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Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering av Betesda boligområde i
Nordreisa kommune - Plan ID: 19422014_002
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Betesda
boligområde ut til høring og offentlig ettersyn etter første gangs behandling i Nordreisa
driftsutvalg den 17. mars 2015 i sak 22/15.
Dette brevet sendes til offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av
kommunens planforslag. Vedlegg sendes kun til offentlige høringsinstanser og berørte
grunneiere. Øvrige mottakere av dette brevet kan laste ned vedleggene på kommunens
hjemmeside; http://www.nordreisa.kommune.no/planlegging/, eventuelt henvende seg til
Servicetorget i Nordreisa kommune.
I løpet av høringsperioden vil kommunen invitere berørte grunneiere og andre interesserte til et
eget møte.
Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156
Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 30. april 2015.
Vi ber spesielt om innspill til nye veinavn til både nye og gamle veier innenfor planområdet.
Med vennlig hilsen
Hanne Henriksen
Arealplanlegger
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Driftsutvalget
forslag til detaljregulering for Betesda boligområde, og legger planforslaget ut til høring og
offentlig ettersyn.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Driftsutvalget
forslag til detaljregulering for Betesda boligområde, og legger planforslaget ut til høring og
offentlig ettersyn.
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Saksopplysninger
Bakgrunn:
Planområdet ligger i den vestre kanten av Storslett sentrum mot Sørkjosen, og detaljreguleringen
omfatter GBR 43/4, 43/10, 43/22, 43/42, 43/54, 46/1, 46/10, 46/11, 46/13, 46/15, 46/21 og 46/22
i Nordreisa kommune. Dette inkluderer området rundt og i nærheten av Betesda, Nordheimen,
Reisa ASVO og Leirbukt. Planområdet er på ca. 114 dekar.
Nordreisa kommune har avtale med Statens vegvesen om bruk av masser fra det pågående
arbeidet med tunellen gjennom Reisafjellet. Disse massene er planlagt brukt for å bygge opp
veier og annen teknisk infrastruktur i planområdet, samt til å klargjøre områder til
boligbebyggelse o.a. byggegrunn.
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av boligområde for
sentrumsnært småhusbebyggelse. Stiftelsen NYBO og kommunen er grunneiere for ca. 50 daa av
totalarealet på 116 daa. Av dette er ca. 40 da. bebygd eller avsatt til friområde. Ca. 76 daa kan
utbygges med boliger og veger mv. NYBO planlegger å bygge småleiligheter i området. I tillegg
vil det reguleres inn eneboligtomter vest og øst i planområdet. Vi anser det mest samfunnsmessig
og formålstjenlig at det utarbeides reguleringsplan for hele området samtidig, derfor tas også de
private eiendommene som ligger innenfor det avsatte området med i planen.
Planstatus:
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.
Arealdelen har innenfor planforslaget avsatt arealer til:
 Boligbebyggelse
 Næringsbebyggelse
 Naturområde
 LNFR
Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. Det er et mindre avvik som
gjelder naturområdet. Dette arealet er lagt om til park i reguleringsplanen pga. opplysninger om
området som kommunen har blitt kjent med i ettertid. Mer om dette i kapittel 4.5.
Arealet har ikke vært regulert tidligere, men grenser inntil følgende reguleringsplaner:
 19421979_004 Sørkjosen Vest D
 19421992_001 Storslett Vest – Revidert
 19422002_003 Storslett Vest – Endring/utvidelse felt S1 Blomstereng
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Illustrasjon: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser
planområdet. Planavgrensningen vises som en stiplet linje på kartutsnittet. Areal merket B 18-21
er avsatt til boligbebyggelse. GN 1 til naturområde. BN 11-12 til næringsbebyggelse.
Økonomiske konsekvenser:
Detaljreguleringen er en kommunal plan, og kostnader ligger av den grunn i hovedsak på
kommunen selv. Vellykket sentrum/stedsutvikling krever at det avsettes nok midler til
planlegging og eventuelt også gjennomføring av enkeltprosjekter i ettertid. Nordreisa kommune
legger til rette for utbygging med hensyn til kommunalteknisk anlegg og infrastruktur.
Kommunen kjøper areal til vei og offentlige formål der vi selv ikke eier grunnen.
Varsel om oppstart/Merknader:
Det ble vedtatt oppstart for detaljregulering av Betesda boligområde i møte i driftsutvalget den 3.
juni 2014. Varsel om oppstart ble sendt ut per brev til alle berørte grunneiere, naboer til
planområdet og til berørte offentlige myndigheter den 25. juni 2014. I tillegg har varsel om
oppstart blitt annonsert på kommunens hjemmesider og med annonse i avisene Nordlys og
Framtid i Nord hhv. den 2. og 3. juli 2014. Merknadsfrist ble satt til 1. september 2014.
Det har til sammen kommet inn elleve skriftlige innspill til varsel om oppstart, samt ett innspill
via telefon.
Landbruksmessige forhold:
Deler av planområdet er i dag dyrka mark, og deler er regnet for å være dyrkbar mark.
All dyrket jord på det berørte jordbruksarealet innenfor planområdet vil falle ut ved denne
reguleringen. Kommunens strategi har i arealplanprosessen vært å ta i bruk små, inneklemte
jordbruksarealer i sentrumsområdene til utbyggingsarealer for å oppnå en ønsket fortetting.
Gjennom dette har en unngått berøring av viktigere jordbruksarealer som grenser til sentrum, jf.
kommuneplanens arealdels hensynssone for jordbruk og temakart for jordbruksarealer i sentrum.
Adkomst til jordbruksareal i drift øst for planområdet sikres gjennom etablering av SV 4.
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Naturmangfold:
Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens
kapittel 4.6. Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf.
naturmangfoldlovens (heretter nml) § 8.
Planområdet berører en mindre del av den viktig naturtypen «strandeng og strandsump» med id:
BN00070980 i naturbase. Området som er berørt er ivaretatt i planen gjennom å sette av området
med noe ekstra buffer som naturområde. I tillegg er arealet innenfor planområdet som i naturbase
fremgår som «strandeng og strandsump» avsatt men hensynssone «bevaring naturmiljø». Vi
mener derfor at denne naturtypen er godt sikret gjennom planen.
Inne i planområdet er det registrert en viktig naturtype; «kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elveparti» med id: BN00070979 i naturbase. Området er i plan avsatt med formål
«park» og «naturområde i sjø og vassdrag». I planprosessen har det fremkommet at dette
naturtypeområdet ikke er en naturlig kroksjø, men en dam som ble kunstig anlagt på 1950-tallet
ved å grave med bulldoser til man kom ned til grunnvannet som deretter fylte dammen.
Kommunen ønsker å beholde dammen og nærområdet som et parkområde for befolkningen, og
har derfor et ønske om å restaurere området. Vi mener at dammen ikke er en kroksjø, men at den
er en viktig dam i kulturlandskapet, og at en konflikt mellom den antatte naturtypen og foreslåtte
planformål ikke er reell.
Dammer, også de kunstige, er sammen med andre våtmarkstyper en viktig og som oftest en
produktiv naturtype med rikt artsmangfold av virvelløse dyr, amfibier, fugl og planter. På
landsbasis har i årenes løp mange verdifulle områder gått tapt. Nedbyggingen til bolig-, industriog vegformål, drenering og oppdyrking, utfylling, kanalisering og forurensing er eksempler på
trusler mot våtmarker.
Ved restaurering av dammen vil det være viktig å beholde områder med både vegetasjon i vann
og på land som rolige områder for fugl for å veie opp for annen ferdsel langs dammen. Det bør
også gjøres en vurdering om man skal lage en egen skjøtselsplan for Andedammen.
Vanngjennomstrømningen for inn- og utløp til dammen ivaretas gjennom formål «naturområde»
- GN 1-3. Der veier og gang- og sykkelveier krysser over slikt areal vil det være på broer.
Øvrig naturareal som forsvinner på grunn av utbyggingen er i hovedsak lauvskog med
innblanding av noe barskog fordelt ca. halvt om halvt middel bonitet og uproduktiv skog. Dette
er en vanlig skogtype i området, og vi mener at det ikke vil være et stort tap for naturmangfoldet.
Fortetting og utvidelse av eksisterende utbygde områder vil være å foretrekke fremfor utbygging
av et mer uberørt areal.
Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10,
ved utbygging av planområdet i tråd med planforslaget vil være relativt lav. Vi har vektlagt at
planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og at planforslaget er en fortetting av et
område som allerede er både direkte og indirekte påvirket av eksisterende bebyggelse. Vi mener
det vil være bedre for naturmangfoldet at det fortettes i sentrale strøk fremfor å utvide
sentrumsområdet til mer uberørte områder.
Vi mener at nml § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke
komme til direkte anvendelse i denne saken. Føre-var-prinsippet kommer også noe frem gjennom
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vår arealdisponering, der flomsoner samt inn-/utløp fra Andedammen er ivaretatt som
naturområder.
Gjennom planområdets lokalisering og kommunens prinsipp om fortetting av sentrumsområdene
er kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil gi det beste resultatet
for samfunnet og naturmangfoldet være ivaretatt. Det gjelder også for nml § 11, om at
tiltakshaver skal bære kostnadene ved miljøforringelse.
Risiko- og sårbarhet:
For detaljreguleringen av Betesda boligområde vil der ikke tilføres vesentlige virkninger for
miljø og samfunn, hvorpå det i utgangspunktet ikke utløses krav til planprogram. Den tiltenkte
detaljreguleringen er også blitt vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning.
Nordreisa kommune har konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik
utredning, jf. KU- forskriftens §§ 2 og 3 og vedlegg I og II.
Etter en samlet vurdering konkluderer Nordreisa kommune med at det ikke er
samfunnssikkerhetsmessige forhold eller andre risiko- og sårbarhetsforhold som vil utgjøre fare
for den omsøkte detaljreguleringen, og heller ikke for nærliggende eksisterende bebyggelse.
Det er imidlertid behov for å få tilgang til resultater fra utførte grunnboringer og geoteknisk
vurdering i området før realisering av byggeområdene kan starte. Før det gis byggetillatelser
innenfor planområdet, må det derfor foreligge en geoteknisk grunnundersøkelse utført av
sertifisert konsulentfirma som godtgjør tilstrekkelig geoteknisk sikkerhet for planlagte tiltak.
Detaljregulering:
Detaljregulering etter pbl. § 12-3 brukes for å følge opp og konkretisere overordnet
arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Kommunestyret skal påse
at detaljregulering utarbeides for de områder eller tiltak som er bestemt i kommuneplanens
arealdel, og der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og plangjennomføring.
Kommunestyret kan også i forbindelse med vedtak av kommunal planstrategi vurdere
kommunens planbehov, innbefattet behovet for kommunal detaljregulering.
Formål og virkemidler er i det vesentlige like for detaljregulering og områderegulering.
Detaljregulering er en plan for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og vern
av bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av
utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Den erstatter
tidligere detaljert reguleringsplan og bebyggelsesplan.
Detaljregulering av Sørkjosen småbåthavn er ønsket for å legge til rette for utbygging av
boligområde for sentrumsnært småhusbebyggelse. Stiftelsen NYBO og kommunen er grunneiere
for ca. 50 daa av totalarealet på 116 daa. Av dette er ca. 40 da. bebygd eller avsatt til friområde.
Ca. 76 daa kan utbygges med boliger og veger mv. NYBO planlegger å bygge småleiligheter i
området. I tillegg vil det reguleres inn eneboligtomter vest og øst i planområdet.
Vurdering
Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. I forhold til areal avsatt i
kommuneplanens arealdel er det kun gjort mindre justeringer i arealets avgrensning. Et økt antall
formål innenfor planområdet kommer naturlig som en følge av en mer detaljert plan der det er
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behov for nye planformål for å støtte opp om hovedformålet. Følgende endringer i
arealavgrensning er gjort etter varsel om oppstart:
 Planavgrensningen er trukket litt sørover for å tilpasses tilgrensende reguleringsplaner på
en bedre måte.
 Det er gjort en justering av plangrensen mellom GBR 46/11 og 46/63 etter at denne
eiendomsgrensen har blitt endelig fastsatt.
Planområdet preges i hovedsak av Reisa Vekst AS sine bygninger, Nordheimen og
Andedammen. Videre er området preget av skogområdet mellom Andedammen og Blomstereng.
I vest er området preget av landbruksarealer. Planområdet er i stor grad flatt. I nord-nordvest er
det en mindre forhøyning og bakkekant. Terrenget ligger ca. 3-12 m.o.h.
Planområdet er i dag preget av lauvskog og noe bebyggelse og jordbruk. En omdisponering av
arealene til boligbebyggelse og næring vil påvirke landskapet slik det oppleves for nære naboer
og veifarende. For veifarende vil den planlagte bebyggelsen gi en større følelse til å komme til et
sentrum med mer kompakt bebyggelse enn hva de vil ha i dag. Området vil være «starten» på
Storslett etter å ha passert Sørkjosen. Utbygging vil også bidra til å knytte tettstedene enda mer
sammen. For dagens beboere i området og naboer så vil områdets preg slik det fremstår i dag
forsvinne og aktivitetsnivået øke. Samlet sett vil arealet bli en fortetting/forlenging av
eksisterende bebyggelse, og vil ikke oppleves negativt sett i en tettstedssammenheng. Avhengig
av hvem man spør vil denne endringen kunne virke både positivt og negativt for dagens beboere
og brukere i området.
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor det avsatte planområdet, jf. askeladden
24.november 2014, men området har en kulturhistorisk verdi på grunn av dets tilknytning til
tidligere Betesda sykestue, som Nordheimen og Andedammen har vært en del av. Vi mener at
planforslaget ikke vil virke negativt på områdets kulturhistoriske verdi. Ingen kulturminner vil
påvirkes negativt av planforslaget.
Planforslaget antas å påvirke rekreasjonsinteressene i området i svært liten grad. Det vil være
bedre tilrettelagt gjennom området for ferdsel for gående og syklende som benytter området nord
for planområdet til rekreasjon.
Det blir ingen nye adkomster fra E6. Eksisterende adkomst til Betesdaveien/Fossvoll beholdes,
men vil få trafikkøkning. Flere nye internveier opprettes innenfor planområdet. En økning av
antall boenheter innenfor planområdet vil naturlig lede til trafikkøkning og økt belastning på
krysset mellom Betesdavegen og E6.
I innspillsperioden etter varsel om oppstart fikk kommunen flere tilbakemeldinger om at veien
som i dag heter Fossvoll har et feil/misvisende navn, da Fossvoll ligger på motsatt side av E6. Vi
vil derfor be om forslag til nye veinavn i høringsprosessen. Da spesielt på veistrekningen som i
dag heter Fossvoll. Betesdavegen foreslås opprettholdt som veinavn, også for forlengingen, av
kulturhistoriske årsaker. Det er ikke avdekket interessemotsetninger i løpet av planprosessen.
Oppsummering:
Planforslaget for detaljregulering av Betesda boligområde ansees for å gi en planmessig god
løsning i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil være av samfunnsnytte ved å
etablere et boligområde med flere boligtyper og tilhørende utearealer, som vil bidra til å dekke et
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boligbehov som har vært påvist både i kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt mars 2013) og
kommuneplanens arealdel (vedtatt mars 2014).
Etter helhetlig vurdering anbefaler derfor administrasjonen at planforslaget legges ut til
høring og offentlig ettersyn.
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