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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 
Tiltakshaver Rakkenes båthavn SA v/Oddgeir Sommerseth ønsker å bygge ut ei båthavn                                     
på Rakkenes, Reinøya i Karlsøy kommune. 
 
Småbåthavna er tenkt anlagt på nordsiden og nært opp til Statens vegvesens planlagte                            
deponi for tunnelmasser i forbindelse med utbygging av Langsundforbindelsen. 
 
Norprosjekt a/s i Tromsø er engasjert som plankonsulent for prosjektet. 
 
  
2. NØKKELOPPLYSNINGER 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beliggenhet Rakkenes på søndre Reinøya 
Avstand 3 km sør for fergeleiet 
Gårdsnr./bruksnr. 38/3 og 24 
Dagens planstatus Definert som LNF-område i kommuneplanens 

arealdel vedtatt i 2013   
  
Forslagsstiller  Rakkenes båthavn SA v/Oddgeir Sommerseth 

Rakkenes, 9132 Stakkvik   
tlf. 997 12243  e-post: oddsom@gmail.com                              

Grunneier(e) Oddgeir Sommerseth gbnr. 38/3 
Holger A Jeremiassen gbnr. 38/24 

Plankonsulent/prosjektansvarlig Norprosjekt a/s 
v/Alf Bertheussen                                             
Myrveien 22, 9020 Tromsdalen,  
tlf. 776 39105, e-post: firmapost@norprosj.no 

  
Planområdets areal i daa På land (over flomål) ca. 1,8 daa 

I sjøen ca. 11 daa 
Planens formål Reguleringsplan for småbåthavn med 

nødvendige fasiliteter på land 
Eksisterende bebyggelse i planen Et båtnaust på gbnr. 38/24 
Eksisterende bebyggelse i nærområdet Grunneiernes bolighus ovenfor Fv301                           

(gbnr. 38/3 og 24) 
Aktuelle problemstillinger Ingen som er kjent ved planstart  
Planstart/kunngjøringsdato Varselbrev og annonse i Nordlys den 12.04.18. 
Innsigelse  Kfr. merknader til planstart 
Forhåndskonferanse/oppstartsmøte Planinitiativ til oppstartsmøte av 13.12.17   

Oppstartsmøte dat. 03.01.18 
Konsekvensutredningsplikt Ja (kfr. oppstartsmøte) 
Planforslaget oversendt 25.05.2018 
Plan-ID 1936201801 
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3. BAKGRUNN FOR IGANGSATT PLANARBEID 
 
Planer for småbåthavn på Rakkenes går mange år tilbake i tid. 
Kommunen har bygd ei båthavn i Stakkvik, men for beboere og hytteeiere på søndre 
Reinøya blir avstanden til Stakkvik stor og i tillegg er alle båtplassene i havna fulltegnet. 
Ei båthavn på Rakkenes vil ikke være mulig uten store grunnlagsinvesteringer.                                    
Realisering av Langsundforbindelsen med tunnelutslag på Rakkenes gjør nå en utbygging    
av småbåthavna mulig, og båteiere på Lanes og Gamnes kan via tunnelen får nær veg til 
ei båthavn. 
 
Statens vegvesen planlegger et massedeponi med fylling i sjøområdet ved Rakkenes.                             
Dette vil medføre at båtforeningen får tilgang på steinmasser til frontfylling for landområdet 
og to mindre moloer mot nord og sør. I tillegg vil massedeponiet i sjøområdet mot nord bli 
en god skjerming av havna.  
  
 
4. PLANSTART  
  
Rakkenes båthavn SA har arbeidet med planer for småbåthavn på Rakkenes i mange år. 
Karlsøy kommune vedtok i 1985 at fast forbindelse mellom Reinøya og Ringvassøya skulle 
etableres. 
I 2007 vedtok Karlsøy kommune i kommuneplanen at planarbeidet for tunnel fra Lanes til 
Rakkenes skulle igangsettes, og Troms fylkeskommune vedtok i 2009 at Langsund-
forbindelsen skulle bygges. 
Statens vegvesen startet arbeidet med reguleringsplanen i 2009/2010. 
 
Rakkenes båthavn SA ser nå en mulig oppstart av tunnelarbeidet, og har derfor igangsatt 
arbeidet med reguleringsplan for ei småbåthavn på Rakkenes. 
Den 03.01.2018 ble det avholdt oppstartsmøte ved Rådhuset på Hansnes. 
Her ble det anbefalt av Karlsøy kommune å igangsette reguleringsplanarbeidet. 
 
Norprosjekt a/s annonserte i Nordlys den 12.04.2018, og varslet i brev til Karlsøy kommune, 
offentlige sektormyndigheter og berørte naboer om at planarbeidet var igangsatt.  
Med varslingsbrevet ble det vedlagt kart over planområdet som viste småbåthavnas 
plassering på Rakkenes og nærheten til deponifyllingen for tunnelmassene. 
 
 
5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 
Området hvor småbåthavna planlegges anlagt er i kommuneplanens arealdel vedtatt i 2013 
definert som LNF-område. 
Som det fremgår av plankart og vedlagt flyfoto er havna plassert i søndre del i massedeponi-
området.  
Småbåthavna grenser mot øst til fylkesveg 301, og landarealet mellom fylkesvegen og flomål 
er en "stripe" med bredde på 10 til 20 m. 
På eiendommen gbnr. 38/24 ligger det et naust nedenfor fylkesvegen, og ved utbygging av 
småbåthavna vil naustet bli liggende inne i havneområdet. 
Fv 301 ligger på kote +5 til 6 i området ved den planlagte småbåthavna, og veglys er utbygd. 
Ovenfor fylkesvegen ligger eiendommen gbnr. 38/3 hvor det har vært jordbruk og slåttemark. 
Videre opp stiger terrenget med fjellgrunn og bjørkeskog opp mot Kvitbergan på kote +400. 
Det er ingen bekker som har utløp i området på Rakkenes eller som berører havneområdet. 
Rakkeneselva har sitt utløp ca. 500 m mot sør. 
Langs fylkesvegen går det en lavspentlinje, og ovenfor bebyggelsen (ca. 150 m) en 22 kv 
høyspentlinje. 
Til nærmeste nabo mot sør og nord er det ca. 500 m fra den planlagte småbåthavna.  
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  
 
Dybdeforholdene langs med land fra det utlagte massedeponiet i nord hvor småbåthavna 
planlegges, har så stor dybde at anlegg av molo ikke er gjennomførbart. 
Mot nord vil havna få skjerming av den utlagte steinfyllingen. 
Mot sør anlegges en mindre molo utover på fjellgrunn til fjære sjø, og for skjerming mot vest 
og sørvest anlegges flytemolo (bølgedemper). 
Frontfylling for anlegg av et landområde mot fylkesvegen bygges opp med steinmasser til 
kote +3. I sjøområdet foran frontfyllingen mudres/graves det ut for å oppnå en vanndybde på 
1,5 m under lavvann. Massene anbringes bak frontfyllingen. 
Landområdet mellom fylkesvegen og frontfyllingen får en bredde på ca. 20 til 25 m, hvor det 
kan bygges naust og anlegges parkeringsplasser. 
Båtutsett anlegges i huken mot nordøst, for sjøsetting og ilandføring av mindre båter. 
Det vil ikke bli planlagt båtpuss og vinterlagring, da området på land er svært begrenset. 
 
6.1 Havneområde i sjøen 
Utbygging av flytebrygger med landgang er vist på vedlagt illustrasjonsplan. 
Det er planlagt en småbåthavn for 30-40 båter med bryggeplasser fra 2,5 til 4,0 m bredde. 
De fleste båtene vil være i størrelse 15 til 25 fot, og noen større båter inntil 35 fot. 
Flytemoloen (bølgedemper) skal forankres i steinfyllingen mot nord, og skal ha tilgang fra 
land med leider. En begrunner dette med at man ikke ønsker noen former for aktivitet på 
flytemoloen.  
På landgangen (moloenden) skal det monteres et gjerde med port som skal være låst og 
kùn tilgjengelig for havnas medlemmer. En begrunner dette med at man ikke ønsker noen 
former for aktivitet av utenforstående på flytemoloen. 
Som følge av at havna anlegges med flytemoloer som bølgedempere, vil småbåthavna bli 
klassifisert som en "sommerhavn". Dette vil medføre at i perioden oktober til mars ikke vil 
tillates opphold av båter ved flytebryggene. 
 
6.2 Landområdet 
På landområdet kan det føres opp naust i 1. etasje med hems. Naustene skal utformes i stil 
med tradisjonelle sjøhus/rorbuer i nærområdet, og bygges med saltak. Naustene skal kùn 
benyttes til lagring av mindre båter og redskaper. 
Avløp fra sanitærhus føres via en 3-kamret slamavskiller ut i sjøen til min. 10 m dybde. 
På landområdet kan det også anlegges biloppstillingsplasser for båtforeningens medlemmer. 
 
6.3 Grunnundersøkelse 
Multiconsult har for Statens vegvesen utført grunnundersøkelse i området for sjødeponering 
av tunnelmasser. 
Før en bygger ut moloen i sør samt frontfyllingen, må det foretas grunnboring for å sjekke 
dybden til fjell i området. 
 
6.4 Forurensing i havneområdet 
Aktiviteter i småbåthavner vil alltid medføre noe tilførsel av forurensing. 
Følgende aktiviteter som kan medføre forurensing er: 
- søl/lekkasje ved drivstoff og oljefylling 
- utlekking av miljøgifter fra bunnstoffer, lakk- og impregnering fra både båter å bryggeanlegg 
- vekst av begroingsorganismer på båter, brygger, stolper, tauverk m.v 
- generell forsøpling som følge av menneskelige aktiviteter om bord i båtene, på bryggene og 
  landområdet forøvrig. 
I det småbåthavna utbygges med flytende molo med bølgedemper, vil vannutskiftingen i 
havna være god. Tidevann og strømføringen i Langsundet vil i tillegg sørge for minimal 
forurensing i havna.     
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6.5 Spyleplass for vårrengjøring 
Spyleplassen etableres på land og støpes i betong med fall til sluk og dreneringskum med 
sandfang, som leder spylevannet til en 3-kamret slamavskiller med overløp til sjøen. 
 
 
7. KONSEKVENSER FOR PLANFORSLAGET 

 
Planforslaget berører ikke andre planer i området. 
Flytemoloen og havneanlegget vil være en naturlig forlengelse av det utlagte massedeponi-
området på Rakkenes. Det planlagte deponeringsområdet har en lengde langs med land på 
ca. 400 til 500 m. Flytemolo og havneområdet får en lengde langs med land på kùn 180 m. 
 
Planen berører ikke andre næringsinteresser, friluftsliv, kulturminner eller naturmangfold i 
området. 
Den planlagte småbåthavna vil være et vesentlig trivselsbidrag og samlingsplass til beboerne 
og hytteeierne på søndre del av Reinøya. 
 
Statens vegvesen har i reguleringsplanen for fylkesveg 863/Langsundforbindelsen utarbeidet 
en konsekvensutredning for massedeponi i sjøsonen på Rakkenes.  
Området for småbåthavna vil inngå som en del av denne utredningen. 

 
 

8. HAVNIVÅSTIGNING 
 
Ved utbygging av småbåthavna må det tas hensyn til framtidig havnivåstigning og stormflo. 
Frontfyllingen og landområdet mot fylkesvegen anlegges på kote +3. 
Landfeste for flytebryggene støpes på kote +2, hvor det bygges adkomstrampe opp til 
landarealet på kote +3 med stigning 1:15. 
Adkomst fra landfestet og ned på flytebryggene vil ikke kunne tilfredsstille universell 
utforming ved lav vannstand. 
Ved bygging av sjøhus, naust og miljøbod skal disse fundamenteres på kote +4,0. 
Ved ekstremvær og stormflo kan landfestet for flytebryggene på kote +2 bli oversvømmet, 
men under slike forhold vil det normalt ikke oppholde seg eller være noen aktivitet i havna. 
 
 
9. FORSØPLING   
 
Det skal etableres miljøbod med kildesortering i lukket rom.  
Spesielt gjelder dette farlig avfall og oljeprodukter. 
Det skal inngås avtale med renovasjonsselskap om regelmessig tømming. 
 

 
10. SANITÆRANLEGG  
 
I tilknytning til sjøhuset skal det etableres et sanitæranlegg med toalett og ev. dusjanlegg. 
Adkomsten skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. 
Avløp føres via en 3-kamret slamavskiller ut i sjøen utenfor flytemoloen til min. 10 m dybde. 
 
 
11. PARKERING 
 
Fra avkjøringen fra fylkesvegen anlegges en kjøreadkomst til landarealet, sjøhus og naust 
parallelt med fylkesvegen. 
Parkering etableres mellom kjøreadkomst og frontfyllingen på kote +3,5. 
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12. HENSYNSSONE 
 
Sikringssone/frisikt ved avkjøringen fra fylkesvegen skal ha fri sikt i begge kjøreretninger. 
Deponering av snøopplag i frisiktsonen må ikke forekomme. 
 
 
 13. UNIVERSELL UTFORMING (UU) 
 
Adkomst til sjøhus, naust og kai via parkering må være tilgjengelig for alle medlemmene                     
i båtforeningen og de som benytter gjestebrygga. 
Dette gjelder også adkomst til bryggelandfestet på kote +2. 
Ved fjære sjø vil en ikke kunne opprettholde denne tilgjengeligheten ned til flytebrygga. 
 
 
14. NATURMANGFOLDLOVEN 
 
Utbygging av småbåthavna berører i liten grad naturmangfoldet. 
Kùn en smal stripe med gressbevokst skråning mellom fylkesvegen og strandlinjen ligger 
innenfor planområdet. 
 
Viser til vedlegg til kommuneplanens arealdel, konsekvensvurdering kode SH1. 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Ingen kjente truede eller sårbare arter vurdert ut fra eksisterende kunnskap. 
Ytterligere undersøkelser vurderes som ikke nødvendig. 
  
§ 9 Føre var prinsippet  
Kommer ikke til anvendelse.   
 
§ 10 Økosystem tilnærmet og samlet belastning 
Tiltaket berører strandsonen, men vil i all hovedsak ligge i sjøen. 
Påvirker ikke områder eller naturtyper som er spesielt verdifulle for naturmangfold,                        
eller truede eller nært truede arter. 
 
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver. 
Ikke aktuelt i dette tilfellet. 
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Ikke påkrevd utover standard krav. 
 
 
15. TRAFIKKFORHOLD FORBI HAVNA 
 
Dagens trafikk langs fylkesvegen er svært begrenset. 
Ved utbygging av Langsundforbindelsen har Statens vegvesen beregnet trafikkgrunnlaget 
(ÅDT) til 300 kjøretøy, med dim. klasse S1/H1 og fartsgrense 80 km/t, og ca. 50 kjøretøy                
av disse vil kjøre sørover mot Finnkroken og forbi havna. 
Trafikken via tunnelen mot Stakkvik ligger ca. 250 m nord for havna. 
Frisikten langs fylkesvegen ved avkjøring til båthavna er svært god i begge kjøreretninger. 


