d: rådhusetrådhusetrådhusetrådhuset    Møtedato: Møtedato: Møtedato: Møtedato: 12.212.212.212.2.201.201.201.2019999    

Deltaker(Deltaker(Deltaker(Deltaker(----eeee):):):): fra forslagsstiller 

Tiltakshaver: 

Roger Abrahamsen 

Wangsvik 

 

 

Konsulent 

Reidar Samuelsen, LofotrBA AS 

Tora Arctander, Våg arkitektur 

Fra kommunen 

Plan:  

Jochen Caesar, fagansvarlig plan 

 

Teknisk: 

 

 

Andre:Kjell Jakobsen, havnesjef 

2. For2. For2. For2. Formmmmålet med planarbeidetålet med planarbeidetålet med planarbeidetålet med planarbeidet     

Bakgrunn for planarbeidet: 

Utvidelsesbehov for slipen 

 

Cafeen vil starte med overnattingstilbud for slipens kunder og turister 

 

Tiltak/ Formål:  

Ballstad Slip ønsker å tilrettelegge sin virksomhet for fremtidige utfordringer og etablert 

havnerelatert næringsvirksomhet skal behandles prioritert i en statlig fiskerihavn. Skissert 

prosjekt medfører en utfylling av et dobbelt så stort areal i havna enn det er lagt inn i 

kommunedelplanen Ballstad. Planlagt fylling strekker seg helt til det lille skjæret vest fra slipen 

midt i havnebassenget, slik at trafikkarealet i havna vil være bare vest fra skjæret, med en bredde 

i underkant av 70 meter – ca. like bred som innseilingen mellom moloarmene. Konsekvensene for 

båtstrafikken til og fra indre havn må utredes i det videre planarbeidet. 
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Det foregår arbeid med områdereguleringsplanen for Ballstad havn, som skal tilrettelegge for en 

utdyping av havna. Massene som skal tas opp er tenkt brukt som fyllingsmasser for etablering av 

nye næringsarealer i havna, blant annet i området vest for Ballstad slip. I det vidwere 

planarbeidet må det avklares i hvilken grad det blir aktuelle å bruke massene fra 

utdypingsprosjektet ved slipen eller om det er nødvendig å tilføre andre masser. Det tas sikte på 

en trinnvis utbygging av slipen. 

 

Foreslått byggehøyde for verkstedhallen/skipshallen, med opptil 40 meter, betyr større 

konsekvenser for landskapsbildet og omkringliggende bebyggelse og må utredes nærmere, 

sammen med den økende støybelastning for området, som planlagt utvidlese vil medføre.  

 

Kommunen er i dialog med tiltakshaver for å vurdere og avklare mulighetene for etablering av 

fremtidig offentlig kaiareal i området. 

 

Det skal tilrettelegges for overnatting i tilknytning til eksisterende Café «8373» 

 

3. 3. 3. 3. Rammer for planarbeidetRammer for planarbeidetRammer for planarbeidetRammer for planarbeidet     

Følgjande arealplanar gjeld for heile eller deler av området (ID og dato skal førast): 

    PlantypePlantypePlantypePlantype    PlannavnPlannavnPlannavnPlannavn    / PlanID/ PlanID/ PlanID/ PlanID    

    Kommuneplanen sin arealdel  

xxxx    Kommunedelplan Kommunedelplan Ballstad planid 1860-201203 

    Kommunalt planprogram  

    Reguleringsplan  

 Områdeplan 

 Detaljplan 

 Utbyggingsplan 

 

 

 

 

    Andre planer eller vedtak  

(feks kommunal planstrategi, 

fylkesdelplan m.v) 

 

 

        PlanPlanPlanPlannanananavvvvn / PlanIDn / PlanIDn / PlanIDn / PlanID    

xxxx    Planen vil helt erstatte følgende 

plan(-er) 

Ballstad servicehavn - 1860-199902 

 

    Planen vil erstatte deler av følgende 

plan(-er) 

 

 

 

    Aktuell reguleringstypeAktuell reguleringstypeAktuell reguleringstypeAktuell reguleringstype        

xxxx    Detaljplan 

 

 

 

Reguleringsendring (opplys om 

PlanID til plan som det er ønske om 

å endre) 

 

 

    OmrådeplanOmrådeplanOmrådeplanOmrådeplan    

 

    

For områdeplan er kommunen ansvarlig for utarbeiding, jf pbl §12-2. Dersom private skal 

gjennomføre områdeplan, må det gjøres gjennom avtale/samarbeid med kommunen. Det må 

normalt gjøres politisk vedtak om slikt arbeid. 

    IIIIkkkkkkkke avklare avklare avklare avklartttt    

    Dersom det er tvil om plantype vil ein gjøre ny vurdering etter opplysningar/infomasjon som 
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blir lagt fram under oppstartsmøte. 

    PlanavgrensingPlanavgrensingPlanavgrensingPlanavgrensing    (velg)(velg)(velg)(velg)    

    Forslag til plangrense er diskutert og resultatet vedlagd dette referat  

    Kommunen må gjøre en nærmere vurdering for å fastsette plangrense. Ikke endelig ennå. 

xxxx    Kommunen fastsetter endelig planavgrensing. Tiltakshaver/konsulent sender planavgrensing i 

SOSI og pdf format etter oppstartsmøtet / endelig avklaring av plangrense (SOSI-fil i 

situasjonskartet). 

    Plannavn (må tilfredsstille kravenePlannavn (må tilfredsstille kravenePlannavn (må tilfredsstille kravenePlannavn (må tilfredsstille kravene    i stadnamnlova.)i stadnamnlova.)i stadnamnlova.)i stadnamnlova.)    

xxxx    Forslagsstiller sitt forslag til navn Ballstad servicehavn  

 Plan-ID 1860-201818 

    Kommunen vedtar plannavnet og nye stedsnavn i planen. Kommunen vil komme med 

tilbakemelding med hensyn til PlanID og navn på planen før oppstart av planarbeidet. 

    PlanforslagetPlanforslagetPlanforslagetPlanforslaget    Merknad (forMerknad (forMerknad (forMerknad (formål, område..)mål, område..)mål, område..)mål, område..)    

xxxx    Planforslaget delvis i samsvar med 

overordnet plan 

Næringsformål i kommunedelplan Ballstad – delvis 

ferdselsområde 

    Planforslaget ikke i samsvar med 

overordnet plan. 

 

    VertikalnivåVertikalnivåVertikalnivåVertikalnivå    MerknadMerknadMerknadMerknad    

    Flere vertikalnivå, jf forskriften § 9 

tredje ledd 

 

    Planarbeid i områdetPlanarbeid i områdetPlanarbeid i områdetPlanarbeid i området    MerknadMerknadMerknadMerknad    

    Det er ikke annet planarbeid i 

området som kommunen kjenner til 

 

xxxx    Det pågår planarbeid i området 

 

Områdereguleringsplan Ballstad havn – plan-ID 201802 

Planprogram fastsatt i kommunestyre 19.6.18 

Detaljregulering Hemmingodden – plan-ID 201813 

(nord fra planområdet) – varslet oppstart 

Detaljregulering Allmenningen, Ballstad – plan-ID 

201811 (sør fra planområdet) – varslet oppstart 

Kommuneplanens arealdel – plan-ID 201810 er sendt på 

høring. 

 

 

4. Ut4. Ut4. Ut4. Utrerereredndndndningsbehov for planarbeidetingsbehov for planarbeidetingsbehov for planarbeidetingsbehov for planarbeidet    

Lokale forhold som forutsetter særliLokale forhold som forutsetter særliLokale forhold som forutsetter særliLokale forhold som forutsetter særlig utg utg utg utredningredningredningredning/vektlegging i planarbeidet:/vektlegging i planarbeidet:/vektlegging i planarbeidet:/vektlegging i planarbeidet: 

1. Barn og unge sine interesser 

 

 

Industriområdet ved Ballstad Slip skal i utgangspunkt 

ikke være et område hvor barn og unge ferdes 

fritt, men området kan være brukt av barna i nærmiljøet 

2. Funksjonshemmede og eldre sine 

interesser 

 

Ingen særlige forhold utover generelle UU-krav 

3. Universell utforming 

 

 

Generelle krav i loven og forskrift 

4. Jordvern- og landbruksfaglige 

vurderinger 

 

Ikkje relevant 

5. Biologisk mangfold 

 

Vurdering etter naturmangfoldloven – ingen spesielle 

lokale forhold 
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6. Kulturlandskap og kulturminne 

 

ikke registrert automatisk fredet kulturminner og ikke 

nyere tids kulturminner 

7. Strandsone, sjø og vassdrag 

 

Tiltak ligger stort sett i strandsonen og medfører inngrep 

8. Miljøvernfaglige vurderinger 

 

Utslipp til havna må unngås 

9. Samfunnssikkerhet og beredskap 

 

ROS-analyse må utarbeides 

10. Kommunikasjon, vei og vei-

tekniske forhold/trafikksikerhet 

 

Vurder om adkomstforholdene er tilstrekkelig – også 

forholdene i havnebassenget – farled mm. 

11. Kommunaltekniske anlegg 

 

Påkobling til kommunal nett 

12. Stedutvikling, kjøpesenter  

 

Ikkje relevant 

13. Klima og energi 

 

Klimaendring og havninåstigning 

14. Folkehelse (støy, forurensning, 

m.v) 

 

 

 

Plassering i en statlig fiskerihavn og ved siden 

turistanlegg, boliger og butikk. Tiltaket kan medføre 

utfordringer mtp. støy, lukt, forurensing 

MidlertidigMidlertidigMidlertidigMidlertidig    vurdering vurdering vurdering vurdering av forholdet til av forholdet til av forholdet til av forholdet til forskrift om konsekvenforskrift om konsekvenforskrift om konsekvenforskrift om konsekvensutredningesutredningesutredningesutredninger r r r 

av 2017av 2017av 2017av 2017, kapittel II, kapittel II, kapittel II, kapittel II    

JaJaJaJa    NeiNeiNeiNei    VVVVurderes urderes urderes urderes 

nærmerenærmerenærmerenærmere    

Faller tiltaket inn under § 6 eller § 7, Planer og tiltak som alltid skal 

behandles etter forskriften? 

    xxxx     

Faller tiltaket inn under § 8, Planer og tiltak som skal vurderes etter 

forskriften § 10? 

x   

Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn (§ 10) 

 

   

a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig 

verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø 

 x  

b) er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie 

naturområder 

 x  

c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for 

utøvelse av friluftsliv 

 x  

d) kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller 

rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven 

 x  

e) kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer  x  

f) innebærer større omdisponering av landbruks-, natur- og 

friluftslivsområder 

 x  

g) gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy 

belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller kan føre til 

vesentlig forurensning 

x   

h) medfører risiko for alvorlige ulykker, ras, skred og flom  x  

i) kan få konsekvenser for befolkningens helse eller helsens 

fordeling i befolkningen, 

 x  

j) kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet x   
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til uteområder, bygninger og tjenester 

k) kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat.  x  

    

Utløser planforslaget krav om KU ? x   

Vurdering om planens 

tiltak kommer inn under 

§4 er gjort ut fra kjente 

opplysninger pr dato for 

oppstartsmøte. 

 

Merknad:  

Stort sett i tråd med overordnet plan – på 

grunn av størrelsen, fare for forurensning og 

innsnevring av farleddet krav til KU 

   

PlanprogramPlanprogramPlanprogramPlanprogram                

Utløser planforslaget/ønsket endring av gjeldende plan krav om 

planprogram/revisjon av gjeldende planprogram, jf. plan- og 

bygningsloven § 4-1? 

 x  

RikspolitRikspolitRikspolitRikspolitiske retningslinjer som berører iske retningslinjer som berører iske retningslinjer som berører iske retningslinjer som berører planarbeidetplanarbeidetplanarbeidetplanarbeidet    

    Verna vassdrag 

xxxx    Samordnet areal- og transportplanlegging 

xxxx    Barn og unge sine interesser. 

xxxx    Planlegging i kyst- og sjøområde 

    Annet: 

 

 

5. Lokale forskrifter og retningsl5. Lokale forskrifter og retningsl5. Lokale forskrifter og retningsl5. Lokale forskrifter og retningsliner som gjeldiner som gjeldiner som gjeldiner som gjelderererer    for planområdet (afor planområdet (afor planområdet (afor planområdet (aktuellktuellktuellktuell    

internettadressa skal skrives internettadressa skal skrives internettadressa skal skrives internettadressa skal skrives i merknadsrubrikken)i merknadsrubrikken)i merknadsrubrikken)i merknadsrubrikken)    

xxxx    Kommunale vedtekter 

 

 

 

VA-norm 

Vei-norm 

    Kommunale retningslinjer 

• kommuneplanens retningsliner 

• andre 

 

 

 

 

xxxx    Bestemmelser i kommuneplanens 

arealdel 

 

Bl.a. parkeringskrav 

 

http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1860/

201203/Dokumenter/Bestemmelser%20KDP%20BBS%

20ny%20layout%20%20-%20kunngjøring.pdf  

 

 

 

6. Krav til planforslaget 6. Krav til planforslaget 6. Krav til planforslaget 6. Krav til planforslaget ––––    innhinnhinnhinnhoooold og materialeld og materialeld og materialeld og materiale    

xxxx    Forslagsstiller er gjort kjent med ”sjekkliste for plansaker” og ”krav til planleveransen 

 • Plankart i digital vektorform i 

samsvar med nasjonal standard 

• Planbeskrivelse med – bestemmelser 

• Kopi av varsel og mottatte 

merknader 

• Sjekkliste for planlegging (utfylt) 

• Illustrasjonsmateriale 

• Planbeskrivelse - Illustrasjonsmateriale, ROS 

analyse, andre analyser, eventuell KU og 

planprogram, skal alltid inngå i planskildringen 

 

• Kopi av kunngjøring og mottatte merknader, 

sjekkliste og kontrolldokumentasjon kan legges 

som vedlegg 
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• Kontrolldokumentasjon (bla. at 

plankartet tilfredstiller kommunen 

sine tekniske standardkrav og 

nasjonale standardar) 

 

• I illustrasjonsmateriale inngår tegninger, 

perspektiv, kartdokumentasjon, terrengprofiler av 

nåværende og ny situasjon, samt foto mm. 

 

 

7. Kommunaltekniske anlegg 7. Kommunaltekniske anlegg 7. Kommunaltekniske anlegg 7. Kommunaltekniske anlegg     MerknadMerknadMerknadMerknad    

xxxx    Forslagsstiller er gjort kjent med 

kommunaltekniske anlegg for veg, vatn 

og avløp som berører tiltaket 

 

 

 

    Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring 

av kommunaltekniske anlegg 

 

 

 

 

xxxx    Tiltaket kan krev godkjent 

utbyggingsavtale med kommunen 

 

 

 

Det tas sikte på å inngå utbyggingsavtale for 

etablering av kommunal kaiplass i området. 

 

 

8. Kart8. Kart8. Kart8. Kart     

x Planforslaget skal presenteres på tilstrekkeleg oppdatert kartgrunnlag (basiskart) og være i 

samsvar med kartforskriften til §2-1 i pbl. Tiltakshaver skal rekvirere situasjonskart hos 

kommunen. Det er orientert om framgangsmåten. 

    NykartleggingNykartleggingNykartleggingNykartlegging    Krav (nærmere om detaljeKrav (nærmere om detaljeKrav (nærmere om detaljeKrav (nærmere om detaljer i situasjonskart)r i situasjonskart)r i situasjonskart)r i situasjonskart)    

    Behov for nykartlegging  

 

    EiEiEiEieeeennnndomsdomsdomsdomsforholdforholdforholdforhold    HHHHva må / bør gjva må / bør gjva må / bør gjva må / bør gjøresøresøresøres    

xxxx    Tilstrekkeleg klarlagt  

    Ikke tilstrekkeleg klarlagt  

 

    JordskifteJordskifteJordskifteJordskifte        

    Eiendomsforhold  

    Retter  

    Fordeling  

 Servitutter  

 

9. Planprosess9. Planprosess9. Planprosess9. Planprosess 

MedvirkningMedvirkningMedvirkningMedvirkning    jfjfjfjf    § 5§ 5§ 5§ 5----1111    

Det skal bli lagt til rette for ein aktiv medvirkning. Planarbeidet skal kunngjøres som nevnt i § 4. 

 

Det er vanleg å trekke offentlige høringsinstansar inn i planprosessen ved oppstart av planarbeid. 

Videre skal tiltakshaver/konsulent i samband med kungjøringen holde orienterings- og 

drøftingsmøte med de som skal varsles særskilt om planarbeidet. 
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Også underveis bør konsulent vurdere behov for ekstra møte og legge til rette for annen form for 

medvirkning som drøfting av problemstillingar, midlertidig utkast o.l. 

 

Kommunen sine råd: det bør avholde minst et møte med kommunen før planforslaget leveres. Det 

bør avholdes møte med berørte grunneier i tilknytning til planområdet tidlig i planprosess. 

Det bør avholdes åpent møte senest ved høring av planforslaget. 

 

    FramdriftFramdriftFramdriftFramdrift    MerknadMerknadMerknadMerknad    

xxxx    Det er informert om saksgangen etter 

plan- og bygningsloven 

 

 

xxxx    Forslagsstiller sin planlagte dato for 

varsling 

 

Fortest mulig 

xxxx    Det er gitt informasjon om saks-

behandlingstid for reguleringsplaner 

 

Ferdig planforslag bør foreligge 6 uker før 

planutvalgsmøte. Minst 6 uker høringsfrist etter 

1.g.beh. Man må regne med 10 uker etter 

høringsfrist til endelig vedtak. 

    UnderveiUnderveiUnderveiUnderveismøtesmøtesmøtesmøte    MerknadMerknadMerknadMerknad    

xxxx    En legger opp til minst 1 møte 

underveis før innsending av planforslag 

 

 

xxxx    plankonsulent tar kontakt når de har 

ferdig utkast 

 

 

    GebyrGebyrGebyrGebyr        

 Det er gitt orientering om kommunen sitt gebyrregulativ, om trinnvis betaling og om regler og 

satser for tilleggsarbeid dersom kommunen må utføre slikt arbeid før planforslaget blir 

behandlet og lagt ut til offentleg ettersyn. Etter opplysingene som er kommet fram i 

oppstartmøte vil det bli et gebyr i plansaken etter kategori (gebyrregulativ) - komplisert sak 

 

Plangebyr   kr. 51 810 

KU- per utredet forhold       kr. 25 860 

I tillegg kjem kr.15 000 annonsering//høring/kunngjøring 

Totalt  kr. 92 670     

 

pluss eventuelle tillegg for rammeavklaring, bearbeiding eller møter. 

1.5.2019 trer ny betalingsregulativ i kraft: 

https://innsyn.onacos.no/vestvagoy/pluss/wfdocument.ashx?journalpostid=2019000787&doki

d=1456360&versjon=1&variant=A&  

Skulle det underveis skje endringer som tilseier en annen kategori skal det ved de neste 

betalingstrinn betales gebyr etter den kategori saken har da. 

 

 

10 Kommunen sine midlertidige 10 Kommunen sine midlertidige 10 Kommunen sine midlertidige 10 Kommunen sine midlertidige råd og vurderinråd og vurderinråd og vurderinråd og vurderinggggrrrr 

Krever tiltaket politisk avklaring før kommunen kan gi sine midlertidige tilrådninger i forhold til 

oppstart av arbeidet? 

 

Merknader: Planinitiativ er politisk behandlet 18.9.18 
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11 Attestasjon11 Attestasjon11 Attestasjon11 Attestasjon 

Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er gitt så langt dette lar seg gjøre med grunnlag i 

tilgjengelige opplysninger under oppstartsmøtet. 

 

Det er gitt opplysningar om kommunen si ”S”S”S”Startpakke”tartpakke”tartpakke”tartpakke” reguleringsplanarbeid der en bla. finner 

opplysninger om sjekkliste for planlegging” og ”K”K”K”Krav til planleveransen”rav til planleveransen”rav til planleveransen”rav til planleveransen” og om kommunale 

vedtekter og retningslinjer. Informasjonen er tilgjengeleg på følgende internettadresse: 

 

Verken oppstartsmøte eller referatet gir retter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, 

protester fra velforeininger, krav fra offentlige styresmakter m.m. vil kunna føre til krav om endring 

av prosjektet. 

 

 

 

 Saksbehandler 

 Jochen Caesar   Leknes, 2.4.19 

 

 


