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SMÅBÅTHAVN I AUSTERTANA 
 

1. PLANENS INTENSJON 
Planens intensjon er å tilrettelegge for etablering av småbåthavn med tilhørende anlegg og 
adkomst, samt ivaretakelse av kulturminner og slåttemark. 

 

2. GENERELLE BESTEMMELSER 
 

Retningslinjer er angitt i kursiv. 
 
2.1 Rekkefølgekrav 

2.1.1 Kulturminner 
Kulturminnelokalitetene id149449, id271208-0, id149393, id149458-1 og id149463-1, samt 
gammetuftene id149452-1 og id149466-1 må fysisk avsperres under anleggsperioden for å 
ivareta kulturminnene.  

2.1.2 Slåttemark 
For å unngå at slåttemarka blir tatt i bruk ved utfylling i sjø skal den vestvendte grensen av 
slåttemarka gjerdes inne med midlertidig gjerne under anleggsperioden. Gjerdet skal også fjernes 
før ferdigattest kan utstedes.   

2.1.3 Fysisk tiltak i vassdrag 

Tiltakshaver må søke om tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag til fylkeskommunen før igangsettelse 
av tiltak i vassdrag.  

2.1.4 Mudring og utfylling i sjø 

Tiltakshaver må søke om tillatelse til mudring og utfylling i sjø. Søknad sendes statsforvalteren.  

2.1.5 Veg og parkeringsplasser 
Det skal være etablert adkomst og parkeringsplasser før det kan gis brukstillatelse for 
småbåtanlegget.                                                                                                                  

2.1.6 Kulturminnelokalitet id149463 
Før ferdigattest kan utstedes skal den midlertidige avsperringen rundt kulturminnelokalitet 
id149463 byttes ut med en permanent sikring. Sikringstiltaket kan for eks. være en type grøft, 
oppsetting av større permanente hinder som natursteiner eller lignende, eller ev. andre 
sikringstiltak. Det aktuelle sikringstiltaket skal ikke være skjemmende for kulturminnet. 
Sikringstiltaket skal godkjennes av Sametinget før det kan settes opp.  
 

 
2.2 Byggeskikk og byggegrense 

2.2.1 Material og fargevalg 
a) Material- og fargebruk skal harmonere med tiltakets funksjon og naturgitte omgivelser. 

b) Tiltak skal utformes slik at de bidrar positivt til sitt nærmiljø når det gjelder byggeskikk 
og estetikk. 

2.2.2 Byggegrense 
a) Der byggegrense ikke følger av plankartet, gjelder byggegrensen helt ut til 

formålsgrense. Dette gjelder for utbyggingsformål.  
b) Byggegrense mot fv.8082 settes til 15 meter fra midlinjen på vegen.  
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2.3 Teknisk infrastruktur 

2.3.1 Vann og avløp 
Det tillates etablert vann og avløp til småbåtanlegget. Etablering skal skje i 
samferdselsformål fram til tiltaket. Ved småbåtanlegget skal det etableres anlegg for 
brannvann. 

 
 

2.3.2 Elektrisitet og kraftforsyning 
Det tillates etablert strømforsyning til småbåthavna. Etablering skal skje i 
samferdselsformål fram til tiltaket. Alle ledninger og kabler skal legges i jord. 

 
 

2.3.3 Eksisterende avkjørsler 
Eksisterende avkjørsler til bebyggelse og strandkanten skal stenges og føres tilbake til 
opprinnelig tilstand der den ikke rører i båndleggings- og hensynssoner for kulturminner 
 

 
2.4 Risiko og sårbarhet 

2.4.1 Støy 
T-1442/2016 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» skal legges til grunn 
for plassering og prosjektering av tiltak i planområdet, samt under anleggsperioden. 

 
 

2.4.2 Framtidig havnivåstigning 
Nye bygge- og anleggstiltak for bebyggelse og opphold tillates ikke under kote +3,0 uten at 
det etableres tilstrekkelig sikkerhet (avbøtende tiltak) mot fare/skade ved havnivåstigning 
og stormflo. 

 
 

2.4.3 Anleggsarbeid og partikkelspredning 
Det skal benyttes siltgarn eller andre tilsvarende metoder ved arbeid i sjø, dette for å hindre 
partikkelspredning. Ved stor partikkelspredning, slom eller høyvann skal anleggsarbeidet 
stanses. 

 
 

2.4.4 Anleggsarbeid og lakselus 
Utstyr som skal benyttes i og rundt elva under anleggsperioden, må vaskes før bruk for å 
hindre mulig smitte av Gyrodactylus salaris for anadrome fiskearter. Dette skal følges opp 
under hele anleggsperioden. 
 

 

2.5 Naturmiljø 

2.5.1 Hekketider 
Anleggsarbeid skal unngås under trekk- og hekkeperioden som våren og sommeren. 

 
 

2.5.2 Gyting 
Anleggsarbeid som berører elveutløpet, må unngås i vandringsperioden (juni til september) 
for anadrom fisk. 
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2.5.3 Bløtbunn 

Arbeid skal utføres under den minst sårbare perioden for bløtbunnsområdene, som er høst 
til tidlig vinter. 
 

2.5.4 Slåttemark 
Tiltak for å ivareta slåttemarken er tillatt jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr.6.   
 

 
 
2.6 Universell utforming 

2.6.1 Universell utforming 
Universell utforming av uteområder reguleres av Byggeteknisk forskrift. 

 
 
2.7 Kulturminner og aktsomhetsplikten 

2.7.1 Aktsomhetsplikten 
Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms og Finnmark 
fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre 
arbeidet i marken. 

 
2.7.2 Kulturminnelokalitet id149463 

For å sikre gammetuften skal den midlertidige avsperringen fra anleggsperioden byttes ut med en 
permanent sikring. Sikringstiltaket kan for eks. være en type grøft, oppsetting av større 
permanente hinder som natursteiner eller lignende, eller ev. andre sikringstiltak. Det aktuelle 
sikringstiltakes skal ikke være skjemmende for kulturminnet. 

 

 
2.8 Terreng og vegetasjon 

a) Det skal benyttes maskiner og metoder i anleggs- og driftsfase slik at tiltaket gjør minst 
mulig inngrep og skade på terreng, vegetasjon og naturtyper. 

b) Stedlig terreng og vegetasjon, herunder bunndekke, skal framstå i mest mulig 
opprinnelig form etter utbygging. 

c) Ved revegetering og istandsetting av arealer etter inngrep må det ikke innføres 
fremmede arter, og i størst mulig grad benyttes naturlig revegetering. Tilsåing må skje 
med frø fra gras som er stedstilpasset og ikke innehar fremmede sorter. 

d) Kantvegetasjon og annen vegetasjon som må fjernes i anleggsfasen må erstattes. 
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3. AREALFORMÅL 
 
3.1 Samferdsel og teknisk infrastruktur, jf. PBL § 12-5 nr. 2 

3.1.1 Kjøreveg (o_SKV1) 
a) o_SKV1 skal være offentlig og skal benyttes som adkomstveg til blant annet 

parkeringsplass, småbåthavn og båtopptrekk. Vegen tillates opparbeidet med 4,5 meters 
bredde inkludert skulder, og skal ha gruset eller asfaltert flate. 

 
 

3.1.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT1-3) 
a) Arealet er offentlig og skal benyttes til grøfter, teknisk infrastruktur, snøopplag og 

liknende som er nødvendig av hensyn til vegformålet. 
 
 

3.1.3 Molo (SMO) 
a) Arealet har privat eierform. 

b) I område regulert til SMO tillates det etablert molo med nødvendig skråningsutslag ifb. 
etablering av småbåthavn/kai 

c) Det tillates etablert kai i enden av moloen. 
 
 

3.1.4 Parkeringsplass (o_SPP) 
a) Parkeringsplassen o_SPP skal være offentlig. 

b) Det skal tilrettelegges for parkeringsplasser som skal være tilknyttet småbåthavna, 
båtopptrekk og de som benytter friluftslivet i nærområdet. 

c) Det tillates etablert inntil 40 parkeringsplasser, hvor av 3 skal være tilpasset 
bevegelseshemmede. 

d) Parkeringsplassen tillates etablert med gruset eller asfaltert underlag. 
 
 

 
3.2 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, jf. PBL § 12-5 nr. 5 

3.2.1 Naturvern (NV) 
Det tillates kun tiltak som ivaretar slåttemarken jf. plan- og bygningsloven § 12-7 
nr.6.   

3.2.2 LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L) 

Det tillates kun tiltak som er nødvendige for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 

 
 
 
3.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, jf. PBL § 

12-5 nr. 6 

3.3.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V) 

Det er ikke tillatt å sette i verk tiltak som kan bidra til å gjøre skade på vassdrag og 
tilhørende kantsone. Allmenne friluftsinteresser skal ivaretas. 

 
3.3.2 Havneområde i sjø (VHS) 

Det tillates ferdsel, ankring av båter, fylling og mudring i forbindelse med etablering av 
småbåthavn, samt annen aktivitet som naturlig henger sammen med småbåthavntiltaket. 
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3.3.3 Småbåthavn (VS1-3) 
a) VS1-3 er private og skal benyttes til småbåthavn og tilhørende anlegg. Denne skal 

plasseres slik at den ikke er til hinder for vandrende fisk. 

b) Det tillates ikke utført vedlikehold/pussing av båter som kan føre til utslipp av miljøfarlige 
stoffer, før det er etablert systemer som kan håndtere disse på en tilfredsstillende måte. 

c) Det skal etableres fasiliteter for korttidslagring av farlig avfall ved småbåthavna, og 
rutiner for levering av farlig avfall til godkjent mottak. 

d) VS1 skal benyttes til småbåthavn i sjø. Det tillates etablert plasser for inntil 30 båter i 
forskjellige størrelser. Det tillates mudret i dybde inntil 2,5 m iht. sjøkartnull. 

e) VS2 skal benyttes til anlegg tilknyttet småbåthavn på land. Herunder driftsbygning, 
dieseltank, anlegg for rensing av båter, interne veger og annet som hører naturlig inn 
under formål småbåthavn. Driftsbygning kan ha en størrelse på inntil 100 m2 og føres opp 
i en etasje. 

f) VS3 tillates benyttet til båtopptrekk med tilhørende anlegg på land. 
 
 
 
4. HENSYNSSONER 

 
Retningslinjer er angitt i kursiv. 

 
4.1 Sikringssoner, jf. PBL § 11-8 a) 

4.1.1 Frisikt (H140_1-2) 
a) Det skal være fri sikt i høyde > 0,5 m innenfor frisiktsonen. 

b) Enkeltstående stolper, skilt og trær kan unntas av hensyn til stedlig vegetasjon dersom 
trafikksikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt. 

 
 
4.2 Faresoner, jf. PBL § 11-8 a) 

4.2.1 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370) 
a) Innenfor H370 skal det ikke etableres tiltak ment for varig opphold. Faresonen strekker 

seg 10 m fra ytterste leder på hver side. 
 
 
4.3 Soner med særlig hensyn, jf. PBL § 11-8 c) 

4.3.1 Bevaring kulturmiljø (H570_1-7) 
a) H570_1 skal være bufferareal for automatisk fredete kulturminner i H730_1-4. 
b) H570_2 skal være bufferalreal for automatisk fredete kulturminne i H730_5.  

c) Innenfor H570_1-3 er det ikke lov å kjøre med kjøretøy, lagre anleggsutstyr, 
byggematerialer eller gjøre inngrep i grunnen. Forbudet gjelder ikke snøscooter på 
snødekt mark og i godkjent scooterløype.  

 
 
4.4 Sone for båndlegging, jf. PBL § 11-8 d) 

4.4.1 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1-5) 
I H730_1-5 er det ikke tillatt å sette i verk tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave 
ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme det automatisk 
fredete kulturminnet, eller framkalle fare for at det kan skje. 
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