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Rakkenes båthavn gbnr. 38/3, 24 på Reinøya i Karlsøy kommune Plan-ID=1936201801 
 
Ang: Varsel om planstart dat. 12.04.2018 
 
 
 
KONSULENTENS KOMMENTARER TIL MERKNADER FRA SEKTORMYNDIGHETER 
 
 
Troms fylkeskommune – brev av 04.05.2018 
 
Har ingen spesielle merknader til planen, men viste til kulturminnevernet og har tidligere vært i 
området i forbindelse med Langsundforbindelsen. 
De ber videre om at planforslaget sendes i Sosi-fil og Pdf til Kartverket, da dette vil forenkle 
saksbehandlingen og gi raskere og bedre høringsuttalelser. 
 
Konsulentens kommentar: 
Vi tar dette til etterretning, og vil i framtiden sende plandokumentene med Planinitiativ og Oppstarts-
møte til fylkeskommunen samt plankart med tegnforklaring til Kartverket. 
 
 
Sametinget – brev av 03.05.2018 
 
Har ingen merknader til planforslaget, og er ikke kjent med at det er registrert noen kulturminner 
i omsøkt område. De minner om det generelle aktsomhetsansvaret, og ber om at teksten under 
"Kulturminner og aktsomhetsansvar" i deres brev medtas i reguleringsbestemmelsene: 
 
Konsulentens kommentar: 
Forslag til tekst fra Sametinget tas med i reguleringsbestemmelsene. 
 
 
Direktoratet for mineralforvaltning – brev av 04.05.2018 
 
Har ingen merknader til den planlagte småbåthavna. 
NGU`s kartdatabase viser at det i planområdet finnes mindre viktig forekomst av sand og grus,   
men beliggenheten nær bebyggelse og veg gjør ressursen lite aktuell til utvinning. 
Sand- og grusforekomsten strekker seg sørover fra planområdet langs Fv301, og en må derfor 
vurdere nærheten til uttaket som kan bli åpnet i framtiden. 
 
Konsulentens kommentar: 
Tar orienteringen fra Direktoratet for mineralforvaltning til etterretning. 
 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat – brev av 02.05.2018 
 
NVE minner om at ved utfylling i sjø er det spesielt viktig at grunnforholdet og stabiliteten for tiltaket 
vurderes. Viser forøvrig til  NVE sine veiledere som karttjenester samt flom- og skredfare i arealplaner. 
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om en faglig bistand, og 
viser til utsendt brev til kommunene av 29.09.2017. 
 
Konsulentens kommentar: 
Tar NVE sitt innspill om bistand til etterretning. 
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Kystverket – brev av 02.05.2018 
 
I brevet framgår det at tiltaket berører Statens forvaltningsareal, og eventuelle tiltak innenfor planom-
rådet som krever tillatelse etter Havne- og farvannsloven må behandles og godkjennes av Kystverket. 
Viser her til Havne- og farvannsloven av 17.04.2009 nr. 19.  
Planlagte tiltak må ikke skape ulemper for den allminnelige ferdsel, og viser til at utbygging av 
båthavna ikke må skjerme for lyset fra lykta på Gamneset (kfr. kartutklipp 2 i brevet). 
 
Konsulentens kommentarer: 
Merknader og innspill fra Kystverket tas til etterretning. 
 
 
UiT Norges arktiske universitet – brev av 27.04.2018 
 
Viser til at området ble befart av Tromsø Museum i 2010 i forbindelse med Langsundforbindelsen. 
Det ble ikke registrert noen vernede kulturminner. Viser forøvrig til Kulturminneloven §8, 2. ledd. 
 
Konsulentens kommentar: 
Merknaden fra UiT tas til etterretning. 
 
 
Fylkesmannen i Troms – brev av 03.05.2018  
 
Viser til at kommuneplanens arealdel fra 1991 er erstattet av ny kommuneplan vedtatt 12.06.2013. 
Det vises forøvrig til Oppstartsmøtet av 03.01.2018, hvor Karlsøy kommune konkluderer med at 
tiltaket krever KU til planen. Fylkesmannen ber tiltakshaver varsle planforslaget med høring av 
planprogram i hht. prossesskrav i Plan- og bygningsloven §12-9. 
 
Konsulentens kommentar: 
Merknaden fra Fylkesmannen tas til etterretning. 
 
 
Statens vegvesen – brev av 03.05.2018  
 
Viser til møte med tiltakshaver og konsulent den 12.04.2018. 
De har følgende kommentarer til varselet: 
Hovedadkomsten må opparbeides etter Håndbok N100 "Veg- og gateutforming". 
På plankart må sikttrekant legges inn etter krav til frisiktlinje. 
Byggegrensen til fylkesveg 301 fra senter veg settes til 15 m. 
Området må gjøres tilgjengelig etter gjeldende retningslinjer for universell utforming. 
Før det igangsettes utbygging i planområdet, må det gjennomføres geotekniske undersøkelser som 
sikrer at mudring- og utfylling ikke påvirker stabiliteten langs fylkesvegen. 
De har forøvrig ingen vesentlige merknader til at planen overlapper en liten del av søndre utfylling til 
Langsundforbindelsen. 
 
Konsulentens kommentar: 
Merknader og kommentarer fra Statens vegvesen tas til etterretning. 
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