Merknadsbehandling reguleringsplan Olsens verft 19422017_002

1.1

Merknader til høring og offentlig ettersyn

Planen ble vedtatt sendt ut på høring og offentlig ettersyn i møte i Nordreisa miljø-, plan- og
utviklingsutvalg den 19. april 2018 i sak 32/18. Høringsbrev ble sendt ut til offentlige myndigheter,
grunneiere og naboer den 20. april 2018. Plandokumentene ble også lagt ut på offentlig ettersyn.
Høringsfristen var satt til den 3. juni 2018.
Ved fristens utløp har det kommet inn 5 skriftlige innspill, herav ingen innsigelser fra offentlige
myndigheter.

1.1.1

AVINOR (9.5.2018)

De planlagte tiltakene er ikke i konflikt med høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen
for Sørkjosen lufthavn.
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, registrering
og merking av luftfartshinder:
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner
Kommunens kommentar:
Tas til etterretning

1.1.2

Kystverket (16.05.2018)

Ingen merknader.

1.1.3

Tromsø museum (29.05.2018)

Minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk
vernete kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og Tromsø Museum
varsles jfr. kulturminneloven § 8, 2. ledd.
Kommunens kommentar:
Tas til etterretning

1.1.4

Troms fylkeskommune (01.06.2018)

De har gitt en samordnet uttalelse fra de ulike fagetatene.
Vannforskriften § 12
Planområdet ligger i vannforekomst Reisafjorden-ytre. De etterlyser en vurdering etter
vannforskriften § 12 og henviser til vannkoordinator for ytterligere informasjon.
Universell utforming
Viser til at foreslått bestemmelse er en generell henvisning til prinsippene for universell utforming og
at dette heller bør tas med i plan beskrivelsen.
Kulturminner
Positivt at det er avsatt 3 bygninger på verftet til vern. Ellers ingen merknader.
Navn på planen
Planen må ha gjennomgående navnsetting i tråd med nasjonal produktspesifikasjon
Kommunens kommentar:
Vurdering etter vannforskriftens § 12 er inntatt i revidert planbeskrivelse. Øvrige merknader tas til
etterretning.

1.1.5

Fylkesmannen i Troms (05.06.2018)

Fylkesmannen ba om utsettelse for deres uttalelse. Kommunen ga utsettelse til 07.06.2018.
Ingen regionale statsetater fremmer innsigelser. Samordningsbehovet er derfor ikke til stede.
Fremmer følgende merknad: Mangelfull vurdering etter Vannforskriften og tiltakets påvirkning på
vannforekomsten.
Kommunens kommentar:
Vurdering etter vannforskriftens § 12 er inntatt i revidert planbeskrivelse. Planbestemmelsens kap. VI
bokstav d) ivaretar miljømålene i Vannforskriften.

