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Sak: 2. gangs behandling reguleringsplan - Svaberget 

industriområde   
 
 
Vedlegg: 
1 Fylkesmannen i Trøndelag - ny vurdering av innsigelser til reguleringsplan for 

Svaberget industriområde 
2 NTNU Vitenskapsmuseet - marinarkeologisk uttalelse til reguleringsplan for 

Svaberget industriområde 
3 Høringsuttalelse til reguleringsplan Svaberget industriområde, Nærøy kommune - 

Fylkesmannen fremmer innsigelse 
4 Kystverket Midt-Norge - uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for 

Svaberget industriområde 
5 Andor Drag - uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsplan - Svaberget 

industriområde 
6 Tilleggsopplysninger - adkomstveg 
7 Nord-Trøndelag Fylkeskommune - uttalelse til reguleringsplan Svaberget 

industriområde 
8 Statens Vegvesen - offentlig ettersyn - reguleringsplan - Svaberget industriområde 
9 Sametinget Samediggi - uttalelse til høring av reguleringsplan - Svaberget 

industriområde 
10 NTE Nett AS – uttalelse til reguleringsplan for Svaberget industriområde 
11 Statskog - uttalelse til reguleringsplan for Svaberget industriområde 
12 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - uttalelse til reguleringsplan for 

Svaberget industriområde 
13 Fiskeridirektoratet - uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for Svaberget 

industriområde 
14 5051_2017011_Rp_Svaberget_plankart_2018-06-25 
15 Planbeskrivelse Svaberget industriområde 
16 Endringsrapport 142-5-17 Sagbukta 
17 FUGLEFAUNAEN I PLANOMRÅDET FOR SVABERGET INDUSTRIOMRÅDE 
18 Geoteknisk vurdering 1350020416 rev 02 2018-05-18 
19 10203014-RIG-TAB-001 - Verifikasjonsskjema for utført uavhengig kontroll syau 
20 5051_2017011_Rp_Svaberget_bestemmelser_2018-06-25 
  

 



 
Bakgrunn 
 
Trønderplan AS har på vegne av Sinkaberg Hansen AS utarbeidet forsalg til reguleringsplan 
for Svaberget industriområde. Planområdet omfatter et areal på ca. 214 daa ved 
Sørfjorden/Sagbukta i Nærøy kommune, like ved grensa til Bindal kommune. Planområdet 
omfatter eiendommene gnr/bnr 90/2 og 90/25. Bakgrunn for saken og beskrivelse av tiltaket 
framgår av saksframlegg til behandling før høring og offentlig ettersyn. 
 
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for etablering av settefiskanlegg med 
tilhørende kaianlegg og infrastruktur.  
 
Varsel om oppstart ble kunngjort i Namdalsavisa 08.11.2016 og berørte parter ble varslet i 
eget brev datert 08.11.2016. 
 
Planprogram ble fastsatt av utvalg for drift og utvikling 10.02.2017. Planforslaget ble 1.gangs 
behandlet i Utvalg for drift og utvikling 17.10.2017, sak 84/17. Utvalg for drift og utvikling 
vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig ettersyn. Saken 
ble sendt på offentlig ettersyn/høring 26.10.2017 med høringsfrist 07.12.2017. 
 
Uttalelser  
I høringsperioden kom det inn totalt 11 uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. 
Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. Det vises ellers til plandokumentene.  
 
Fiskeridirektoratet, brev datert 27.10.2017 
Viser til uttalelse til oppstart av planarbeid. Har ingen øvrige merknader, og kan ikke se at 
planen vil føre til økt negativ effekt på fiskeriene i området.  
Kommentar: tas til orientering  
 
NVE, brav datert 02.11.2017 
Anbefaler sterkt at det gjennomføres en uavhengig kvalitetssikring av grunnundersøkelser nå, 
og at dette ikke utsettes til sendere. Dette med bakgrunn i at det vil være aktuelt med 
bebyggelse på fyllinga og tiltakskategorien da ikke vil være K2 men K3 eller K4 med 
tilhørende skjerpet kvalitetssikring. Å avvente uavhengig kvalitetssikring til det skal etableres 
bebyggelse på fyllinga kan medføre risiko for tiltakshaver dersom det skulle vise seg at det 
foretaket som da gjennomfører kontrollen er uenig i Rambøll sine vurderinger og således 
ikke kan gå god for tilstrekkelig sikkerhet iht. TEK 17 er oppfylt. Alternativt kan det tas inn 
(rekkefølge)bestemmelse med en ordlyd som f.eks.: «Før tiltaksrealisering (fylling) kan 
startes opp skal det gjennomføres en uavhengig kvalitetssikring av Rambølls notat datert 
07.07.2017 med tilhørende datarapport av 29.03.2017 som godtgjør at tiltaket er trygt og 
oppfyller kravene om sikker byggegrunn i TEK17, PBLs § 28-1 og NVEs veileder 7/2014». 
 
Kommentar: det er gjennomført uavhengig kontroll av Multiconsult i tråd med innspillet, og 
revidert rapport fra Rambøll er utarbeidet i etterkant av uavhengig kontroll. 
Planbestemmelser er revidert og henviser til oppdatert rapport etter uavhengig kontroll.  
 
Statskog, brev datert 02.11.2017 
Har vært i tett dialog med forslagsstiller under utarbeidelse av planen. Festetomt 90/2/17 har 
rett til naust ved Smilestraumen. Naustet blir liggende tett ved eller inne i arealet foreslått 
regulert til industri. Enig med forslagsstiller om å tilby flytting av naust og opparbeidelse av 
ny nausttomt rett vest for brua over Smilestraumen. Enig om at areal til nausttomt bør inn i 
planen. Ingen øvrige merknader. 
 



Kommentar: i etterkant av Statskogs brev har forslagsstiller gjort vurderinger i forhold til at 
dagens naust blir liggende i eksisterende område. Ny nauttomt rett vest for brua ved 
Smilstraumen vil kommen i konflikt med reindriftsinteressene i området. Forhold rundt 
eventuell flytting/frikjøp av naust er privatrettslig anliggende.  
 
NTE Nett AS, e-post datert 03.11.2017 
Gjør oppmerksom på at planforslaget må ta høyde for de anlegg som er nødvendig for NTE 
Nett AS å etablere og drifte. Eksisterende linje på 1000 V har ingen kapasitet for levering av 
strøm til det omtalte planområdet. Plass for nettstasjon må innreguleres på området, eventuelt 
plasseres i bygg, nærmest mulig kraftbehovet. Den eller de om utløser tiltak i 
strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forstrekning, må som hovedregel dekke 
kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av rettigheter. Ber om å bli 
kontaktet for ivaretakelse av eksisterende nettanlegg, flytting/ombygging. Eventuelt 
prosjektering av strømforsyning som skal dekke nytt behov.  
 
Kommentar: plassering av trafo avklares i samråd med byggherre på et senere tidspunkt. Pr. 
dd. vet en ikke optimal plassering, da dette har sammenheng med plassering av nye 
bygninger og anlegg. Viser for øvrig til bestemmelsenes § 3.1.5 som ivaretar dette.  
 
Sametinget, brev datert 22.11.2017 
Kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i området. Minner 
om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør fremgå av reguleringsbestemmelsene og 
foreslår følgende tekst:   

Kulturminner og aktsomhetsplikten: skulle det under bygge- og anleggsarbeid i 
marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, 
må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen 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.  
 

Kommentar: ordlyden i bestemmelsenes § 2.5 er endret iht. innspill.  
 
Statens vegvesen, brev datert 23.11.2017 
Statens vegvesen kan akseptere planforslaget slik det foreligger, med de forutsetninger som 
er angitt, forutsatt at det tas inn en rekkefølgebestemmelse: «de 2 nye avkjørsler til områdene 
BI1 og BI2 skal være opparbeidet/etablert med fastsatt krav til fri sikt på 6x120 m før det 
utstedes ferdigattest på bygg eller anlegg». Eldre avkjørsler til de samme områdene skal 
samtidig fysisk stenges. Eventuelle inngrep som berører fylkesvegen må utføres slik at vegen 
etter tiltakene ikke får skader/setninger. Informerer om at kryssing av fv. 17 med rør eller 
ledning krever at det søkes statens vegvesen særskilt om dette. Eventuelle vilkår til kryssing 
vil da bli gitt.   

Kommentar: bestemmelsenes § 2.6 er endret i tråd med innspillet. Øvrig innspill tas til 
orientering.  

 
Trøndelag fylkeskommune (tidligere Nord-Trøndelag fylkeskommune), brev datert 
29.11.2017 
Viser til statens vegvesens uttalelse når det gjelder avkjørsler og rekkefølgebestemmelse. 
Viser til tidligere uttalelse der en ikke kan se at planen vil være i konflikt med automatisk 
freda kulturminner på land. Minner om at dersom man i løpet av det videre arbeidet med 
planforslaget eller anleggsarbeiderne oppdager hittil ikke kjente kulturminner, skal arbeidet 
stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kml § 8 annet ledd. Pålegget må videreformidles til 
dem som skal gjøre arbeidet. 



Kommentar: tas til orientering. 

 
Andor Drag, e-post datert 04.12.2017 
Ber om at pkt. 12 i mål og vedtekter for Saglivatnet hytteområde tas inn i reguleringsplanen. 
Hytteeiere bes sikret rett til å bruke ny trase fra riksvei opp til Saglivatnet, og i tillegg at det 
settes av et område for vinterparkering.    
 
Kommentar: bestemmelsenes § 4.1 er endret slik at rettighetshavere har de samme 
rettighetene for SV3 som i dag langs vegen «Saglia». Det er lagt til nytt punkt i 
bestemmelsene § 3.2.4; eiere av gnr/bnr 90/2, 90/18, 90/19, 90/20, 90/21, 90/23 og 90/24 kan 
disponere areal for vinterparkering på området. Tilføyelsen sikrer at rettighetene til 
hjemmelshavere til de aktuelle eiendommene videreføres i samsvar med gjeldende vedtekter 
for Saglivatnet hytteområde.  
 
Kystverket, brev datert 28.11.2017 
Planforslaget vil etter Kystverket sin oppfatning, ha liten eller ingen virkning på statlige 
anlegg, installasjoner eller Kystverkets operasjonelle ansvarsfelt. Har vurdert planforslaget ut 
i fra gjeldende rammevilkår og retningslinjer for planarbeid og ser at reguleringsplanen har 
definerte og tydelige spor til allerede varslet regulering for området. Arealbruken som er 
fremmet gjennom planforslaget, er i det vesentligste samsvarende med varslingen og arealet 
er noe redusert med visning til gitt varsel. Anser ikke arealbruken som konfliktskapende og 
opplever planframlegget å være konsistent. Kan heller ikke se at reguleringen medfører 
uforutsette eller negative konsekvenser for de interessefelt Kystverket er satt til å ivareta og 
har derfor ingen ytterligere merknader til planarbeidet. Planen med bestemmelser kan 
egengodkjennes som forelagt. 
 
Kommentar: tas til orientering  
 
Fylkesmannen i Trøndelag (tidligere Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), brev datert 
04.12.2017 
Miljøvernavdelingen:  
Kunnskapsgrunnlaget etter Naturmangfoldloven (NLM) § er ikke til stede for å vurdere 
virkningene av planforslaget. Fremmer innsigelse til planen grunnet mangelfull kartlegging 
av både naturtyper og arter. For at innsigelsen skal trekkes må det gjennomføres en 
tilfredsstillende kartlegging av både naturtyper og arter etter anerkjent metodikk. 
Kartleggingen må gjennomføres av personell med dokumenterbar kompetanse på de ulike 
fagfeltene. 
 
Reindriftsavdelingen:  
Tiltakshaver har etterkommet innspillene fra reindriftsavdelingen og har derfor ingen 
spesielle merknader til planbeskrivelse og plankart. Til bestemmelsene kan 
reindriftsforvaltningen endres til Fylkesmannen i § 7.1, annet ledd, siste setning  
 
Øvrige fagavdelinger har ikke merknader til planforslaget.  
 
Kommentar: I dialog med miljø- og klimaavdelinga hos Fylkesmannen ble det avklart at det 
var tilfredsstillende å fokusere på vårtrekket ved kartlegging av fuglelivet. Kartleggingen 
burde skje fra midten av mars til midten av juni. Oppdatert rapport for biologisk kartlegging 
av Sagbukta og undersøkelse av fuglefaunaen i planområdet utført av feltornitolog Tom R. 
Østerås ble oversendt Fylkesmannen 05.06.2018. Fylkesmannen ble anmodet om å foreta ei 
ny vurdering av saken. I brev datert 26.06.2018 har fylkesmannen med bakgrunn i ny 
«Biologisk kartlegging av Sagbukta» v/Aqua kompetanse as og «Kartlegging av fuglefaunaen 



i planområdet» v/Tom R. Østerås frafalt sin tidligere innsigelse. Fylkesmannen ser at 
tiltakene i reguleringsplanen ikke vil komme i konflikt med naturmangfoldverdier av nasjonal 
eller regional verdi.  
 
Bestemmelsene § 7.1 er endret i trå med innspill fra reindriftsavdelingen.  
 
NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie, brev datert 
07.12.2017 
Selv om reguleringsplanen medfører regulering av større areal i sjø, anser vi ikke potensialet 
for kulturminner under vann å være av en slik art at det anses nødvendig med gjennomføring 
av en marinarkeologisk undersøkelse. Ingen merknader til tiltaket slik det foreligger, utover å 
minne om meldeplikten. Ber om at følgende tas med i reguleringsbestemmelsene: «Dersom 
det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kulml § 14 eller 
§ 4, skal arbeidet stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående».  
 
Kommentar: bestemmelsenes § 2.5 er endret i tråd med innspill.  
 
Innsigelse 
Innkommet innsigelse til planen og merknader til denne fremgår av ovenstående 
høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag og rådmannens kommentar til denne. 
Fylkesmannen har med bakgrunn i ny «Biologisk kartlegging av Sagbukta» v/Aqua 
kompetanse as og «Kartlegging av fuglefaunaen i planområdet» v/Tom R. frafalt sin tidligere 
innsigelse. Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen.  
 
Lovhjemler 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken fram for kommunestyret til 
vedtak.  
 
Vurdering  
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 
Fylkesmannen har med bakgrunn i nye kartlegginger av naturtyper og arter trukket sin 
innsigelse og kommunestyret kan gjøre endelig planvedtak. I tillegg til 
endringer/oppdateringer i planbestemmelser som beskrevet ovenfor er areal SVT6/fylling 
redusert ved tomtegrense BUN etter høring og offentlig ettersyn. Endringer i bestemmelsene 
er markert med rødt. Foretatte endringer/justeringer vurderes å ikke være vesentlig. Ny 
1.gangs behandling anses derfor ikke nødvendig.  
 
Planforslaget samsvarer med tidligere utredninger og politiske vedtak. Planforslaget legger til 
rette for utvidelse av eksisterende settefiskanlegg i området. Rådmannen anser det som svært 
gunstig å legge til rette for etableringen. Anlegget vil legge til rette for en femdobling av 
dagens produksjon av smolt ved Bindalssmolt. Området ligger strategisk til både med tanke 
på tilgang til sjøarealer for utskiping av fisk, og ferskvannskilde.  
 
Konklusjon  
Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Med bakgrunn i 
redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen av planforslaget reguleringsplan for Svaberget 
industriområde planID 2017011 vedtas.  



 
    
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Forslag til reguleringsplan for Svaberget industriområde, planID 2017011, med 
planbeskrivelse datert 27.09.2017 og plankart og bestemmelser datert, 25.06.2018 vedtas i 
samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.  
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Vedrørende deres anmodning om ny vurdering av Fylkesmannens 
innsigelse til reguleringsplan for Svaberget industriområde - Nærøy 
kommune 
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte anmodning om ny vurdering av fremmet 
innsigelse til reguleringsplan Svaberget industriområde i Nærøy. Oversendt materiale 
er gjennomgått, og under følger Fylkesmannens vurderinger: 
 
Klima og miljø 
Med bakgrunn i ny «Biologisk kartlegging av Sagbukta» v/Aqua kompetanse as og 
«Kartlegging av fuglefaunaen i planområdet» v/Tom R. Østerås ser vi at tiltakene i 
reguleringsplanen ikke vil komme i konflikt med naturmangfoldverdier av nasjonal 
eller regional verdi. Vår tidligere innsigelse til planen i høringsuttalelse 4.12.2017 
frafalles. 
 
Fylkesmannens konklusjon   
Tidligere fremmet innsigelse til reguleringsplan for Svaberget industriområde trekkes.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Alf Petter Tenfjord (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

Thomas Møller 
plankoordinator 
Kommunal- og justisavdelingen 

  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Saksbehandlere: 
Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26 
Klima og miljø: Terje Domaas – 73 19 92 22 
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E-post: +47 73 59 21 45 
postmottak@museum.ntnu.n
o 

Erlings Skakkes gate 47 B 

Telefaks 
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Marinarkeologisk uttalelse til reguleringsplan for Svaberget 
industriområde, Nærøy kommune 
 
NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 26.10.2017 i e-post fra Nærøy kommune ovennevnte sak til 
uttalelse vedrørende konflikt med eventuelle kulturminner under vann. Saken er behandlet med 
bakgrunn i Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kulml). 
 
Vi har tidligere, i brev av 16.12.2016 (vår ref. 2016/28839) uttalt oss til oppstart av planarbeidet for 
denne reguleringsplanen. Nå foreligger planen til offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsplanforslaget innebærer både inngrep i, og regulering av, sjøareal. I Sagbukta planlegges 
en større utfylling, mens det på nordsiden av bukta planlegges regulering til havneområde i sjø (VHS1 
og VHS2), med liten fylling og flytebrygge.  
 
Vedlagt reguleringsplanen lå også rapport fra biologisk kartlegging (Aqua Kompetanse AS) og 
Geoteknisk vurdering (Rambøll). Vi har gjennomgått disse, samt historiske kilder, ortofoto og andre 
relevante kilder.  
 
Selv om reguleringsplanen medfører regulering av større areal i sjø, anser vi ikke potensialet for 
kulturminner under vann å være av en slik art at det anses nødvendig med gjennomføring av en 
marinarkeologisk undersøkelse.  
Vi har dermed ingen anmerkninger til tiltaket slik det foreligger, utover å minne om meldeplikten. 
Dette innebærer at dersom det under arbeidet oppdages kulturhistorisk materiale under vann som kan 
være vernet eller fredet etter loven (keramikk, glass, vrakdeler, etc eldre enn 100 år), må arbeidet 
straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles, jfr. kulml §14 tredje ledd. Tiltakshaver plikter å 
underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir 
overholdt. 
 
Vi ber derfor om at følgende blir tatt med i reguleringsbestemmelsene: «Dersom det under arbeid i 
planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kulml §14 eller §4, skal arbeidet straks 
stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående».  
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 
07.12.2017 

Vår referanse 
2017/35947/FSO 

 
 

Med hilsen 
 

Bernt Rundberget 
Instituttleder 

 
 

Fredrik Skoglund 
Saksbehandler 
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Høringsuttalelse til reguleringsplan Svaberget industriområde, Nærøy 
kommune - Fylkesmannen fremmer innsigelse  
Grunnet mangelfull kartlegging av både naturtyper og arter fremmer Fylkesmannen 
v/miljøvernavdelingen innsigelse til reguleringsplan for Svaberget industriområde. 
Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger, som har følgende merknader: 
 
Miljøvernavdelingen: 
Vi viser til Aquakompetanse AS sin kartlegging i henhold til DN-håndbok 19. Pollsystemer 
kan ha spesielle fysiske og biologiske egenskaper, avhengig av flere faktorer 
(tidevannsamplitude, bassengvolum/ dyp, terskeldyp og ferskvannspåvirkning). Er bassenget 
innenfor terskelen dypt, kan oksygenkonsentrasjonen i bunnvannet påvirke 
bunndyrssamfunnet og dermed skape en unik artssammensetning. Slike vurderinger 
mangler for pollsystemet. Dette medfører at man ikke har godt nok grunnlag for å sette verdi 
på naturtypen. Kartleggingen av pollsystemet som egen naturtype mangler kart, og 
topografibeskrivelser. Fylkesmannen oppfatter kartleggingen som mangelfull. 
 
Felles for de to marine naturtypene poll og bløtbunnsområde er at de ofte er viktige for 
sjøfugler. Bløtbunnsområder spiller en viktig rolle for sjøfugl og kartleggingen beskriver ikke 
om området brukes av trekkfugler/sjøfugler i ulike perioder av året, bare at det ikke ble 
observert sjøfugler på befaringsdatoen. For trekkende fugl (spesielt vadere) er 
bløtbunnspollene spesielt viktig under vår-/høsttrekket, og også delvis for overvintrende 
fugler (spesielt andefugler og andre "dykkende" fugler). Dersom en skal kartlegge verdien av 
slike områder må det derfor gjennomføres kartlegging i flere sentrale perioder av året. 
 
Kunnskapsgrunnlaget etter Naturmangfoldloven (NML) § 8 er derfor ikke til stede for å kunne 
vurdere virkningene av planforslaget. Vi mener NML § 9 – føre-var-prinsippet må komme til 
anvendelse da planforslaget kan få store negative konsekvenser for naturtyper, økologisk 
svært viktige områder for biologisk mangfold og arter tilknyttet disse områdene.  

 
Grunnet mangelfull kartlegging av både naturtyper og arter tilknyttet disse fremmer 
Miljøvernavdelingen innsigelse til reguleringsplan for Svaberget industriområde.  
 
For at innsigelsen skal trekkes må det gjennomføres en tilfredsstillende kartlegging av både 
naturtyper og arter etter anerkjent metodikk. Kartleggingene må gjennomføres av personell 
med dokumenterbar kompetanse på de ulike fagfeltene. 
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Reindriftsavdelingen: 
Tiltakshaver har etterkommet innspillene fra reindriftsavdelingen til oppstartsvarselet, og vi 
har derfor ingen spesielle merknader til planbeskrivelse og plankart. Til bestemmelsene kan 
reindriftsforvaltningen endres til Fylkesmannen i § 7.1, annet ledd, siste setning. 
 
Øvrige fagavdelinger har ikke merknader til planforslaget. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
Fungerende kommunaldirektør 
Kommunalavdelingen 
 

Thomas Møller 
Seniorrådgiver 
Kommunalavdelingen 
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Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Svaberget industri-
område - Nærøy kommune - Nord-Trøndelag fylke. 
 
Kystverket har mottatt reguleringsplan for Svaberget industriområde til offentlig ettersyn og 
uttalelse. Utvalget for drifts- og utviklingssaker i Nærøy kommune vedtok i samsvar med 
PBLs § 12-10 å legge reguleringsforslaget ut til offentlig ettersyn frem til 7.desember 2017.  
 

Reguleringsplanen omfatter et areal på ca. 214 daa ved Sørfjorden/Sagabukta i Nærøy 
kommune, like ved grensa til Bindal kommune. Tiltakshaver er Sinkaberg Hansen AS. 
Planforslaget legger opp til en videreutvikling av forslagsstillers settefiskanlegg Bindals-
smolt, som ligger ca. 400 m øst for planområdet. 
 
Planstatus 
Gjeldende kommuneplanens arealdel er for perioden 2002–2014 og er under revisjon. Ny 
plan for perioden 2016–2024 datert 07.06.16, er ut på høring og ikke vedtatt. Innenfor 
planområdet i nåværende kommuneplan er deler disponert for hensynssone Regulerings-
plan skal fortsatt gjelde (Svaberget Camping) og for øvrige landarealer LNRF-areal for 
nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag. 
 

Gjeldende reguleringsplan innenfor planområdet er Svaberget Camping, vedtatt den 
24.04.93. Landarealer i planen er disponert til «campingplass», «landbruk» og 
«friluftsområde». Sjøarealer er disponert til «friluftsområde i vann». 
 
Beskrivelse av planforslaget  
Reguleringsforslaget innebærer at følgende formål blir innarbeidet i planen;  
Bebyggelse og anlegg  
Industri (sosi 1340) vist med BI  
Naust og uthus (sosi 1589) vist med BUN  
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Veg (sosi 2010) vist med SV 
Annen veggrunn-tekniske anlegg (sosi 2018) vist med SVT 
Parkering (sosi 2080) vist med SPA  

Midt-Norge
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Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  
LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift (sosi 5100) vist med L  
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag  
Havneområde i sjø (sosi 6220) vist med VHS 
Friluftsområder i sjø og vassdrag (sosi 6710) vist med VFV  
 
Hensynssoner  
Hensyn reindrift (sosi 520) vist med skravur  
 
Kort om Kystverkets ansvar  
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning og sjøverts samferdsel. Kystverket skal i 
sitt arbeid ivareta nasjonale interesser og føringer. 
  

Kystverket arbeider for å sikre god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og 
forvaltning av farvannet, samt effektiv og sikker sjøtransport og havnevirksomhet. 
  

Kystverket har ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensing og havnesikkerhet i 
norske havner med internasjonal trafikk (ISPS). 
 
Generelle merknader til reguleringsplanen  
Under er det listet opp en del generelle moment som Kystverket mener er viktig i 
forbindelse med planlegging i sjø- og kystarealer.  
 
Plan- og bygningsloven  
Generelt ber vi om at det blir tatt hensyn for å sikre og for å gjøre sjøarealene farbare. 
Viser i denne sammenheng til plan- og bygningslovens § 11.7 pkt 6 og § 11.11 pkt 3 og 6 
som omhandler forutsetninger omkring arealformål i sjø. 
  

Kystverket er hovedsakelig mest interessert i tilretteleggingen av sjøarealene, samt å 
ivareta intensjonen ved statens investeringer. Eventuelle planformål på tvers av 
Kystverkets prefererte interesser kan føre til innsigelse. Det er også viktig å være 
oppmerksom på at Kystverket ikke gir tillatelse til tiltak som er i strid med gjeldende 
arealplan, jf. havne- og farvannsloven § 32, annet ledd. Søknad om tiltak som oversendes 
Kystverket for behandling bør derfor inneholde en avklaring rundt forholdet til arealplan, 
herunder om nødvendig at det foreligger dispensasjon fra planen.  
 
Lov om havner og farvann  
Kystverket ønsker å informere om at Lov om havner og farvann ble gjort gjeldende fra 1.1. 
2010. Dette innebærer at kommunene har fått endret forvaltningsansvar og myndighet i 
sine sjøområder, jf. §§ 7 og 9 i ny lov. Det som før var havnedistrikt er nå opphevet. Plikter 
som blir pålagt kommunen i den nye loven omfatter spesielt en plikt til å sørge for 
sikkerheten og fremkommelighet i eget sjøområde. Dersom tiltak generelt berører 
Kystverket sin eiendom eller ansvarsområde er Kystverket myndighet etter loven. En egen 
forskrift, farledsforskriften, klargjør Kystverkets myndighet og ansvar innenfor hoved- og 
biled mer detaljert.  
 

Kystverket minner om at etablering av småbåthavner er søknadspliktige tiltak, jf. havne- og 
farvannsloven § 27 og krever således tillatelse av kommunen. En vil i denne sammenheng 
peke på planbeskrivelsens mange kommentarer omkring mulig etablering av småbåthavn, 
uten at dette er nedfelt i selve planutformingen.  
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Farledsforskriften skiller mellom kommunalt og statlig sjøområde. Dette betyr at kommunen 
skal behandle søknader om tiltak i kommunalt sjøareal og Kystverket søknader om tiltak i 
hoved- og biled. Et tydelig unntak fra behandling av søknader i kommunens sjøområde, er 
tatt inn i tiltaksforskriften. Tiltak som er nevnt i denne forskriften skal alltid behandles av 
Kystverket. Vi gjør også oppmerksom på at alle tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egne 
tillatelser etter havne- og farvannsloven. Vi anser at alt regulert sjøareal i denne planen er 
kommunalt forvaltningsområde etter HFL.  
 
Vannforskriften og EUs vanndirektiv  
Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs direktiv for vannforekomster. Dette 
er et av EUs mest viktige miljødirektiv. Hovedformålet er å sikre god miljøtilstand i vann-
forekomster, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Dette skal gjøres gjennom å fore-
bygge videre forverring av kvalitet, bedring av tilstand og fremme bærekraftig bruk av 
vannressursene.  
 

Vi ser at planleggerne har vurdert vannkvaliteten i eget avsnitt. Det er i planutformingen tatt 
høyde for å bevare vannkvaliteten både i etableringsfasen/byggefasen og i driftsfasen 
gjennom rensetiltak og gjennomstrømning av aktuelle sjøareal.  
 
Naturmangfoldloven  
Med lov av 19.06.2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
har vi fått felles retningslinjer for hvordan beslutninger fattet ved utøving av offentlig 
myndighet skal synliggjøre hvordan naturmangfold er vektlagt og vurdert. 
  

Naturmangfoldloven § 7 slår fast at prinsippene i lovens §§ 8–12 skal legges til grunn som 
retningslinjer når det treffes beslutninger som berører naturmangfold etter andre vedtaks-
hjemler, enten i naturmangfoldloven eller i andre lover. De vil da inngå i saksforberedelsen 
og skjønnsutøvingen når de ulike myndighetene fatter beslutninger etter eget lovverk som 
berører naturmangfold. Dette får derfor også betydning for saksbehandlingen etter havne- 
og farvannsloven.  
 
Farleder  
Det er viktig at fremtidige arealdisponeringer tar høyde for at hoved- og biled blir prioritert 
for sjøverts ferdsel. I denne plansammenheng er dette et relativt lite problem, da Sørfjorden 
og det spesifikke planområdet ikke er i nærheten av det overordnede ledsystemet. Aktuell 
transport og ferdsel på sjøen må likevel ikke bli hindret av eksempelvis plasseringer av 
fortøyninger, lektere, prammer, oppdrettsanlegg m.m. Kystverket har ansvar for farleder på 
sjø og installasjoner knyttet til disse. Lokale leder har også i mange tilfeller stor lokal 
betydning og bør tas hensyn til i arealdisponeringen. Viktige lokale leder er som oftest vist i 
sjøkartene, men ligger ikke alltid innenfor farledsarealet som Kystverket har myndighet 
over i medhold av Farledsforskriften. Det er vanlig at ferdselsområdene til sjøs blir fremstilt 
med planpåskriften ferdsel (sosikode 6100), dersom man ønsker et selektivt areal dedikert 
til fremkommelighet og muligheter for tilknyttede reguleringsvedtekter.  
 
Beredskapsmessige hensyn, ROS- arbeid  
I planarbeidet må man se om det er behovet for vurdering av trygghet og forurensing 
knyttet til ulykker/uhell både innenfor og utenfor planområdet og hvilke konsekvenser dette 
kan føre til for næringsinteresser, samfunn og natur. Planutkastet har en tilknyttet og 
gjennomgående vurdering av risiko- og sårbarhet. Det er vurdert 40 ulike element i den 
foreliggende analysen og 2 enkeltelement er særlig vurdert og inntatt i risikomatrisen.  
 
Merknader  
Forslaget til reguleringsplan for Svaberget Industriområde i Nærøy har blitt vurdert og 
kommentert i saksutredningen foran. Vedlagte planforslag, vil etter Kystverket sin 
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oppfatning, ha liten eller ingen virkning på statlige anlegg, installasjoner eller Kystverkets 
operasjonelle ansvarsfelt. Vi har vurdert planforslaget ut i fra gjeldende rammevilkår og 
retningslinjer for planarbeid og ser at reguleringsplanen har definerte og tydelige spor til 
allerede varslet regulering for området. Arealbruken som er fremmet gjennom 
planforslaget, er i det vesentligste samsvarende med varslingen og arealet er noe redusert 
med visning til gitt varsel. Vi anser ikke arealbruken som konfliktskapende og opplever 
planframlegget å være konsistent.  
 

Vi kan heller ikke se at reguleringen medfører uforutsatte eller negative konsekvenser for 
de interessefelt Kystverket er satt til å ivareta og har derfor ingen ytterligere merknader til 
planarbeidet.  
 

For vår del kan planen med bestemmelser egengodkjennes som forelagt. 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
 
Børre Tennfjord 

regiondirektør sjefingeniør 
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Kopi: andor.drag@telenor.com

Emne: Offentlig ettersyn - reguleringsplan - Svaberget industriområde (INTERNAL)
Vedlegg: image003.png;Statskog_Mål og Vedtekter_Saglivatnet hyttefelt.pdf
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Jeg tillater meg herved å be om at vedlagte plan for Saglivatnet hyttefelt, pkt.12 videreføres og tas inn i reguleringsplanen
for
Svaberget industriområde.
 
Vi som hytteeiere bes sikres rett til å bruke ny trase fra riksvei opp til Saglivatnet, og i tillegg at det settes av et område for
vinterparkering slik det fremgår i vedlagte dokument pkt.12 (jfr utsnitt nedenfor)
 
 

 
Med vennlig hilsen
Andor Drag
Stokkstrandhaugvegen 11
7900 Rørvik
Tlf 95971300
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Nærøy - Fylkeskommunens uttalelse til reguleringsplan Svaberget industriområde - 
Høring 

 

Vi viser til oversendelse datert 26.10.2017. 

 

Forslagsstiller Sinkaberg Hansen ønsker å bygge en ny fabrikk blant annet for produksjon av 

stor smolt. Konsernets eksisterende settefiskanlegg, Bindalssmolt, ligger øst for 

planområdet. Det er behov for å utvide anlegget og dette krever større arealer enn det som 

er tilgjengelig ved dagens anlegg.  

 

Det er egnede arealer for utbygging av kai for utskiping langs sjøen. Den nye lokaliseringen 

forutsetter en kryssing av Fv17 for frakting av varer mellom fabrikkområdet og kaiområdet. 

 

Konsekvensutredningen inngår i planbeskrivelsen.  

 

Planfaglig uttalelse 

Vi viser til statens vegvesens uttalelse når det gjelder avkjørsler og rekkefølgebestemmelse, 

sitat: 

«Statens vegvesen kan akseptere planforslaget slik det foreligger, og med de 
forutsetninger som er gitt, forutsatt at det tas inn en rekkefølgebestemmelse at «de 2 
nye avkjørsler til områdene BI1 og BI2 skal være opparbeidet/etablert med fastsatt 
krav til fri sikt på 6x120 m før det utstedes ferdigattest på bygg eller anlegg». Eldre 
avkjørsler til de samme områder skal samtidig fysisk stenges.» 

 

Vi har ikke øvrige merknader til planforslaget. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse  

Vi viser til tidligere uttalelse i saken, datert 23.12.2016, der vi ikke kan se at planen vil være i 

konflikt med automatisk freda kulturminner på land, jf. kml §§ 3 og 8 fjerde ledd. Vi har derfor 

ingen merknader til planen. 

Nærøy kommune 
 
   
7970 KOLVEREID 
  
 
 
   

 

  



2 
 

 
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner eller 
kulturminner under vann. Når det gjelder slike kulturminner, viser vi til egen uttalelse fra hhv. 
Sametinget og NTNU Vitenskapsmuseet. Planen er rutinemessig videresendt til NTNU 
Vitenskapsmuseet for deres uttalelse. Planen kan ikke godkjennes før Vitenskapsmuseet 
har avgitt sin endelige uttalelse i saken.  
 
Det kan fremdeles være ukjente automatisk freda kulturminner i området eller inn mot 
planområdet. Vi vil derfor minne om at dersom man i løpet av det videre arbeidet med 
planforslaget eller anleggsarbeidene oppdager hittil ikke kjente kulturminner, skal arbeidet 
stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kml § 8 annet ledd. Dette pålegget må 
videreformidles til dem som skal gjøre arbeidet. 
 

 

 

Etter fullmakt 
 
 
Karl-Heinz Cegla 
Funksjonsleder plan og kulturminner 
 Ivar Guntvedt 
 Overarkitekt 
 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 

 

 

 

Saksbehandlere:  

Areal- og samfunnsplanlegging: Ivar Guntvedt 

Samferdsel: Dag Ystad 

Kulturminner: Inger Marie Kimo  
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Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Sametinget - Sámediggi 
Statens Vegvesen Region midt 
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Offentlig ettersyn - reguleringsplan - Svaberget industriområde i Nærøy 

kommune 

Viser til epost datert 26. oktober 2016 vedlagt planbeskrivelse og forslag til reguleringsplan 

for Svaberget industriområde. Planområdet ligger både sør og nord for fv. 17 ikke langt fra 

grensa til Nordland fylke. Hensikten med planen er å legge til rette for produksjon av 

settefisk. Forslagstiller er oppdrettsselskapet Sinkaberg Hansen. 

 

Statens vegvesen er kjent med planene gjennom tidligere møte med utbyggingsinteressene  

på fylkets hus i Nord Trøndelag. Vi har tidligere gitt tilbakemelding om at vi er skeptiske til 

løsninger som innebærer rutinemessig kryssing av fv. 17 i den daglige driften av anlegget. 

Statens vegvesen hadde helst sett hele industriområdet lokalisert samlet på en side av 

fylkesvegen. 

Gjennom planarbeidet/konsekvensutredningen beskrives trafikken som måtte forventes i de 

2 avkjørslene fra fv. 17. Det anslås 10-30 passeringer med kjøretøy inn til område BI1 og 5-

10 tilsvarende til område BI2. Avkjørslene foreslås flyttet og terrenget modifisert slik at en 

oppnår fri sikt på 6 x 120meter i de 2 avkjørslene. 

 

Byggegrense fra fv. 17 er foreslått til å være 12,5 meter. 

 

Statens vegvesen kan akseptere planforslaget slik det foreligger, og med de forutsetninger 

som er gitt, forutsatt at det tas inn en rekkefølgebestemmelse at «de 2 nye avkjørsler til 

områdene BI1 og BI2 skal være opparbeidet/etablert med fastsatt krav til fri sikt på 6x120 m 

før det utstedes ferdigattest på bygg eller anlegg». Eldre avkjørsler til de samme områder 

skal samtidig fysisk stenges. 
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Eventuelle inngrep som berører fylkesvegen må utføres slik at vegen etter tiltakene ikke får 

skader/setninger. Vi vil informere om at kryssing av fv. 17 med rør eller ledning krever at 

det søkes statens vegvesen særskilt om dette. Eventuelle vilkår til kryssingen vil da bli gitt. 

 

Vi har ingen øvrige merknader til saken. 

 

Statens vegvesen uttaler seg som vegadministrasjon for riksveg på vegne av staten, som 

vegadministrasjon for fylkesveg på vegne av fylkeskommunen eller som sektoransvarlig på 

vegne av staten.  

 

  

Med hilsen 

 

 

 

Helgar Sætermo 

Seksjonsleder Geir Halvard Risvik 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

 



 

 
 
 
 
Nærøy kommune 
Drifts- og utviklingsavdelingen 
7970 KOLVEREID 

 
 
 
 

AAMHTSREERIJE /SAKSBEHANDLER DIJ VUESIEHT./DERES REF. MIJ VUESIEHT./VÅR REF. BIEJJIE /DATO 

Harald Bugge Midthjell, +47 78 47 40 33 2016/985-15  16/4890 - 5 22.11.2017 

hami@samediggi.no  
Soptsesåvva gosse gaskesadta/Oppgis ved henvendelse  

 

  

Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Svaberget 
industriområde - Nærøy kommune 

 
Vi viser til deres brev av 26.10.2017.  
 

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. 
Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det 
nåværende tidspunktet. 
 
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør fremgå av 
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst: 

Kulturminner og aktsomhetsplikten 

 Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller 

andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 

sendes Sametinget og fylkeskommunen 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.  

 
Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge lov 
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og 
registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller 
sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
  
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse 
fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. 
 
Heelsegh /Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Harald Bugge Midthjell 
Fágajođiheaddji /Fagleder Raeriestæjja/Rådgiver 
 
Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
Hovedmottaker:    
Nærøy kommune Drifts- og 

utviklingsavdelingen 
7970 KOLVEREID 

 
Kopiija / Kopi til:    
Nord-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER 

 
 



Fra: Bang Liv Irene (liv.irene.bang@nte.no)
Sendt: 03.11.2017 12:32:22
Til: Postmottak Nærøy kommune
Kopi: 

Emne: 13/00674-50 - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan - Svaberget industriområde 
Vedlegg: image001.png
Vi viser til melding om offentlig ettersyn – reguleringsplan – Svaberget industriområdet i Nærøy kommune.
Formålet med planen er å tilrettelegge området for videreutvikling av settefiskanlegg.
NTE Nett AS har ingen merknader til planarbeidet men ønsker å gi følgende innspill og kommentarer:
 
NTE Nett AS har etter energiloven områdekonsesjon i Nærøy kommune. Det innebærer at vi etablerer og drifter
strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent distribusjonsnett).
På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i dette planforslaget må tas høyde for de anlegg som det er
nødvendig for oss å etablere og drifte.
 
Sinkaberg Hansen`s eksisterende settefiskanlegg, Bindalssmolt, som er stasjonert øst for planområdet, har
strømforsyning fra Bindal Kraftlag.
 
NTE Nett har 1000V – linje som leverer strøm til hytter og hus langs med Saglivatnet. Denne linja har ingen
kapasitet for levering av strøm til det omtalte planområde.
 
Størrelse på kraftbehov er avgjørende angående tiltak for framføring av strøm til område.
Plass for nettstasjon må innreguleres på område, eventuelt plasseres i bygg, nærmest mulig kraftbehovet.
 
Til opplysning så er NTE Nett og Bindal Kraftlag i dialog om framtidig samarbeid angående forsterkning /
ombygging av 22kV nettet fra Årsansdøy Trafostasjon mot Gutvik i Leka Kommune.
NTE Nett og Bindal Kraftlag må forhandle om hvem som skal levere strømmen i dette tilfelle.
 
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av nye rettigheter. Nye
traséer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det vi har til de eksisterende trasé og eller nettstasjoner.
 
Vi ber om å bli kontaktet enten pr. telefon eller med e‐post til: post.nett@nte.no for ivaretakelse av eksisterende
nettanlegg, flytting/ombygging. Eventuelt prosjektering av strømforsyning som skal dekke nytt behov.
 
Mvh
NTE Nett AS
Driftssenter
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Emne: Offentlig ettersyn ‐ reguleringsplan ‐ Svaberget industriområde
 
Hei,
 
Utvalg for drifts‐ og utviklingssaker vedtok i møte 17.10.2017 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Svaberget
industriområde ut til offentlig ettersyn.
 
Reguleringsplanen omfatter et areal på ca. 214 daa ved Sørfjorden/Sagabukta i Nærøy kommune, like ved grensa



til Bindal kommune. Tiltakshaver er Sinkaberg Hansen AS.
Planforslaget legger opp til en videreutvikling av forslagsstillers settefiskanlegg Bindalssmolt som ligger ca. 400 m
øst for planområdet.
 
Vedlagt følger plandokumenter.
 
Merknader til planforslaget sendes til:
Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til postmottak@naroy.kommune.no innen: 07.12.2017
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Ragnhild Wendelbo Melgård
Planlegger

Nærøy kommune
Tlf. mobil: 94 42 59 24
Tlf. kontor: 74 38 27 31
www.naroy.kommune.no
 
 



 

 

 

 
 
 
Rådhuset Nærøy kommune 
7970 KOLVEREID 
 
 
 
 

 
 

Høringsuttalelse Reguleringsplan Svaberget Industriområde. 
 
 Statskog har hele tida vært i tett dialog med forslagsstiller under utarbeidelse av planen. 
 
Festetomt 90/2/17 har rett til naust ved Simlestraumen, dette naustet ligger her: 

 
 
Naustet vil bli liggende tett ved eller inne i arealet foreslått regulert til industri.  Vi er enige med 
forslagsstiller om å tilby flytting av naust og opparbeiding av ny nausttomt rett vest for brua over 
Simlestraumen. 
 
Statskog og forslagsstiller er enige om at areal til nausttomt bør inn i planen. Forslagsstiller vil redigere 
plannen slik at nødvendig areal til naust kommer  med. 
 
Utover dette har vi ingen kommentarer til planen. 
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Reguleringsplan for Svaberget industriområde i Nærøy kommune til 

høring 

 

Vi viser til ovennevnte forslag til reguleringsplan samt vår uttalelse til planoppstart av 02.12.2006. 

 

NVE har følgende kommentarer til planforslaget: 

I vår uttalelse til planoppstart var vi opptatt av forholdet til skredfare, herunder geoteknikk og 

grunnforhold. Det er derfor positivt at tiltakshaver har knyttet til seg geoteknisk rådgiver som har 

gjennomført grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering av tiltaket. Vi har gjennomgått disse og vi 

oppfatter omfanget av grunnundersøkelser og utførte vurderinger som fornuftig. Vi stiller imidlertid 

spørsmål ved at en har valgt å definere tiltaket som et «K2–tiltak» med begrunnelse at det i første 

omgang kun er snakk om en utfylling. Å definere tiltaket som et K2–tiltak innebærer at anbefalingene i 

NVEs veileder 7/2014 («Kvikkleireveilederen») om at det skal gjennomføres normal kollegakontroll 

som kvalitetssikring, i og for seg er oppfylt.  

 

Det nevnes i notatet at det etter hvert vil være aktuelt med bebyggelse på fyllinga, og at tiltakskategorien 

da vil være K3 eller K4 – med tilhørende skjerpet kvalitetssikring i form av kontroll utført av uavhengig 

foretak. Rådgiver vurderer derved at uavhengig kvalitetssikring kan avventes til det evt. skal etableres 

bebyggelse (noe som anses naturlig all den tid det fylles opp for å etablere et industriområde). Etter vårt 

syn kan dette medføre en risiko for tiltakshaver dersom det skulle vise seg at det foretaket som da 

gjennomfører kontrollen (f.eks. om 1 år) er uenig i Rambøll sine vurderinger og således ikke kan gå god 

for at tilstrekkelig sikkerhet iht. TEK 17 er oppfylt. 

 

På bakgrunn av ovennevnte vil vi sterkt anbefale at det gjennomføres en uavhengig kvalitetssikring nå 

og ikke utsetter denne til senere. Alternativt kan det tas inn en (rekkefølge)bestemmelse med en ordlyd 

som feks: «Før tiltaksrealisering (fylling) kan startes opp skal det gjennomføres en uavhengig 

kvalitetssikring av Rambølls notat datert 07.07.2017 med tilhørende datarapport av 29.03.2017 som 



 
Side 2 

 

 

 

godtgjør at tiltaket er trygt og oppfyller kravene om sikker byggegrunn i TEK17, PBLs § 28-1 og NVEs 

veileder 7/2014».  

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef 

Finn Herje 

Senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Nærøy kommune Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region 

Midt 

Idrettsvegen 1 Saksbehandler: Magny Grindvik Blikø 

 Telefon: 90974374 

7970 KOLVEREID Vår referanse: 16/15804 

 Deres 

referanse: 

 

 Dato: 27.10.2017 

   

   

 

Att: 

Ragnhild Wendelbo Melgård 

 

Nærøy kommune Nord-Trøndelag  reguleringsplan - Svaberget industriområde  

 

 

Vi viser til tilsendt forslag til detaljreguleringsplan for Svaberget industriområde i Nærøy 

kommune. 

 

Reguleringsplanen omfatter et areal på ca 214 daa ved Sørfjorden/Sagabukta i Nærøy 

kommune, like ved grensa til Bindal kommune. Tiltakshaver er Sinkaberg-Hansen AS.  

 

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning  

Fiskerimyndighetene er ansvarlig for forvaltningen av de levende marine ressursene,  

fiskerinæringen og kontroll med akvakulturnæringen. Fiskeridirektoratets regioner skal 

ivareta disse interessene i det regionale og lokale planarbeidet. Reguleringsmyndigheten, i 

dette tilfellet kommunen, er forpliktet etter plan- og bygningsloven å legge til rette for 

medvirkning, mens Fiskeridirektoratets regionkontor er forpliktet til å delta.  

 

 

Innspill fra Fiskeridirektoratet region Midt  

Vi viser til vår uttalelse til oppstart av reguleringsplan av 24.11.16. Vi har ingen øvrige 

merknader til forslag til detaljreguleringsplan og kan ikke se at planen vil føre til økt negativ 

effekt på fiskeriene i området.  

 

 

Vi ønsker kopi av vedtatt plan. 
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Med hilsen 

 

 

Kristin Skarbøvik 

seksjonssjef  

 Magny Grindvik Blikø 

 rådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Rapportnavn: Planprogram, reguleringsplan «Svaberget industriområde» 
Prosjektnummer: 1661 

PlanID: - 
Forslagsstiller: SinkabergHansen 

Oppdragsgiver: SinkabergHansen 

Oppdragsgivers kontaktperson: Signar Berg-Hansen og Roar Myhre 
Rådgiver: Trønderplan 
Rådgivers oppdragsleder: Jan Ola Ertsås 

Rådgivers saksbehandler: Erlend Gystad 
Kommunens kontaktperson: Alexander Båfjord og Håvard Hernes 
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1. INNLEDNING 

1.1 Hensikten med planen 

Forslagsstiller Sinkaberg Hansen ønsker å tilrettelegge området for videreutvikling av settefiskanlegg.  
 
Konsernets eksisterende settefiskanlegg, Bindalssmolt, er stasjonert øst for planområdet. Det er over 
tid vokst fram et behov for å utvide anlegget, noe som vil kreve større arealer enn det som er 
tilgjengelig ved dagens lokasjon. Intensjonen til SinkabergHansen er å bygge en effektiv fabrikk blant 
annet for produksjon av stor smolt. Etablering av anlegg som kan ha fisk lengre på land før de settes 
ut i sjøen, vil være med på å bekjempe lusproblematikken som næringen har i dag, slik at 
produksjonen vil bli mer bærekraftig. 
 
Produksjon av settefisk på land krever store flate landarealer, tilgang til egnet vannkilde og nærhet til 
sjø og havneanlegg for utskiping av smolt. Lokaliteten i planområdet er særlig egnet til formålet. Her 
er det innenfor en fornuftig kostnadsramme mulig å etablere større arealer for smoltproduksjon. 
Lokaliteten har en tilgjengelig og egnet vannkilde der en i dag har konsesjon for uttak. Lokaliteten har 
tilgang til sjø og egnede arealer for oppføring av kai for utskiping.  
 
Sinkaberg Hansen har i dag ca. 180 faste ansatte og virksomhet både på Namdalskysten og Sør-
Helgeland. Samlet omsetning i 2016 var om lag 2 milliarder kroner. Bindalssmolt produserer om lag 
400 tonn smolt, fordelt på cirka 3,5 millioner individ. I første trinn av den nye fabrikken vil det trolig 
bli produsert rundt 2.000 tonn. Planlagt tiltak vil bli et betydelig økonomisk løft, per i dag antatt til å 
ligge i området 250-300 millioner kroner.  
 
Det planlagte tiltaket vil være svært viktig for Sinkaberg Hansen ettersom det vil være fundamentet 
for den framtidige virksomheten til konsernet. Det planlagte tiltaket vil også være viktig for blå sektor 
i hele regionen og vil bidra til å sikre arbeidsplasser. 
 
Campingplassen i planområdet er avviklet og ny reguleringsplan skal erstatte reguleringsplan for 
«Svaberget camping».  
 
Planen er vurdert av kommunen til å kunne ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det er 
derfor stilt krav om at det skal utarbeides planprogram.  
 
Planen er vurdert av kommunen opp mot Konsekvensutredningsforskriften for planer etter plan- og 
bygningsloven. Planen utløser krav om konsekvensutredning, etter som planen er i konflikt med 
kommuneplanens arealdel og nye områder til utbyggingsformål overstiger 15daa (§2d). 

1.2 Planprogram 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn utredes nærmere. Planarbeidet innledes med utarbeidelsen av et planprogram for 
å avklare rammebetingelsene for planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning.  
 
Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i 
betraktning under forberedelsen av planen og tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan 
planprosessen skal gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i 
planprosessen. Konsekvensene måles i forhold til «0-alternativet» som er dagens situasjon.  
 
Planprogrammet skal:  
- klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet  
- beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet  
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- vise behov for nødvendige utredninger  
- vise opplegg for informasjon og medvirkning  
- vise organisering og framdriftsplan  
 
Planprogram ble vedtatt 10.02.17.  
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2. DAGENS SITUASJON – 0-ALTERNATIVET 

2.1 Områdets beliggenhet 

Planområdet ligger langs fv17 ved Sørfjorden/Sagbugta i Nærøy kommune, like ved grensa til Bindal 
kommune (se Figur 1). Sørfjorden er en sidearm til Bindalsfjorden. 
 

 
 Kartutsnitt av planområdet 

2.2 Planstatus 

2.2.1 Kommuneplanens arealdel 

Gjeldende kommuneplanens arealdel er for perioden 2002 – 2014 og er under revisjon. Ny plan for 
perioden 2016 – 2024 datert 07.06.16 er ut på høring men er ikke vedtatt.  
 
Innenfor planområdet er arealer i kommuneplan som er ut på høring disponert for hensynssone 
«reguleringsplan skal fortsatt gjelde» (Svaberget Camping) og for øvrige landarealer «LNRF areal for 
nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag». 

2.2.2 Gjeldende reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplan innenfor planområdet er «Svaberget Camping», vedtatt 24.04.93. (se Figur 
2). Landarealer i planen er disponert til «campingplass», «landbruk» og «friluftsområde». Sjøarealer 
er disponert til «friluftsområde i vann». 
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 Gjeldende reguleringsplan «Svaberget Camping».  

2.3 Grunneiere 

Statskog SF er grunneier for gnr/bnr 90/2, som omfatter store deler av planområdet. Sinkaberg 
Hansen er grunneier for gnr/bnr 90/25. For øvrig omfatter planen eiendom tilknyttet fv17. 

2.4 Dagens arealbruk 

Arealbruken i området har tom 2016 samsvart med gjeldende arealplan i området. Inne i Sagbukta lå 
tidligere Svaberget camping (nedlagt fom. 2017). Reindriftsnæringen benytter deler av området som 
flyttlei og samlingsområde, og har vinterbeite i området. Det er ingen boliger i området eller i 
umiddelbar nærhet til planområdet, men det er noen naust som ligger innenfor og like utenfor 
planområdet. Fylkesveg 17 går tvers gjennom planområdet. 
 
Sinkaberg Hansen har et settefiskanlegg (Bindalssmolt) like inntil planområdet, på andre siden av 
kommunegrensa (Bindal kommune). 

2.4.1 Svaberget camping 

Inne i Sagbukta har Svaberget camping hatt tilhold (se Figur 3). Campingplassen har tom. 2016 hatt 
hytter til utleie og et flatt område ved sjøen for oppstilling av campingvogner, bobiler, telt mm.  
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 Svaberget Camping, sett fra settefiskanlegget. 

 

 
 Svaberget Camping (foto hentet fra Namdalsavisa). 

 
Campingplassen er oppkjøpt av Sinkaberg Hansen. Tidligere eier av campingen har flyttet hyttene til 
Heilhornet gjestegård, og har intensjon om å finne et annet egnet område for camping. 

2.4.2 Reindrift 

Området ligger sentralt i Voengelh-Njaarke (Kappfjell/Bindal/Kolbotn) reinbeitedistrikt og brukes til 
samlingsområde, flyttlei og vinterbeite.  
 
For mer informasjon om dagens situasjon vises det til kapittel 5.8.1.  

2.4.3 Settefiskanlegg 

Sinkaberg Hansen har et settefiskanlegg like inntil planområdet (Bindalssmolt), på andre siden av 
kommunegrensa til Bindal kommune (Nordland fylke). 
 
Sinkaberg Hansen ønsker å øke produksjon av settefisk. Ettersom det ikke er rom for nødvendige 
utvidelser på tomta, må anlegg for økt produksjon legges til andre lokaliteter.  
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 Settefiskanlegget Bindalssmolt, sett fra campingplass i retning mot øst. 

 

 
 Ortofoto over dagens anlegg, Bindalssmolt. 

2.5 Trafikkforhold 

Fylkesveg 17 går tvers gjennom 
planområdet (se Figur 7). Iht. vegkart fra 
Statens vegvesen er gjennomsnittlig 
årsdøgntrafikk (ÅDT) 500 med 14 % tung 
trafikk. Fartsgrense er 80 km/t. 
 
Grusveg fram til Svaberget Camping har 
avkjørsel fra fv17. Grusvegen passerer 
campingplassen og fortsetter fram til ende 
ved Saglivatnet. 
 
 

 Fv17 går tvers gjennom planområdet. 
Grusveg fra fv17 fortsetter fram til 
Saglia/Saglivatnet.  
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Avkjørsler 
Eksisterende avkjørsel til Svaberget camping har beliggenhet midt i svingen med fjellskjæring og skog 
tett inn mot vegen (se Figur 8). Avkjørselen har dårlig sikt, spesielt med tanke på kjøretøy på fv17 
som fra sør skal svinge inn til venstre mot Saglivatnet. Fartsgrense er 80 km/t. Avkjørsel har tidligere 
år hatt relativt stor trafikk i sommerhalvåret, i sammenheng med besøk på campingplassen. 
 

 
 Eksisterende avkjørsel fra fv17 til Saglivatnet og tidligere campingplass, sett fra øst (Google maps). 

 
Eksisterende avkjørsel til naust like sør for Simlestraumen bru (se Figur 9) har også dårlig sikt og 
ligger midt i kurven på fv17 med fjellskjæring og skog tett inn mot vegen. Avkjørsel har lite trafikk. 
 

 
 Eksisterende avkjørsel fra fv17 til naust, like sør for Simlestraumen bru, sett fra vest (Google maps). 

2.6 Landskap 

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har delt inn Norge i 45 landskapsregioner. Planområdet 
tilhører landskapsregion 25 «Fjordbygdene på Møre og i Trøndelag». Landskapet i planområdet er 
typisk for området. 
 
Landskapsbildet har preg av vannflater i kontrast mot bratte fjell- og åssider, som på østsiden av 
Sagbugta. På vestsida av Sagbugta består landskapsbildet av furukledte knauser og svaberg i 
strandsonen. Landskapet ligger innenfor den ramme som kan kalles representativt for regionen. 
 
Landskapet i planområdet bærer preg av antropogen påvirkning/transformasjon;  
- Fv17 er lagt på fylling fram til brua over Sagbugta, noe som har endret Sagbugta til en poll. 

Vannløpet under brua har ca. 10 meters bredde.  
- Fv17 går over Simlestraumen ved Simlestraumen bru like nord for planområdet. 
- Dagens tomt for Bindalssmolt er utsprengt i fjell, kai er etablert. 
- Den innerste delen av Sagbugta er tidligere oppfylt i forbindelse med etablering av campingplass. 
- Det er opparbeidet fylling/molo med båtplass ut i Sagbugta. 
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 Svaberg ned mot Fv17, sett fra Bindalssmolt. 

 

 
 Simlestraumen bru sett fra øst, bildet er tatt fra Fv17. 

 

 
 Campingplass er etablert på oppfylte arealer i innerste del av Sagbugta. Fv17 er bygd på fylling. 

2.7 Kulturminner 

Søk i kartinnsynsløsningen fra miljostatus.no viser ingen registrerte automatisk freda kulturminner 
innenfor planområdets landarealer. 
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2.8 Naturmangfold 

Det er ingen registrerte prioriterte eller truede arter, svartelistede arter, verneområder og utvalgte 
eller viktige naturtyper innenfor planområdet (ref. miljøstatus.no). Det vises for øvrig til kapittel 5.4.  

2.9 Fiskeriinteresser 

Havforskningsinstituttet har registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk i det aktuelle sjøområdet. 
Planforslaget vil ikke ha noen innvirkning på det kartlagte gyteområdet. Det er ikke registrert 
fiskeriinteresser i det aktuelle området. 

2.10 Grunnforhold 

2.10.1 Geologi 

Fra nordenden av Saglivatnet og ned til fv17 består berggrunnen av sliret og båndet, delvis 
migmatittisk, granodiorittisk gneis. Fra fv17 og nordover ut i fjorden består berggrunnen av en 
veksling mellom marmor, kalksilikatskifer, biotittrik sandstein og glimmerskifer (iht. NGU, kartlag 
N50). 
 
Området bærer klare spor etter brepåvirkning under utforminga. Her er u-forma tverrprofil og 
terskler og basseng i lengdeprofilene. Hovedsprekkeretningene i området er N-S og NØ-SV. Dalene 
følger i store trekk disse sprekkretningene. 
 
I glimmergneisområdet er terrenget småkupert, med til dels brattekanter. Innen granittområdet er 
terrenget prega av større, mer avrunda former. 

2.10.2 Kvartærgeologi/løsmasser 

Det vises til løsmassekart (Figur 13) fra NGU. Det er angitt bart fjell, stedvis tynt dekke for 
hoveddelen av området. Ved campingplass er det angitt elveavsetning, breelvavsetning og tynn hav-/ 
strandavsetning. 
 

 
 Utsnitt fra Nasjonal løsmassedatabase, NGU. 

 
Sagbukta og det planlagte industriområdet ligger nesten helt innerst i Sørfjorden som utgjør en 
sørvestlig arm av Bindalsfjorden. Sagbukta er mot nord delvis avskåret fra Sørfjorden av fv17 som går 
gjennom området, men en mindre utmudret kanal sørger for tidevannsstrøm inn og ut av bukta. Sør i 
bukta ligger munningen av Saglielva som renner fra sør mot nord. Ved utløpet er det et mindre 
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deltaområde hvor blant annet Svaberget camping ligger. Terrenget er for øvrig formet under siste 
istid, med glattskurte svaberg og dype fjorder.  
 
Rambøll har gjennomført grunnundersøkelser av Sagbukta. Resultatene antyder at løsmassene 
består av lagdelte avsetninger av sand og leire. Det er påvist kvikkleire i ca. 7 – 8 meters dyp under 
sjøbunn ute i Sagvika. Kvikkleira kiler ut mot land. Dybde til antatt berg varierer fra 3,3 til 24,6 meter. 
Det er registrert mye bart berg i dagen langs land, på motsatt side av fv17, og i sjøen. 

2.11 Friluftsliv og rekreasjon 

Området benyttes til friluftsliv og rekreasjon i sjø. Det er tre naust innenfor planområdet, som er 
utgangspunkt for ferdsel i fjorden (se Figur 14). 
 

 
 Naust innenfor planområdet 

 
Vegen forbi Svaberget camping ender ved Saglivatnet der det er enkelte hytter. 
 
Svabergene og den grunne fjæra i Sagbugta gjør at dette området har verdi for friluftsliv og 
rekreasjon på sommerstid. Dette var trolig en av årsakene til at campingplassen ble anlagt på dette 
stedet i sin tid. Den grunne fjæra gjør at området er godt egnet som badeplass for barn.  
 
Planforslaget berører ingen kartlagte friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder (INON). 

2.12 Barn- og unges interesser 

Det vises til kapittel vedrørende friluftsliv og rekreasjon. Ut over dette er barn og unges interesser 
lite relevant for området. 

2.13 Landbruk 

Reguleringsplanen berører ikke dyrka eller dyrkbar mark. Temaet er ikke relevant. 

2.14 Teknisk infrastruktur 

Vannledning fra Saglivatnet til settefiskanlegget Bindalssmolt går gjennom planområdet. Det ligger til 
rette for at denne kan benyttes til vannforsyning av nytt settefiskanlegg i planområdet. 
 
Det er infrastruktur for strøm i området. Det antas at det er behov for ny trafo på industriområdet. 
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3. PLANPROSESSEN 

3.1 Varsling og medvirkning 

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 10.10.16. 
 
Planarbeidet ble kunngjort i november 2016 iht. pbl. § 12-8, samtidig med at forslag til planprogram 
ble lagt ut på høring iht. pbl. § 12-9. Varselet ble annonsert i Namdalsavisa og på kommunens 
hjemmeside.  
 
Varsel er også sendt til naboer og følgende myndigheter/etater: 
- Nord-Trøndelag fylkeskommune 
- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
- Statens vegvesen 
- Sametinget 
- Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt 
- NTNU Vitenskapsmuseet 
- Nord-Trøndelag havn Rørvik 
- Fiskeridirektoratet Region Trøndelag 
- Kystverket 
- NVE, region Midt-Norge  
- NTE Nett 
- Bindal kommune 
 
Det er avholdt flere møter/befaringer med reindriftsnæringen tidlig i planleggingsfasen, for å sikre 
gode løsninger også for reindrifta. 

3.2 Innkomne merknader 

Følgende uttalelser (sammendrag) er kommet inn i forbindelse med varsel om oppstart av 
reguleringsplan (forslagsstillers kommentar i kursiv): 
 
Kystverket, 10.11.16 
- Planen skal konsekvensutredes i fall etablering skjer innenfor rammene av 

Konsekvensutredningsforskriftens vedlegg I, pkt. 21; Nyetableringer av farleder, havner og 
havneanlegg, der skip på over 1350 tonn kan seile og anløpe. 

� Kommentar: Det vises til kapittel 5.10 «transport til sjøs» 
- Plan vil trolig ikke ha særlige virkninger på statlige anlegg eller installasjoner i sjø, og vil trolig 

heller ikke komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn innenfor statsetatens 
ansvarsfelt og område. Har ut over dette ingen innvendinger til varslet planoppstart. 

� Kommentar: Tas til etterretning. 
 
Fiskeridirektoratet, 24.11.16 
- Havforskningsinstituttet har registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk i det aktuelle sjøområdet. 

Fiskeridirektoratet kan ikke se at plan vil ha noen betydning for gyteområdet, eller at planene vil 
medføre økt negativ effekt på fiskeriinteressene i området. Har ingen merknad til varsel om 
oppstart.  

� Kommentar: Tas til etterretning. 
 
Sametinget, 28.11.16 
- Forutsetter at planer gjennomføres i samråd med Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt og 

reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag. 
� Kommentar: Dette er ivaretatt gjennom planprosessen.  
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- Har ingen kulturminnefaglige merknader. 

� Kommentar: Tas til etterretning. 
 
NVE, 02.12.16 
- Oppføring av kaier, tomteutvidelser, vegutfyllinger og moloer er typiske eksempler på tiltak som 

kan utløse skred i sjø og som kan medføre store skader også på land ved at denne typen skred 
oftest forplanter seg bakover i stor hastighet og som ofte ikke stopper før skredet møter fjell. 
Dette innebærer at en ikke kan fylle eller mudre i sjø uten at det er gjennomført en geoteknisk 
vurdering av tiltaket. NVE forutsetter at nødvendige utredninger for å oppfylle kravene i pbl § 28-
1 gjennomføres i forbindelse med reguleringsplan og ikke utsettes til byggesak. 

� Kommentar: Det er angitt i kapittel 5.4 i planprogrammet at det skal gjennomføres 
geoteknisk vurdering. Dette er fulgt opp gjennom planarbeidet. Rambøll har gjennomført 
geotekniske undersøkelser og vurdering av prosjektet. Det vises til ROS-analyse kapittel 
6.5.1. 

 
Statens vegvesen, 05.12.16 
- Har betenkeligheter til at områdene på nedre/nordre side av fv17 blir en del av industriområdet. 

SVV ønsker ikke at det anlegges virksomhet som krever at fv17 rutinemessig krysses.  
� Kommentar: Produksjonslinjen på settefiskanlegget planlegges med bruk av rørledninger for 

transport av fisk under fv17 og svært lite interntransport. Hovedtyngden av trafikk vil være 
kjøring til og fra jobb.  

- Ønsker at en i planprogrammet tar inn en grundig utredning av hvilken aktivitet som er planlagt 
inntil fv17 og behov for adkomst(er) til fv17 det vil bli behov for. 

� Kommentar: Utredningsbehov er tatt inn i planprogrammet. Det er i planbeskrivelsen 
beskrevet hvilken utbygging som er planlagt, og antatt trafikkmengde i avkjørsler. Det vises 
for øvrig til kapittel 4.4. 

 
NTNU Vitenskapsmuseet 
- Dersom reguleringsplanen åpner for regulering av sjøområder eller inngrep i sjø eller vassdrag i 

form av mudring eller annen graving, utfylling, moringer, pæling eller annet, kan det påregnes at 
NTNU Vitenskapsmuseet vil kreve å gjennomføre marinarkeologisk befaring på stedet. Hensikten 
med dette er å avklare hvorvidt nevnte inngrep kan skade fredede eller vernede kulturminner 
under vann eller i strandsonen. Kostnadene må bæres av tiltakshaver. Grunnet kostnader ved 
dykkerbaserte undersøkelser er det erfaringsmessig hensiktsmessig at slike ikke gjennomføres før 
konkrete planforslag med plangrenser foreligger i hensiktsmessig form. Dette betyr at 
undersøkelser gjennomføres etter at planen legges ut til offentlig ettersyn etter 1.gangs 
behandling. Ber om at tiltakene i sjø blir nøye beskrevet, med hensyn til materialbruk, alle inngrep 
i sjø (mudring, dumping, fylling etc.) og reelle dimensjoner (bl.a. fyllingsfot). 

� Kommentar: Utredningsbehov er tatt inn i planprogrammet. Omfang av fyllinger er vist i 
plankart. Fyllinger av sprengt berg er beregnet på bakgrunn av utført innmåling av sjøbunn. 

 
Håkon Valvik (grunneier gnr/bnr 3/7 i Bindal kommune), 21.12.16 
- Etablering må ikke forringe kvaliteter på min eiendom og naboeiendommer. Fjorden nedenfor 

Simlestraumen er en terskelfjord. Det må ikke slippes ut avløpsvann fra anlegget som reduserer 
vannkvaliteten i fjorden. 

� Kommentar: Det vises til kapittel 5.4 (tema vedr. vannmiljø) og 5.7 (forurensning). 
- Det må stilles krav til utseende på bygninger og krav til grenser for støy og lukt fra anlegget. 

� Kommentar: Det er stilt krav om fasade og støy i bestemmelsene. 
 
Nordland fylkeskommune, 22.12.16 
- NFK har fått oversendt varsel om oppstart fra NTFK med bakgrunn i at det ligger statlig listeført 

kulturminne på motsatt side av Sagvika i Bindal kommune. Kulturminnet er et båtdrag som inngår 
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i Statens vegvesens landsverneplan. Ut fra den relativt lange avstanden mellom planområdet og 
kulturminnet, kan vi ikke se at tiltak i planområdet vil kunne få vesentlige negative konsekvenser 
for kulturminnet. Nordland fylkeskommune har ingen merknader til planarbeidet. 

� Kommentar: Tas til etterretning. 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune, 23.12.16 
- Ved terrenginngrep må det redegjøres spesielt for hvordan disse endringene vil bli. Det bør legges 

vekt på landskapsmessige forhold, virkninger på landskap bør belyses i planbeskrivelsen og 
visualisert gjennom å vise snitt og høyde. 

� Kommentar: Presisering av redegjørelse er tatt inn i planprogram. Virkninger på landskap er 
beskrevet i kapittel 5.6. 

- Har betenkninger til at områdene i planområdet merket BN2 og BN3 på motsatt side av fv17 blir 
en del av industriområdet. Det er ikke ønskelig at det anlegges virksomhet som krever at fv17 
rutinemessig krysses. 

� Kommentar: Anlegget vil bli planlagt slik at en unngår rutinemessig kryssing av fv17. 
Produksjonslinjen på settefiskanlegget planlegges med bruk av rørledninger for transport av 
fisk under fv17 og svært lite interntransport. 

- Kan ikke se at planen vil være i konflikt med automatisk freda kulturminner, og har ingen 
kulturminnefaglige merknader til planen. 

� Kommentar: Tas til etterretning. 
- Det opplyses om at relevante bestemmelser i vannforskriften vil bli belyst, har derfor ingen 

vannforvaltningsfaglige merknader. 
� Kommentar: Tas til etterretning. Det vises til omhandlet tema i kapittel 5.4. 

- Forutsetter at virksomheten søker om akvakulturtillatelse etter gjeldende regelverk. 
� Kommentar: Følges opp av tiltakshaver. 

 
Arild Aarsand (grunneier gnr/bnr 38/1 og 38/2), 23.12.16 
- Det må sikres avkjørsel fra fv17 til Saglivatnet. Veien blir benyttet til utkjøring av 

skogsvirke/tømmerdrift fra omkringliggende områder. 
� Adkomst fra fv17 til Saglivatnet er foreslått omlagt og er sikret gjennom planforslaget. 

 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 19.12.16 
- Sagbukta er interessant med tanke på naturtyper som har stor verdi for biologisk mangfold. 

Anbefaler at dette området kartlegges etter DN Håndbok 13, evt. 19 og at planens påvirkning på 
dette området med evt. sårbare arter beskrives. 

� Kommentar: Utredningsbehov er tatt inn i planprogrammet. Det vises for øvrig til kapittel 
5.4. 

- Minner om at grenseverdier for støy må overholdes. 
� Det vises til ROS-analyse og egen bestemmelse vedr. støy. 

- Det skal gjennomføres konsekvensutredning i tråd med regelverket for alle relevante tema, det 
skal ikke opereres med to-nivå på utredningsarbeidet. 

� Kommentar: Planprogrammet er endret i tråd med dette. 
- Deler av planområdet er markert som flyttlei, og det går svømmelei over Simlestraumen rett vest 

for planområdet. Det er etter reindriftsloven § 22 ikke tillatt å iverksette tiltak som hindrer bruk 
av reindriftens flyttleier (omlegging kan omsøkes og må godkjennes av Landbruks- og 
matdepartementet).  

� Kommentar: Planforslaget vil ikke hindre bruk av flyttlei. 
- Gjennomføring av tiltaket forutsetter at det kommer til enighet mellom reindrifta og tiltakshaver, 

og at det avklares med reindriftsnæringa hvordan flytting kan foregå i området. 
� Kommentar: Dette er tatt inn i planprogrammet. Det vises for øvrig til planbeskrivelsens 

kapittel 5.8. 
- Det er viktig at det gjøres grundig rede for avbøtende tiltak og konsekvenser for reindrifta. 
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� Kommentar: Dette er tatt inn i planprogrammet. Det vises for øvrig til planbeskrivelsens 

kapittel 5.8. 

3.3 Planprogram 

Planprogram ble vedtatt av kommunen 10.02.17. Det vises til vedlagt planprogram. 
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

4.1 Generelt 

Reguleringsplanen er utarbeidet som detaljregulering jfr. plan- og bygningslovens § 12-3. Plankartet 
er utarbeidet ved hjelp av FKB kartdata basert på koordinatsystem UTM32 Euref 89 og 
høydegrunnlag NN2000. Tilhørende sosi-fil er utarbeidet i versjon 4.5. Planens ID i kommunens 
digitale planarkiv (PlanID) er foreløpig ikke tildelt. Planområdet har størrelse ca. 214 daa. 

4.2 Arealformål og hensynssoner 

Det er regulert arealformål «Industri» sør (BI1) og nord (BI2) for fv17 (ca. 85 daa). BI1 omfatter også 
sjøarealer og tørrfallsarealer avgrenset av molo i Sagbugta.  
 
Utenfor BI2 er det i fjordbassenget Sørfjorden-indre regulert to områder med arealformål 
«Havneområde i sjø». Området som ligger i tilknytning til BI2 har bestemmelser som tillater 
oppføring av flytekai (ca. 7 daa). 
 
Sjøarealer i Sagbugta utenfor molo er regulert med arealformål «Friluftsområde i sjø og vassdrag». 
 
Innerst i Sagbugta er område med eksisterende naust regulert med arealformål 
«Uthus/naust/badehus».  
 
Øvrige landarealer er regulert med arealformål «Veg», «Annen veggrunn – tekniske anlegg», 
«Parkering» og «LNFR-areal».  
 
Det er lagt inn hensynssone H520 «hensyn reindrift» på hele arealformålet L3 (LNFR-areal). 

4.3 Settefiskanlegg 

4.3.1 Bakgrunn for valg av tomt 

Dagens anlegg til Bindalssmolt er stasjonert i Bindal kommune, øst for Sagbugta. Det er behov for 
utvidelse av anlegget, noe som vil kreve større arealer enn det som er tilgjengelig ved dagens 
lokasjon. 
 
I 2014 startet SinkabergHansen prosessen med å finne ny og bedre egnet lokalitet for å øke 
smoltproduksjonen i konsernet. Produksjon av settefisk på land krever store flate landarealer, tilgang 
til egnet vannkilde og nærhet til sjø og havneanlegg for utskiping av smolt. 
 
Det er ikke tilgjengelige arealer for utvidelser på tomta hvor dagens produksjon ved Bindalssmolt er 
etablert. Det er gjort noen vurderinger av tilgrensende områder øst for dette anlegget. Her består 
terrenget av bratt fjell som gjør det utfordrende å få tilstrekkelige arealer innenfor en fornuftig 
kostnadsramme. 
 
Det er sett på muligheten for å etablere anlegg i forbindelse med NTE’s planer om kraftutbygging av 
Terråkvassdraget. Dette alternativet falt bort ettersom NTE foreløpig har skrinlagt kraftutbyggingen. 
 
Brukstomta næringspark på Terråk er også vurdert som lokalitet for framtidig settefiskanlegg. Her 
hadde dørfabrikken gått konkurs og arealet som var tilgjengelig på tomta var interessant. Vannkilden 
som var tilgjengelig kom fra Terråkelva. Her viste deg seg at vannet inneholdt parasitten PKD. Denne 
parasitten kan i enkelte tilfeller forårsake stor dødelighet på laksefisk. Ut fra dette ble også dette 
lokaliseringsalternativet skrinlagt. 
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Lokaliteten i planområdet er særlig egnet til formålet. Her er det innenfor en fornuftig 
kostnadsramme mulig å etablere store arealer for smoltproduksjon. Lokaliteten har en tilgjengelig og 
egnet vannkilde der en i dag har konsesjon for uttak. Lokaliteten har tilgang til sjø og egnede arealer 
for oppføring av kai for utskiping.  
 
Etablering av anlegg på Svaberget Industriområde vil gi minst terrenginngrep i forhold til alternative 
plasseringer. Etableringen vil skje på et område som tidligere har vært benyttet til næring. 
 
Etablering av anlegg som kan ha fisk lengre på land før de settes ut i sjøen, vil være med på å 
bekjempe lusproblematikken som næringen har i dag, slik at produksjonen vil bli mer bærekraftig. 

4.3.2 Prosesslinje 

Anlegget er planlagt etablert med tanke på selvfall mellom produksjonslinjene for å optimalisere 
anlegget med tanke på energi- og ressursbruk. Dette gjelder hele linja fra inntak av ferskvann fra 
Saglivatnet, til produksjonsanlegg og via rør under fv17 fram til utskipingskai. Når settefisken er 
smoltifisert og klar for levering, vil den bli fraktet fra næringsområdet via nedgravd rørledning fram 
til ny kai. 
 
SinkabergHansen har konsesjon på uttak av vann fra Saglivatnet som skal benyttes i prosessen, på 
samme vis som for dagens anlegg. Saglivatnet ligger ca. 500m sør for planområdet og har utløp via 
Saglielva fram til Sagbugta. Da det er planlagt resirkulering av vannet i prosessen, vil det ikke bli 
behov for utvidet uttak av vann fra Saglivatnet. 
 
Anlegget planlegges med uttak av slam. Det vises for øvrig til kapittel 5.7. 

4.3.3 Utbygging 

Første trinn av utbyggingen vil trolig være oppføring av produksjonshall for klekkeri/yngleavdeling og 
produksjonshaller for påvekstanlegg storsmolt (se Figur 15). 
 

 
 Planlagt utbygging. Retning nord er mot venstre i bildet. 

4.3.4 Kai 

Brønnbåten MS Namsos er benyttet for dimensjonering av kaiområdet. Kaia bør være minimum 90 
meter lang, ut fra lengde MS Namsos på 84,8 meter. I planforslaget er det regulert en lengde på 100 
meter.  
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Ved full last på MS Namsos må det være minimum 9 meter vanndybde. Dybdekravet for kaia er satt 
ved laveste astronomiske tidevann, LAT (kote -1,21 NN2000), noe som gir et dybdekrav på kote -10,2, 
avrundet til kote -11 (NN2000). Ytre linje for formål VHS1 har høyder dypere enn kote -11. 
 
Utforming av kaia er planlagt i form av to bufferpæler med fender og fortøyning og flytekai for 
persontrafikk. Det er ikke behov for mer enn én liggeplass for fartøy ved kaia.  
 
Kaia er planlagt etablert innenfor område VHS2 «Havneområde i sjø». 

4.3.5 Terrenginngrep 

Det er planlagt utbygging av industriarealer på begge sider av fv17. Arealene er planlagt slik at det 
ikke vil bli behov for tilførsel av eksterne fyllmasser. Deler av industriområdet er planlagt utsprengt i 
fjell. Utsprengningsmassene er planlagt benyttet til oppfylling av deler av Sagbugta og landområdene 
ved tidligere campingplass. Dette vil i stor grad begrense anleggstrafikk langs fv17. 
 
Beregnede fyllinger og skjæringer er vist med grå linjer i plankartet. Beregnede linjer er generert på 
bakgrunn av foreløpig planlagt høyde på industritomt, tilgjengelig kartgrunnlag og innmåling av 
sjøbunn utført mai 2017. Endelige terrengutslag vil kunne avvike noe fra beregning. 

4.3.6 Verdiskapning og arbeidsplasser 

Sinkaberg-Hansen hadde en omsetning på om lag 2 milliarder kroner for regnskapsåret 2016, og har 
ca. 180 faste ansatte og virksomhet både på Namdalskysten og i Sør-Helgeland.  
 
Bindalssmolt produserer om lag 400 tonn smolt, fordelt på cirka 3,5 millioner individ. I første trinn av 
den nye fabrikken vil det trolig bli produsert rundt 2.000 tonn. Planlagt tiltak vil bli et betydelig 
økonomisk løft, per i dag antatt til å ligge i området 250-300 millioner kroner.  
 
Det planlagte tiltaket vil være svært viktig for SinkabergHansen ettersom det vil være fundamentet 
for den framtidige virksomheten til konsernet. Planlagt tiltak er også svært viktig for 
oppdrettsnæringen generelt og vil sikre arbeidsplasser i regionen gjennom hele året. Tiltaket vil legge 
til rette for økt sysselsetting innen blå sektor. 

4.4 Samferdselsanlegg 

Avkjørsler 
Det er planlagt ny avkjørsel fra fv17 til industriområde BI1 og BI2. De to nye avkjørslene vil erstatte to 
eksisterende avkjørsler (se kapittel 2.5). 
 
Ny avkjørsel fra SV1 (fv17) til SV2 (til BI2) er trukket ut av kurven på fv17 ca. 65 meter nærmere brua 
ved Sagbugta, sett i forhold til eksisterende avkjørsel til campingplass. Ny avkjørsel fra SV1 (fv17) til 
SV3 (til BI1 og Saglivatnet) er trukket ut av kurven på fv17 ca. 100 meter nærmere brua ved 
Sagbugta, sett i forhold til eksisterende avkjørsel. Avkjørsel til SV2 og SV3 er sideforskjøvet i forhold 
til hverandre, slik at en unngår eventuell kjøring tvers over fv17.  
 
Flytting av avkjørsler innebærer langt bedre siktforhold og vil gi forbedret trafikksikkerhet. 
 
Eksisterende avkjørsler er regulert stengt ved eget symbol på plankart. 
 
Avkjørsler vil også få bedre sikt etter at sideterrenget i innersvingen er sprengt ned og skog er fjernet. 
 
 



 SVABERGET INDUSTRIOMRÅDE  

 

21 
P

LA
N

B
ES

K
R

IV
EL

SE
 M

ED
 K

O
N

SE
K

V
EN

SU
TR

ED
N

IN
G

 
 
Nye adkomstveger 
Det er regulert inn nye adkomstveger SV2, SV3 og SV4. SV2 er adkomst til BI2. SV3 er adkomst til BI1, 
til Saglivatnet og til SV4. SV4 er adkomstveg fram til reindriftsområde ved ny parkeringsplass SPA1. 
 
Alle veger er regulert med total bredde 6,0 meter. Ved siden av SV3 og SV4 mot fylling er det i tillegg 
regulert område for evt. trafikkrekkverk i 1,0 meters bredde (SVT5 og SVT7).  
 
Ny veg SV3 skal erstatte eksisterende veg fra fv17 til Saglivatnet. Vegen er lagt langs fylling og ved 
siden av BI1 for å unngå trafikk tvers gjennom industriområdet. I anleggsfasen må adkomst til 
eksisterende naust og til Saglivatnet sikres. Dersom stenging av veg i kortere perioder er nødvendig i 
anleggsfasen, må dette avklares med grunneiere, oppsittere og rettighetshavere. 
 
Ny veg SV4 er anlagt slik at det er mulig å opparbeide vegen med maksimalt 10 % stigning. SV4 ender 
i en parkeringsplass som er regulert stor nok til at vogntog kan snu (aktuelt ved transport av rein). 
 
Trafikkmengde 
Avkjørslene vil primært bli brukt av ansatte, besøkende og ved vareleveranser. Hovedtyngden av 
transport vil være av ansatte til og fra jobb. Det er i et lengre tidsperspektiv estimert en 
gjennomsnittlig trafikk i avkjørsler på om lag 10 – 30 innkjøringer pr. dag for BI1 og om lag 5 – 10 
innkjøringer pr. dag for BI2.  
 
Produksjon ved settefiskanlegget er planlagt med minst mulig interntransport. Fisk vil bli transportert 
fra BI1 til BI2 gjennom rørledning lagt under fv17.  
 
Trafikk i anleggsperioden vil bli begrenset gjennom at anlegget er planlagt med massebalanse, dvs. 
det vil være tilstrekkelig sprengt stein innenfor BI1 og BI2 til å dekke behovet for fyllmasser i de 
samme områdene.  
 
Parkeringsplass 
Adkomstveg SV4 ender ved framtidig samlingsplass for rein ved parkeringsplass SPA1 som er planlagt 
benyttet av reindriftsnæringen. 

4.5 Reindrift 

Tidlig i planleggingsfasen ble det satt i gang en prosess sammen med reindriftsnæringen for å avklare 
nødvendige tiltak i forhold til reindrift. Det er planlagt inngjerdet et avgrenset areal i bakkant av 
næringsområdet som skal benyttes for samlingsplass for rein (ca. 1500 m2). I forbindelse med 
samlingsplassen er det regulert inn nødvendig adkomstveg (SV4) og parkering/lasteplass (SPA1).  
 
Det er i planforslaget regulert inn hensynssone for reindrift H520_1. Hensynssonen ligger innenfor 
formålsområde L3 (LNFR-areal).  
 
Det er i bestemmelsene angitt at fjellskjæring mot industrianlegget skal sikres med gjerde som er 
høyt nok til å stenge reinen ute fra industriområdet. Gjerdet, veg SV4 og parkering SPA1 skal 
etableres før industrianlegget kan tas i bruk.  
 
Tiltakshaver vil etter nærmere avtale med reindriftsnæringa bekoste oppføring av permanent 
samlingsgjerde. 
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5. KONSEKVENSER OG VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

5.1 Formål med konsekvensutredningen 

Formålet med konsekvensutredningen er å frambringe kunnskap om planområdet og vise hvordan 
planforslaget vil kunne påvirke forholdene for problemsstillinger og temaer angitt i fastsatt 
planprogram. Det er gitt en samlet vurdering som belyser virkningen av planforslaget sett opp mot 
nullalternativet.  
 
Forhold som i planprogrammet er angitt som relevante problemsstillinger og tema er: 
- Kulturminner og kulturmiljø.  
- Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven.  
- Friluftsliv.  
- Landskap.  
- Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av vann og grunn, og støy). 
- Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften.  
- Samisk natur- og kulturgrunnlag.  
- Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger.  
- Det er planlagt ny kai for å sikre tilkomst for brønnbåter i forbindelse med uttransport av smolt. 
- Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3.  
- Mulige trusler som følge av klimaendringer, risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred.  

5.2 Metode 

Planforslaget er vurdert opp mot nullalternativet (se kapittel 2, dagens situasjon).  
 
En har vurdert å benytte Statens vegvesens håndbok V712 som mal for metode. Håndboken er i 
hovedsak rettet mot å utrede og vekte alternative veistrekninger. Metodikken og oppbygningen er 
derfor ikke direkte overførbar til utredning av et industriområde hvor det kun er ett alternativ som 
utredes opp mot nullalternativet. Det er derfor vektlagt å synliggjøre viktige konsekvenser og 
beslutningsrelevante tema fremfor å strengt følge oppbygningen i Statens vegvesens håndbok. 
Metodene for å vurdere og synliggjøre konsekvenser innen hvert fagfelt er beskrevet nærmere i 
dette kapittelet. 
 
Prinsippet for å fastsette områdets verdi og planforslagets omfang for de ulike temaene vil være 
skjønnsmessige. Hvert tema er vurdert med hensyn til verdi (se Figur 16) og omfang (se Figur 17) og 
plassert inn i konsekvensvifte for beregning av konsekvens (se Figur 18). 
 

 
 Skala for vurdering av verdi (iht. Statens vegvesens håndbok V712) 

 

 
 Skala for vurdering av omfang (iht. Statens vegvesens håndbok V712) 
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 Konsekvensvifte – sammenstilling av verdi og omfang (Statens vegvesens håndbok V712) 

5.3 Kulturminner og kulturmiljø 

Fra planprogram: 
Det vurderes om tiltaket kan få konsekvenser for registrerte eller uregistrerte kulturminner på land eller i 
sjø.  

 
For beskrivelse av dagens situasjon (0-alternativet) vises det til kapittel 2.7. 
 
Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner innenfor planområdets landdel. 
Fylkeskommunen og Sametinget har gitt en faglig tilbakemelding om at en ikke kan se at planen vil 
være i konflikt med kulturminner på land. 
 
Etter 1.gangs behandling vil NTNU Vitenskapsmuseet foreta en gjennomgang omfang av inngrep i sjø 
og gi tilbakemelding om det eventuelt er arealer i sjø som må undersøkes for evt. uregistrerte 
kulturminner i sjø. Undersøkelsesplikten må oppfylles før planen kan godkjennes av kommunen. 
 
Foreløpig er derfor konsekvenser for kulturminner ikke vurdert i utredningen.  
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5.4 Naturmangfold inkl. vannmiljø 

Aktuell problemsstilling angitt i planprogram: 
Det må sjekkes om tiltaket kommer i konflikt med områder som er viktige for biologisk mangfold 
på land og/eller i sjø. Sagbukta er interessant med tanke på naturtyper som har stor verdi for 
biologisk mangfold. Planens påvirkning på dette området med evt. sårbare arter beskrives.  

 
Tema for vannmiljø er tatt inn i dette kapittelet. 

5.4.1 Kartlegging 

Antropogen påvirkning på natur 
Store deler av planområdet er berørt av tidligere menneskelig aktivitet: 
- Fv17 krysser planområdet 
- Utbygging av fylkesveg 17 har gjennom en 300 meter lang veifylling med en 10 meter smal åpning 

i midten, endret Sagbugta til en poll.  
- Simlestraumen bru på fv17 som er anlagt over Simlestraumen, like nord for planomrdet 
- Nærhet til fv17 betyr en god del eksisterende trafikkstøy i planområdet.  
- Tre store vannledninger krysser pollen 
- Adkomstveg er etablert langs strandkanten i vest og sør for Sagbugta 
- Tidligere campingplass som ligger delvis på oppfylte arealer 
- Ca. 100 m lang molo i sør hvor mye av fyllmassene er tatt opp fra pollen 
- To flytebrygger langs moloen  
- Ferskvannstilførselen til Sagbugta er sterkt redusert på grunn av vassdragsregulering. 
 
Tilgjengelig nettbasert informasjon 
I følge tilgjengelig informasjon på miljøstatus.no finnes det innenfor planområdet verken prioriterte 
eller truede arter, svartelistede arter, verneområder eller utvalgte/viktige naturtyper. 
 
Utenfor området er det registrert følgende naturtyper (se Figur 19): 
- Simlestraumen. Viktig naturtype. Sterke tidevannsstrømmer. 
- Simlestraumen nord. Lokalt viktig. Artsrik «oase» langs vegkant. 
- Møllebogen. Viktig. Kalkgranskog. Artsrik, velutviklet og helt intakt. 
 
Jfr. rapport fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag er det sjekket om det finnes forekomster av 
elvemusling i Saglielva. Det ble ikke registrert noen funn. 
 

 
 Utsnitt over viktige naturtyper i området, Miljøstatus.no. 
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Kartlegging Sagbugta 
Fylkesmannens miljøvernavdeling har gitt tilbakemelding om at området Sagbugta er interessant 
mht. naturtyper som har stor verdi for biologisk mangfold. På bakgrunn av dette har Aqua 
Kompetanse gjennomført en kartlegging av om det finnes naturtyper og biologisk mangfold i 
Sagbugta. Naturtypene er vurdert i forhold til DN-håndbok 19. 
 
Det er kartlagt at Sagbugta tilhører naturtypen poll. På grunn av pollens størrelse, mangelen på 
spesielle arter og den sterke antropogene påvirkningen, kan den karakteriseres som verken svært 
viktig eller viktig.  
 
Det ble ikke funnet truede, sårbare- eller viktige marine arter.  
 
Det vises for øvrig til vedlagt rapport «Biologisk kartlegging av Sagbukta» datert mai 2017.  

5.4.2 Vannmiljø 

Sjøarealene i planområdet er del av Sørfjorden-indre som igjen er del av vannområde Bindalsfjorden-
Velfjorden i vannregion Nordland. Vannområde Bindalsfjorden ligger lengst sør i vannregion 
Nordland, grenser mot vannregion Trøndelag og berører i hovedsak seks kommuner.  
 
Vannkvaliteten i Sørfjorden-indre er karakterisert som god, og det forventes å nå miljømålet i 
vannforskriftens § 4 innen 2021. 
 
Klassifisering av vannforekomsten er vist i Figur 20. Innenfor Sørfjorden-indre er Simlestraumen og 
terskelfjorden Simlebotn. 
 

 
 Klassifisering av vannforekomst fra Vann-nett. 

 
Sinkaberg Hansen har konsesjon på vannuttak fra Saglivatnet (utenfor/sør for planområdet). Vannet 
benyttes til produksjon av settefisk. Vanntypen er karakterisert som middels, moderat kalkrik, humøs 
og med god økologisk tilstand. 
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I forbindelse med utslipp fra anlegget Bindalssmolt er det gjennomført en del miljøundersøkelser av 
resipienten i Sørfjorden. Disse undersøkelsene vil være relevante på bakgrunn av nærheten til 
utslippsstedet og type avløp. Utslippsstedet fra Bindalssmolt er på 13 meters dyp i et svakt 
skrånende terreng der skråningen skrår videre ned mot fjordbunnen på ca. 37 meter. Det vises til 
sammendrag fra rapporten «Marin miljøundersøkelse i Sørfjorden, Bindal i 2009» utarbeidet av Aqua 
Kompetanse og UNIFOB: 
 
«Denne miljøundersøkelsen omhandler miljøtilstanden i nærheten av utslippet fra Bindalssmolts 
settefiskanlegg Saglifossen, i Sørfjorden, i Bindal. Det er totalt tatt dyrelivs- og sedimentprøver fra tre 
stasjoner. Det er i tillegg tatt hydrografiske prøver fra de samme stasjonene. Resultatene er vurdert 
opp mot SFTs retningslinjer når det gjelder klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. I 
følge denne klassifiseringen får alle stasjonene tilstand I (Meget god) på dyreliv. Prøvene viser en 
organisk stimulans på to av stasjonene. Når det gjelder forekomst av metallene sink og kobber, samt 
forekomst av fosfor og nitrogen, får også alle stasjonene tilstand I. Bunnvannet på samtlige stasjoner 
hadde et oksygeninnhold over 4,5 ml/l, og fikk tilstand I.  
 
Årets prøver er så langt som mulig, forsøkt sammenlignet med prøver tatt av NIVA i 1998. Denne 
sammenligningen viser en forbedring i miljøtilstand på stasjon 2 og 3 fra 1998 til 2009. Totalt viser 
årets undersøkelse, at miljøtilstanden i Sørfjorden/Simlebotn er meget god.» 

5.4.3 Vurdering av verdi 

Kriterier for vurdering av verdi er vist i Figur 21. 
 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Landskapsnivå 
Vannmiljø/ 
miljøtilstand 

Vannforekomster i 
tilstandsklasser 
svært dårlig eller 
dårlig. Sterkt 
modifiserte 
forekomster 

Vannforekomster i 
tilstandsklassene moderat eller 
god/lite påvirket av inngrep 

Vannforekomster nær 
naturtilstand eller i 
tilstandsklasse svært god 

Lokalitetsnivå 

Naturtyper på 
land og i 
ferskvann 

Areal som ikke 
kvalifiserer som 
viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C, 
herunder utvalgte naturtyper i 
verdikategori C. 

Lokaliteter i verdikategori 
B og A, herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori 
B og A 

Naturtyper i 
saltvann 

Areal som ikke 
kvalifiserer 
som viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C Lokaliteter i verdikategori 
B og A 

Enkeltnivå 
Artsforekomster  Forekomster av nær truede 

arter (NT) og arter med 
manglende datagrunnlag (DD) 
etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste Fredete arter 
som ikke er rødlista. 

Forekomster av truete arter, 
etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste, dvs. 
kategoriene sårbar VU, sterkt 
truet EN og kritisk truet CR 

 Kriterier for vurdering av verdi for naturmangfold (Statens vegvesens håndbok V712) 

 
Kartlegging og vurdering iht. DN-håndbok 19 utført av Aqua Kompetanse ligger til grunn for 
verdivurdering av området på lokalitetsnivå og for enkeltforekomster. Det vises til vedlagt rapport. 
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Verdivurdering på landskapsnivå 
Registreringskategori «vannmiljø/miljøtilstand» for biologisk mangfold baserer seg på klassifisering 
iht. vannforskriften, og har betydning for livsbetingelser i vann. 
 
Sjøarealene i planområdet er del av Sørfjorden-indre, og er resipient for utslipp fra industriområdet. 
Sørfjorden-indre inngår derfor som influensområde til planen. Vannkvaliteten er karakterisert som 
god, og området er derfor vurdert til å ha middels verdi. Miljøundersøkelser i forbindelse med 
utslippssted fra Bindalssmolt underbygger også denne vurderingen. 
 
Verdivurdering på lokalitetsnivå 
Planområdet omfatter ingen viktige naturtyper på land og i ferskvann eller i saltvann. Området er 
derfor vurdert til å ha liten verdi som naturtype.  
 
Verdivurdering på enkeltforekomster 
Det er ved kartlegging funnet verken truede, sårbare- eller viktige marine arter innenfor 
planområdet. Det er heller ikke registrert prioriterte eller truede arter eller svartelistede arter 
innenfor planområdet. Området er derfor vurdert til å ha liten verdi for artsforekomster. 

5.4.4 Vurdering av omfang 

Omfang på landskapsnivå 
Dagens situasjon (null-alternativet) innebærer ingen utbygging. Det vil da bli nødvendig for 
forslagsstiller Sinkaberg Hansen å finne en annen lokasjon for anlegget. 
 
Utbyggingsalternativet representerer etablering av nytt utslipp til Sørfjorden. Det er planlagt en 
produksjonslinje med resirkulering av vann ved hjelp av RAS-teknologi og uttak av partikler og slam 
fra anlegget før utslipp. Det vises for øvrig til egen beskrivelse av rensning av utslipp/forurensning fra 
anlegget, kapittel 5.7.  
 
Utslippssted fra Svaberget industriområde er planlagt med dybde på ca. kote -15, ca. koordinat 
643370/7219330.  
 
Sørfjorden er et fjordsystem med fjordbassenger avgrenset av terskler i begge retninger (se Figur 22). 
Fjordbassengene Sagvika, Simlebotn og Møllebogen utgjør resipient for det aktuelle utslipp.  
 

 
 Utslippssted, fjordbasseng og terskler. 

 
Fjordbassenget Sagvika, hvor utslippet føres ut til, har dybder ned til ca. 37 meter. Terskel 
oppstrøms/vest for utslipp har dybde 2,5 meter og er grensen mot det innenfor liggende 
fjordbassenget Simlebotn. Terskel nedstrøms/øst for utslipp har dybde 18 meter og er grensen mot 
fjordbassenget Møllebogen. Fjordbassenget Sagvika anses som et system med bare 
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periodevise/delvise utskiftninger av bunnvannet, og den utskiftningen som skjer er i hovedsak over 
terskeldyp og ut i tilstøtende terskelområder mot øst/vest. 
 
Aqua kompetanse utførte i 2010 strømningsmålinger midt ute i Sagvika med en måler av typen 
Aquapro 400 kHz. Målingene ble utført ved 3, 12, 21 og 30 meters dyp. Målingene foretatt ved 3 
meters dyp viste et gjennomsnitt på 27,8 cm/s med maksimalregistreringer opp mot 100,9 cm/s. Ved 
12 meters dybde ble det målt et gjennomsnitt på 9,6 og maksimalmålinger opp mot 40,9 cm/s. 
Målingene fra henholdsvis 21 og 30 meter viste et gjennomsnitt på 8,6 og 8,3 cm/s. Strømretningen 
er tidevannsstyrt og går i vekslende vestlig og østlig retning, med en nettostrøm østover i Sørfjorden. 
En kan konkludere med at fjordsystemet har til dels gode strømhastigheter. 
 
Bunndyr sørger for at det organiske materialet som synker ned fra anleggene, effektivt blir spist og 
forsvinner. Hvis bunnen tilføres for mye organisk materiale i forhold til hva bunndyrene klarer å 
fortære, dør dyrene og det organiske materialet hoper seg opp. Da blir miljøtilstanden i fjorden 
dårlig. Artsantallet av bunndyr ved siste miljøkartlegging (Marin miljøundersøkelse i Sørfjorden, 
Bindal i 2009) var høyt, både for prøvepunkt ved Simlebotn, Sagvika og Møllebogen. Alle 
prøvepunkter var klassifisert med tilstandsklasse I (iht. klassifisering SFT), dvs. meget god.  
 
Ettersom miljøtilstanden i Sørfjorden er i god økologisk forfatning med dagens utslipp fra 
Bindalssmolt, er det vurdert at resipienten vil ha god kapasitet til å takle bidraget det nye anlegget, 
med renseanlegg, vil representere. Som en del av utbyggingsplanene vil det bli tilrettelagt for rensing 
av eksisterende utslipp fra Bindalssmolt. Dette vil bidra til et langt lavere utslippsnivå fra 
Bindalssmolt sett opp mot tidligere utslipp, noe som vil ha positiv betydning for totalbelastningen til 
resipienten.  
 
På bakgrunn av dette er det vurdert at planforslaget representerer svært liten risiko for at miljømålet 
for vannkvalitet (god økologisk tilstand) ikke nås. 
 
Omfanget for vannmiljø er på bakgrunn av dette vurdert til «ingen endring/lite negativt». «Lite 
negativt» er tatt med ettersom renseteknologien som er planlagt benyttet er såpass ny at en ikke har 
sikre dokumenterte tall på utslippsmengde for alle parametre. 
 
Det bemerkes at utslipp fra nye akvakulturlokaliteter behandles gjennom egen søknad. 
 
Omfang på lokalitetsnivå og enkeltforekomster 
Tiltaket representerer omdanning av omlag 35 – 45 daa naturområder på land og omlag 20 – 30 daa 
naturområder i sjø. Øvrig berørt areal er menneskelig omdannet i form av veganlegg, campingplass 
og molo. Arealene omdannes til bebyggelsesområder og vil få innvirkning på naturmangfold i form av 
tapt areal. Figur 23 viser hvilke naturområder som vil bli berørt. 
 
Selv om tiltaket vil innebære tap av naturmiljøer, vil graderingen påvirkes av at utbyggingen skjer på 
områder som allerede er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. 
 
Omfanget er på bakgrunn av dette vurdert til «middels negativ» både for naturtyper på land og i sjø 
og for enkeltforekomster. 
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 Berørte naturområder på land (gul linje) og i sjø (blå linje). 

5.4.5 Konsekvenser for naturmangfold 

Grad av konsekvens for naturmangfold er vist i Figur 24 og er en sammenstilling av vurderingen av 
verdi og omfang, jfr. konsekvensvifte fra SVV. 
 

 Verdi Omfang Konsekvens 
Vannmiljø/miljøtilstand Middels Intet/lite negativt Ubetydelig/liten negativ konsekvens 

Naturtyper på land og i ferskvann Liten Middels negativt Liten negativ konsekvens 

Naturtyper i saltvann Liten Middels negativt Liten negativ konsekvens 
Artsforekomster Liten Middels negativt Liten negativ konsekvens 

 Konsekvensvurdering av naturmangfold (iht. Statens vegvesens håndbok V712) 

 
Samlet sett er tiltakets konsekvens for naturmangfold vurdert til «liten negativ». 

5.4.6 Avbøtende tiltak 

Det viktigste avbøtende tiltaket for naturmangfold er gjennom å begrense utslipp til sjø i størst mulig 
grad, slik at god vannkvalitet/miljøtilstand gir gode livsbetingelser i Sørfjorden og pollen innenfor.  

5.5 Friluftsliv 

Aktuell problemsstilling angitt i planprogram: 
Det vurderes om tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser på land og sjø. 

 
Det vises til beskrivelse av dagens situasjon (null-alternativet) i kapittel 2.11. 
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5.5.1 Vurdering av verdi 

Kriterier for vurdering av verdi er vist i Figur 25. 
 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Friluftslivsområder - Områder som er 

mindre brukt og 
mindre egnet til 
friluftsliv og 
rekreasjon 

- Områder med få 
eller ingen 
opplevelses-
kvaliteter 

- Områder som brukes til 
friluftsliv og rekreasjon 

- Områder med 
opplevelseskvaliteter/ som 
er egnet til friluftsliv og 
rekreasjon 

- Områder som har, og kan 
ha betydning for barns, 
unges og/eller voksnes 
friluftsliv og rekreasjon 

- Områder som brukes 
ofte/av mange 

- Områder som er en del 
av sammenhengende 
grøntområder 

- Områder som er 
attraktive nasjonalt og 
internasjonalt og som i 
stor grad tilbyr stillhet og 
naturopplevelse 

 Kriterier for vurdering av verdi for friluftsliv (Statens vegvesens håndbok V712) 

 
Campingplassen har opp gjennom årene medført at Sagbugta har blitt mye brukt til friluftsliv og 
rekreasjon gjennom sommerhalvåret. Campingplassen er nå nedlagt, og tidligere bruk av området i 
den forbindelse er derfor ikke tillagt stor betydning.  
 
Området er likevel veldig godt egnet til friluftsliv og rekreasjon, ettersom området omfatter områder 
med badestrand, svaberg, molo og eksisterende naust. Tidligere har det vært flytebrygger anlagt 
langs molo, til bruk i forbindelse med Svaberget camping. For hytter og friluftsinteresser ved 
Saglivatnet er det viktig at adkomstvegen gjennom industriområdet blir opprettholdt og ivaretatt. 
 
Verdien av området vil trekkes noe ned på bakgrunn av at befolkningsgrunnlaget i området er tynt, 
både med tanke på boliger og hytter, og at det er flere tilsvarende lokaliteter i området. 
 
På bakgrunn av dette er området vurdert å ha «middels verdi» for friluftsliv. 

5.5.2 Vurdering av omfang 

I forbindelse med tiltaket er det opprettet dialog med eier av naust på område BI2 mot Sørfjorden. 
Det er aktuelt å flytte naust til en annen tilsvarende lokalitet, eller å redusere omfanget av planen slik 
at funksjonen til naustet kan ivaretas som i dag. Det forutsettes at partene kommer til enighet om 
valg av løsning. Vedrørende de to naustene i Sagbugta vil funksjonen her ivaretas gjennom å 
avgrense fyllinga og å ordne avkjøring ned til naust. Tomt for naust er lagt inn i plankartet. 
 
Tiltaket vil ha negativ virkning på friluftsliv gjennom at badestrand-/område og svaberg vil gå tapt. 
Grad av omfang vil reduseres gjennom at befolkningen har gode alternative områder med 
tilsvarende gode kvaliteter i området, og gjennom at befolkningsgrunnlaget i området er lavt. 
 
Totalt sett er omfang for friluftsliv vurdert som lite negativt (noe forringet). 

5.5.3 Konsekvenser for friluftsliv 

Grad av konsekvens for friluftsliv er vist i Figur 26 og er en sammenstilling av vurderingen av verdi og 
omfang, jfr. konsekvensvifte fra SVV. 
 

 Verdi Omfang Konsekvens 

Friluftsliv Middels Lite negativt Liten negativ konsekvens 
 Konsekvensvurdering av friluftsliv (iht. Statens vegvesens håndbok V712) 

 
Samlet sett er tiltakets konsekvens for friluftsliv vurdert til «liten negativ». 
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5.5.4 Avbøtende tiltak 

Det forutsettes at en kommer til enighet om tiltak/tilrettelegging i forbindelse med tre berørte naust.  
 
Adkomstveg til Saglivatnet må ivaretas både gjennom anleggsperioden og permanent. Adkomstveg 
er ivaretatt i plankartet. 
 
I forbindelse med tiltaket er det mulig å legge til rette for fiskeplasser ved avkjørsel inn til 
industriområdet (ved brua på fv17). 

5.6 Landskapsbilde 

Aktuell problemsstilling angitt i planprogram: 
Det skal redegjøres for hvordan terrenginngrep vil endre landskapet. Dette visualiseres ved å vise snitt og 
høyde. 

 
For beskrivelse av dagens situasjon (0-alternativet) vises det til kapittel 0. 

5.6.1 Vurdering av verdi 

Kriterier for vurdering av verdi er vist i Figur 27. 
 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturområder og 
naturpregete 
områder 

- Områder med 
reduserte 
visuelle 
kvaliteter 

- Områder med visuelle 
kvaliteter som er typiske/ 
representative for 
landskapet i et større 
område/region 

- Områder med vanlig gode 
visuelle kvaliteter 

- Områder med spesielt 
gode visuelle kvaliteter, 
som er uvanlige i et større 
område/region 

- Områder der landskapet er 
unikt i nasjonal 
sammenheng, herunder 
landskapsvern-områder 

 Kriterier for vurdering av verdi for landskapsbilde (Statens vegvesens håndbok V712) 

 
Området er vurdert til å ha liten til middels verdi for landskapsbilde. Dette begrunnes med at visuelle 
kvaliteter er representative for området med vanlig gode kvaliteter, og at området har reduserte 
visuelle kvaliteter gjennom antropogen påvirkning (se kapittel 0). 

5.6.2 Vurdering av omfang 

Planforslaget vil som følge av industrianlegget medføre store endringer av landskapsbildet lokalt. 
Terrenget vil omdannes fra et naturområde med antropogen påvirkning til store plane flater med 
tilhørende fjellskjæringer og fyllinger. Anlegget vil være synlig for folk som ferdes langs fv17 og langs 
fjorden.  
 

 
 Industriområde BI1 sett fra brua på fv17 ved Sagbugta (Google Maps). 
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Industritomta BI1 inne i Sagbugta vil ligge godt skjermet til i forhold til innsyn (se Figur 28). Sagbugta 
er omkranset av Oldervikfjellet i øst, Saglifjellet i sør og et lavere høydedrag i vest. 
 
Industritomta BI2 vil være mer synlig til med beliggenhet ut mot Sørfjorden Indre (se Figur 29). 
Sørfjorden er forholdsvis smal slik at fjernvirkning fra fjorden vil være liten. Anlegget fra fjorden vil 
kun være synlig på strekningen mellom Simlestraumen bru og Kvitnesodden.  
 

 
 Industriområde BI2 sett fra fv17 ved Simlestraumen bru (Google Maps). 

 
Figur 30 viser en forenklet illustrasjon av hvordan industritomta vil transformere området. Bildet er 
tatt fra omtrent samme vinkel i retning vestover (fv17 har retning mot vest på bildet). 
 

 

 
 3D-visning av opprinnelig terreng og utsprengt flate på industritomta 

 
Figur 31 og Figur 32 illustrerer med terrengsnitt hvordan anleggsarbeidene vil omforme terrenget 
med skjæringer og fyllinger gjennom linje A-A1 og B-B1. 
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 Tverrsnittlinjer i plan 

 

 
 Tverrsnitt av industritomt 

 
Tiltaket vil forringe landskapet lokalt og omfanget er derfor satt til «middels til stort negativt». 

5.6.3 Konsekvenser for landskapsbilde 

Grad av konsekvens for landskapsbilde er vist i Figur 33 og er en sammenstilling av vurderingen av 
verdi og omfang, jfr. konsekvensvifte fra SVV. 
 

 Verdi Omfang Konsekvens 

Friluftsliv Liten til middels Middels til stort negativt Middels negativ konsekvens 

 Konsekvensvurdering av friluftsliv (iht. Statens vegvesens håndbok V712) 

 
Samlet sett er tiltakets konsekvens for landskapsbilde vurdert til «middels negativ». 



 SVABERGET INDUSTRIOMRÅDE  

 

34 
P

LA
N

B
ES

K
R

IV
EL

SE
 M

ED
 K

O
N

SE
K

V
EN

SU
TR

ED
N

IN
G

 
5.6.4 Avbøtende tiltak 

Vektlegging av det visuelle ved utforming av industriområdet kan bidra til å gi et mer positivt visuelt 
uttrykk av området. Dette kan f.eks. gå på utforming av fylling mot sjø, bruk av beplantning/trær og 
utforming av bebyggelse. 

5.7 Forurensning 

Aktuell problemsstilling angitt i planprogram: 
Det gjøres rede for hvilke konsekvenser utslipp fra anlegget kan få for sjø. 

 
For konsekvenser for utslipp fra anlegget i sjø (vannmiljø) vises det til egen vurdering av vannmiljø i 
kapittel 5.4.  
 
I dette kapittelet er det beskrevet hvordan avløp fra anlegget er planlagt håndtert, for å unngå 
forurensning av resipienten. 
 
Sinkaberg Hansen har konsesjon på uttak av 40 m3/minutt fra Saglivatnet. Dette vannet har fram til 
nå blitt brukt på anlegget Bindalssmolt. I det nye anlegget på Svaberget er det planlagt å etablere 
resirkulering på vannet, slik at vannforbruket fra Saglivatnet blir den samme som i dag. 
 
Ferskvann fra Saglivatnet og sjøvann fra Sørfjorden som blir ført inn i smoltproduksjonslinjen blir 
etter utløpet fra produksjonslinje renset og ført tilbake i produksjonen, slik at vannet kan resirkuleres 
og brukes flere ganger ved bruk av RAS-teknologi (Recirculating Aquaculture Systems). Det er 
planlagt 99 % resirkulering på vannet. 
 
Fram til nylig har ikke det vært mulig å overholde myndighetenes utslippskrav til settefiskanlegg, på 
bakgrunn av at det ikke har vært god nok tilgjengelig renseteknologi for å takle dette. Det har de siste 
to årene skjedd et gjennombrudd på teknologifronten, slik at det aller meste av tørrstoffet i 
avløpsvannet kan tas ut før utslipp. Anlegget på Svaberget er planlagt med renseteknologi av denne 
typen (se Figur 34), evt. med teknologi fra konkurrerende leverandører med tilsvarende rensegrad. 
 

 
 Eksempel på flytskjema for renseanlegg (eksempel hentet fra Sterner) 
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Avløpsvann med 1 % tørrstoff sendes inn i renseanlegget og blir tørket ned til 95 – 98 % tørrstoff. 
Restproduktet er NIBIO-deklarert plantegjødsel. 
 
Det er konsesjonssøkt for 4.000 tonn årlig utfôring og en maksimal utfôring på 12 tonn/dag.  
 
Det forventes en rensegrad mellom utslipp og tilført fôr på ca. 98 % for TOC (total organic carbon) og 
ca. 99 % for N (nitrogen). Rensegrad for P (fosfor) har en ikke tilstrekkelige sikre beregninger å 
forholde seg til, men det er antatt verdier opp mot 85 – 95 %. Rensegrad er beregnet ved 
maksimalsituasjoner. Tallene er ikke dokumentert, men basert på kalkulasjoner opp mot angitt 
tonnasje for fôr. Rensegrad er beregnet mellom utslipp og tilført fôr, og ikke belastning tilført kar i 
form av feces. 

5.8 Reindrift 

Aktuell problemsstilling angitt i planprogram: 
Tiltaket kommer i konflikt med reindrifta (Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt) med tanke på vinterbeite og 
flyttlei. Det gjøres rede for konsekvenser for reindrifta og avbøtende tiltak som er nødvendig for å komme 
reindrifta i møte. Det er viktig at det oppnås enighet med reindriftsnæringen. 

 
I forbindelse med tiltaket har det vært en prosess sammen med reindriftsnæringen for å avklare 
nødvendige tiltak i forhold til reindrift. Det er planlagt avsatt et avgrenset areal i bakkant av 
næringsområdet som skal benyttes for samlingsplass for rein (ca. 1500 m2). Denne bygges opp med 
adkomstveg, parkering, lasteplass og et inngjerdet areal. Det skal også settes av tilstrekkelig plass for 
ferdsel med rein langs sjøen fra bru og opp til samlingsplass/lasteplass. 

5.8.1 Dagens bruk i reindriftssammenheng 

Området ligger sentralt i Voengelh-Njaarke (Kappfjell/Bindal/Kolbotn) reinbeitedistrikt og brukes til 
flytting og vinterbeite.  
 
Registrerte flyttleier og trekkleier i området er vist i Figur 35. Flyttleiene og trekkleiene er viktige for 
adkomst til vinterbeite på Austra og Hornfjell/Heilhornet. Tidligere var det vanlig å flytte rein på isen 
over Simlestraumen for vinterbeite på områdene nord for Simlestraumen bru, men i den senere tid 
har dårlig is medført problemer med dette. Flytting nordover via Simlestraumen bru og 
landområdene vest for Simlebotn er alternativer. 
 
Reinbeitedistriktet benytter området sør for Simlestraumen bru som oppsamlingsområde for rein. 
Det blir benyttet mobilt gjerdeanlegg som settes opp og tas ned ved behov. Oppsamlingsområdet 
benyttes først og fremst for av- og pålasting i forbindelse med årstidsbeite; på høst for å slippe rein 
på vinterbeite og i april for å samle rein for frakting til vårbeite. 
 
Tradisjonell flytting langs bakken har generelt for hele distriktet blitt mer og mer utfordrende etter 
hvert som ulike barrierer (utbygginger) for flyttingen har blitt etablert. 
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 Registrerte flyttleier (gul skravur) og trekkleier (svart linje), gint.no 

 
I konsekvensutredningen er det gjort en vurdering av hva planforslaget vil kunne bety for reindriften, 
og det er gjort en vurdering i forhold til vinterbeite, flyttlei, oppsamlingsområde og kumulative 
effekter. 
 
Det bemerkes at det er avholdt flere møter/befaringer med reindriftsnæringen tidlig i 
planleggingsfasen, slik at en kan hensynta reindrifta på en best mulig måte. 

5.8.2 Vurdering av verdi 

Kriterier for vurdering av verdi er vist i Figur 36. 
 

Verdi  Kriterier  
Stor verdi  Reindriftsområder med høg næringsproduksjon. Reindriftsområder med høy bruksfrekvens. 

Beiteressurser som det er mangel på i et område (området er minimumsbeite). Kalvingsland, 
parringsland. Minimumsbeiter i distriktet. Flytt- og trekkleier. Samlingsområder. 

Middels verdi Reindriftsområder med middels næringsproduksjon. Reindriftsområder med middels 
bruksfrekvens. Årstidsbeiter som brukes fast hvert år, men som ikke er minimumsbeiter. 

Liten verdi  Reindriftsområder med lav bruksfrekvens. Reindriftsområder med vanskelig tilgjengelighet 
 Kriterier for vurdering av verdi for reindrift (Statens vegvesens håndbok V712) 

 
Planområdets verdi for vinterbeite 
I reindriftssammenheng utgjør planområdet et marginalt areal med tanke på vinterbeite. På grunn av 
nærheten til fv17, at området i seg selv er smalt og avgrenset mellom Simlebotn og Sagbugta og at 
det de siste åra har vært aktivitet ved Svaberget camping, er området tillagt liten til middels verdi 
som vinterbeite. 
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Planområdets verdi som flyttlei 
For reindrifta er tilgjengelige flyttleier av stor betydning for å forenkle flytting av rein til ulike beiter. 
Industriarealene ligger helt i utkanten av flyttlei over Simlestraumen bru, men kan ha påvirkning på 
bruken av flyttleia. Flyttleia har stor verdi for reindrifta. 
 
Planområdets verdi som oppsamlingsområde 
Området som i dag benyttes som oppsamlingsområde ligger nær fv17 og har sentral plassering i 
forhold til av- og pålasting for flytting mellom årstidsbeiter. Industriarealene ligger i utkanten av 
oppsamlingsområdet, men kan ha påvirkning på bruk av området til oppsamling av rein. 
Samlingsområdet har stor verdi for reindrifta. 

5.8.3 Vurdering av omfang 

Planområdets omfang/effekt på vinterbeite 
Arealet mellom fv17 og Svaberget Camping som vil gå tapt som vinterbeite på grunn av 
industrianlegget utgjør et lite arealmessig omfang. I reindriftssammenheng har dette marginal 
betydning. Tiltaket er vurdert til å ha «lite negativt/intet» omfang for vinterbeite. 
 
Planområdets omfang/effekt på flyttlei 
Reindriftsnæringa ble tidlig tatt med i prosessen slik at flyttleia skulle kunne ivaretas på en 
tilfredsstillende måte. I forbindelse med planleggingen av industriområdet har reindriftsnæringa og 
tiltakshaver blitt enige om en avgrensning av industritomta som ivaretar reindriftas behov i 
forbindelse med flytting. Flyttlei er ivaretatt i planen gjennom egen hensynssone for reindrift. Slik 
planene foreligger skal flyttlei være ivaretatt slik at funksjonen opprettholdes som i dag. 
Planforslaget er derfor vurdert til å ha ingen endring, dvs. «intet» omfang for flyttlei. 
 
Planområdets omfang/effekt på oppsamlingsområde 
Reindriftsnæringa ble tidlig tatt med i prosessen slik at også samlingsområdet skulle kunne ivaretas 
på en tilfredsstillende måte. Reindriftsnæringa og tiltakshaver har blitt enige om en avgrensning som 
ivaretar reindriftas behov i forbindelse med samlingsplass. Oppsamlingsområdet er ivaretatt i planen 
gjennom egen hensynssone for reindrift. Det er regulert inn veg fram til ny samlingsplass med 
parkering og lasteplass ved enden. Det settes krav i bestemmelsene om at det skal etableres 
permanent gjerde for oppsamling før industrianlegget kan tas i bruk, noe som vil være positivt for 
reindriftsnæringen i forhold til dagens bruk av mobile gjerdeanlegg. Planforslaget er vurdert til å ha 
«intet» omfang for oppsamlingsområdet. 

5.8.4 Konsekvenser for reindrift 

Konsekvenser for vinterbeite, flyttlei og oppsamlingsområde 
Grad av konsekvens for vinterbeite, flyttlei og oppsamlingsområde er vist i Figur 37 og er en 
sammenstilling av vurderingen av verdi og omfang, jfr. konsekvensvifte fra SVV. 
 

 Verdi Omfang Konsekvens 

Vinterbeite Liten/middels Lite negativt/ingen Ubetydelig/liten negativ konsekvens 
Flyttlei Stor Ingen Ubetydelig konsekvens 

Oppsamlingsområde Stor Ingen Ubetydelig konsekvens 
 Konsekvensvurdering av reindrift (iht. Statens vegvesens håndbok V712) 

 
Kumulative effekter 
Det er ikke gått inn på hvilke tiltak og utbygginger som opp gjennom årene har representert nye 
barrierer for reindrifta i distriktet. Det er heller ikke undersøkt om det er satt i gang planlegging av 
andre tiltak i distriktet som vil representere nye barrierer for reindrifta. Slike barrierer og 
etableringer vil for reinbeitedistriktet samlet sett utgjøre kumulative (negative) effekter, og er en av 
de store utfordringene for å kunne opprettholde reindriftsnæringen. Ordnede forhold med 
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permanent gjerde, adkomst og parkeringsplass/snuplass (avbøtende tiltak) anses som et positivt 
tiltak for reindriftsnæringa. Planforslaget er vurdert til å ha liten negativ/ubetydelig konsekvens for 
vinterbeite og ubetydelig konsekvens for flyttlei og oppsamlingsområde, og vil av den grunn i liten 
grad representere et ytterligere tiltak som har kumulativ negativ effekt for reindrifta.  
 
Samlede konsekvenser for reindrift 
Samlet sett er tiltakets konsekvens for reindrift vurdert til «ubetydelig». 

5.8.5 Avbøtende tiltak 

I samråd med reindriftsnæringa er følgende avbøtende tiltak nødvendig for å opprettholde dagens 
drift:  
- Det avsettes et avgrenset areal i bakkant av næringsområdet som skal benyttes for samlingsplass 

for rein. Størrelse/omfang avklares med reindriftsnæringen. Området gjerdes inn permanent. 
- Det etableres adkomstveg fram til samlingsplass med parkering og lasteplass ved enden. 
- Det avsettes tilstrekkelig plass for ferdsel med rein langs sjøen fra bru og opp til samlingsplass. 
- Fjellskjæring mot industrianlegget sikres med gjerde som er høyt nok til å stenge reinen ute fra 

industriområdet. 
 
Avbøtende tiltak er tatt inn i plankart og bestemmelser. 

5.9 Trafikk på land 

Aktuell problemsstilling angitt i planprogram: 
Nødvendige avkjørsler fra fv17 og adkomstveg til Saglivatnet må beskrives. Det må sikres god 
trafikksikkerhet.  

 
Planlagte avkjørsler og trafikksikkerhet er beskrevet i kapittel 4.4. 

5.10 Transport til sjøs 

Aktuell problemsstilling angitt i planprogram: 
Det er planlagt ny kai for å sikre tilkomst for brønnbåter i forbindelse med uttransport av smolt. 
Problemsstillinger vedrørende etablering av ny kai vurderes. 

 
Det er utført en skjønnsmessig vurdering av hvilke konsekvenser planforslaget får, sammenlignet 
med dagens situasjon (0-alternativet) med utskiping av smolt fra kaia ved Bindalssmolt. Denne kaia 
ligger like øst for ny kai ved Svaberget industriområde. 

5.10.1 Farled og skipstrafikksituasjon 

Inn-/utskiping går fra Sørfjorden til biled i Terråkfjorden, Bindalsfjorden fram til hovedled som 
passerer kysten nord/sør ved Rølingen. I kartapplikasjonen «Havbase» fra Kystverket er det registrert 
skipstrafikk (posisjonsdata fra AIS) fram til diverse akvakulturlokaliteter i Sørfjorden, hvor 
Bindalssmolt er innerste lokalitet (se Figur 38). Øvrig trafikk i Sørfjorden er stort sett fra fritidsbåter. 
 



 SVABERGET INDUSTRIOMRÅDE  

 

39 
P

LA
N

B
ES

K
R

IV
EL

SE
 M

ED
 K

O
N

SE
K

V
EN

SU
TR

ED
N

IN
G

 

 
 Skipstrafikk i Sørfjorden-indre fram til Bindalssmolt for 2016 (havbase.no) 

 

 
 Skipstrafikk gjennom Sørfjorden fram til bifarled i Terråkfjorden 

 
Skipstrafikken til og fra Svaberget industriområde vil i hovedsak bestå av brønnbåter (f.eks. MS 
Namsos) som skiper ut smolt fra anlegget. Trafikken er i dag marginal med få utskipinger gjennom 
året. Situasjonen vil i skipstrafikksammenheng fortsatt være marginal og vil i liten grad være 
forstyrrende for annen trafikk i sjø, selv om produksjonskapasiteten vil øke betraktelig. 
 
Konsekvens for farled og skipstrafikksituasjon er satt til «ubetydelig» på bakgrunn av at situasjonen i 
stor grad vil være lik dagens situasjon. 

5.10.2 Manøvreringsforhold 

Manøvreringsforholdene påvirkes av tidevann, strøm, vind, bølger, is og tilgjengelig åpent sjøareal til 
manøvrering. 
 
Tidevann 
Variasjon middel høyvann (MHW) og lavvann (MLW): 1,67m 
Variasjon middel spring høyvann (MHWS) og lavvann (MLWS): 2,25m 
Variasjon høyeste (HAT) og laveste (LAT) astronomiske tidevann: 3,24m 
 
Tidevannsvariasjonene vil være den samme for begge alternativene. 
 
Strømforhold 
Strømmen i Sørfjorden-indre er preget av tidevannstrømningen i fjorden og vindretningen. Like 
innenfor anløpet er Simlestraumen, hvor tidevannsstrømningen er sterk. Ny kai vil bli liggende 
parallelt med strømningsretningen for tidevannet, omtrent som eksisterende kai. Kai parallelt med 
strømningsretningen er en fordel i forhold til manøvrering av skip inn mot kaia. 
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Vind og bølger 
Sørfjorden-indre ligger godt skjermet i forhold til vind og bølger. 
 
Det er ikke gjennomført registreringer av bølgehøyder i området. De største bølgene vil komme i 
forbindelse med vindretninger fra østlig retning, dvs. omtrent parallelt med ny kai og eksisterende 
kai. 
 
Isproblemer 
Det er ikke kjent at det er problemer med is i området. Sørfjorden er sjelden islagt. 
 
Manøvreringsrom 
Kaia ligger ved enden av Sørfjorden-indre og vil ikke bli forstyrret av øvrig skipstrafikk.  
 
Manøvreringsareal med tilstrekkelig dybde mellom kaia og motsatt side av Sørfjorden-indre er ca. 
140 m. Det er noe bredere manøvreringsareal øst for/før kaia. Det antas å være tilstrekkelig 
manøvreringsareal for brønnbåter som MS Namsos. 
 
MS Namsos og andre båter har lagt til kai ved Bindalssmolt i lang tid uten vesentlige problemer. 
Situasjonen for ny kai ved Svaberget vil ha opp mot tilsvarende forhold og stabilitet. 
 
Manøvreringsforhold samlet sett 
Samlet sett er konsekvens for manøvreringsforhold satt til «ubetydelig» på bakgrunn av at 
situasjonen i stor grad vil være lik dagens situasjon. 

5.10.3 Kaianlegg 

For beskrivelse av kaianlegg vises det til kapittel 4.3.3.   

5.10.4 Konsekvenser 

Oppsummering av vurdering av konsekvenser er vist i Figur 40. 
 

Tema Konsekvenser 

Farled og skipstrafikksituasjon Ubetydelig konsekvens 

Manøvreringsforhold Ubetydelig konsekvens 
 Konsekvensvurdering av transport i sjø. 

 
Planforslaget er vurdert til å ha «ubetydelig konsekvens» for farled og skipstrafikksituasjon og 
manøvreringsforhold. 
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5.11 Oppsummering av konsekvensutredningen 

Tema Konsekvenser 
Kulturminner og kulturmiljø Ikke vurdert 
Naturmangfold inkl. vannmiljø Liten negativ 

Friluftsliv Liten negativ 
Landskapsbilde Middels negativ 

Reindrift Ubetydelig 

Transport til sjøs Ubetydelig 
 Tabell for sammenstilling av konsekvensutredning 

 
Tabell i Figur 41 gir en oppsummering og sammenstilling av de ulike temaene som er omhandlet i 
konsekvensutredningen. Kommunen må ved behandling av saken vurdere de negative 
konsekvensene opp mot de store positive ringvirkningene av anlegget vedrørende verdiskapning og 
arbeidsplasser som vist i kapittel 4.3.6.  
 
Det bemerkes at de negative konsekvensene er sett kun opp mot 0-alternativet, og at det ikke er 
vurdert konsekvenser opp mot alternative arealer for nytt settefiskanlegg (ref. kapittel 4.3.1 
Bakgrunn for valg av tomt).  
 
Planforslaget anses i sum som en meget gunstig lokasjon for ny produksjon av settefisk, til tross for 
enkelte negative konsekvenser. 
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6. ROS-ANALYSE 

6.1 Formålet med ROS-analysen 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging stiller plan- og bygningsloven krav til at det skal utarbeides 
ROS-analyse for planområdet (§4-3). Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging.  
 
Hensikten med ROS-analysen er å legge grunnlaget for en arealbruk som fremmer en god 
samfunnsutvikling. Det stilles derfor krav om at reguleringsplanen tar hensyn til forhold som kan true 
liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier.  

6.2 Metode 

Metoden i ROS-analysen er bygget på veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen» utgitt av 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Skjematisk kan arbeidsgangen og metoden i 
arbeidet framstilles som i Figur 42.  
 

 
 Arbeidsmetode 

 
Kartlegging av mulige farer  
Relevante kilder gjennomgås og det lages en oversikt over hvilke potensielle farer som regnes som 
relevante (tenkbare) for analyseobjektet. I arbeidet er det benyttet flere kilder av fakta, spesielt 
www.miljostatus.no og andre nettsteder med informasjon fra offentlige instanser. 
 
Vurdering av sannsynlighet  
Sannsynligheten for hver type fare vurderes. Sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe 
klassifiseres ved at det anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen 
bygger på informasjon innhentet fra kildemateriale, kjennskap til lokale forhold, erfaring og eventuelt 
vurderinger fra ekstern ekspertise. Det er benyttet følgende kategorier i sannsynlighetsvurderingen 
(se Figur 43). Sannsynlighetsgraden er beregnet som gjennomsnittlig frekvens av hendelser over tid.  
 

Sannsynlighet Hyppighet 

1.) Lite sannsynlig  Hendelse mindre enn en gang hvert 50. år  
2.) Mindre sannsynlig  Hendelse mellom hvert 10. og hvert 50. år  

3.) Sannsynlig  Hendelse mellom hvert år og hvert 10. år  

4.) Meget sannsynlig Hendelse mer enn en gang pr. år 
 Sannsynlighetsvurdering 

 

1. Beskrivelse av analyseobjekt

2. Kartlegging av mulige hendelser/potensielle farer

3. Vurdering av årsaker og sannsynlighet

4. Vurdering av konsekvenser

5. Forslag til tiltak og oppfølging
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Vurdering av konsekvens 
Konsekvensene av en farlig hendelse beskrives og vurderes. Konsekvens er i denne sammenhengen 
et forventet (sannsynlig) skadeomfang av den aktuelle hendelsen og beskriver mulige skader. I denne 
sammenhengen vurderes mulige skader på liv/helse, miljø, materielle verdier/økonomi og 
samfunnsviktige funksjoner/kommunikasjonssystemer. Det er benyttet følgende kategorier i 
konsekvensvurderingen (se Figur 44): 
 

 Liv/helse Miljø Materielle 
verdier/økonomi 

Samfunnsviktige funksjoner/ 
kommunikasjonssystemer 

1.) Ufarlig  Ingen Ingen  Tap lavere enn  
0,5 mill. kr. 

Systemet settes midlertidig ut av drift, 
mindre forsinkelser. Ikke behov for 
reservesystemer og ingen personskader 
eller miljøskader som følge av driftsstans. 

2.) En viss 
fare  

Få og små  Mindre skader, 
lokale skader  

Tap mellom  
0,5 – 10 mill. kr. 

Systemet settes midlertidig ut av drift. 
Behov for reservesystemer, mindre 
person- og miljøskader kan forekomme 
ved mangel av dette.  

3.) Kritisk  Alvorlige  Omfattende 
skader, regionale 
konsekvenser med 
mindre 
restitusjonstid  

Tap mellom 
10 – 100 mill. kr. 

Driftsstans i systemet i flere døgn; 
konsekvens personskader og evt. 
omfattende miljøskader. 

4.) Farlig  Alvorlige, 
en død  

Alvorlige skader, 
regionale 
konsekvenser med 
lang restitusjonstid 

Tap mellom  
100 – 1000 mill. 
kr. 

Systemet ute av drift over lengre tid, 
avhengige systemer rammes midlertidig. 
Konsekvens kan være til alvorlige person- 
og miljøskader og dødsfall (en person). 

5.) 
Katastrofalt  

Flere 
døde  

Uopprettelige 
miljøskader lokalt 
eller regionalt  

Tap over 
1 mrd. kr. 

Hovedsystem og avhengige systemer 
permanent ute av drift, konsekvenser kan 
være flere døde og alvorlige/langvarige 
miljøskader.  

 Konsekvensvurdering 

 
Vurdering av risiko 
Risikoen uttrykkes i en risikomatrise som vist i Figur 45. Risiko beskrives som en funksjon av 
sannsynlighet og konsekvens (Risiko = Sannsynlighet x konsekvens).  
 

 Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
et

 

 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 
4. Meget 
sannsynlig 

     

3. Sannsynlig 
 

     

2. Mindre 
sannsynlig 

     

1. Lite 
sannsynlig 

     

 Risikomatrise 

 
- Rødt felt (høy risiko). Indikerer en uakseptabel risiko, og tiltak må iverksettes for hendelser som 

faller innenfor dette området.  
- Gult felt (middels risiko). Indikerer at risikoen må vurderes med hensyn til tiltak som reduserer 

risiko. 
- Grønt felt (lav risiko). Indikerer en akseptabel risiko, og tiltak er ikke nødvendig. 
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6.3 Risikoforhold (kartlegging av potensielle farer) 

Hendelse/situasjon A
ktu

elt Ja/N
ei 

San
n

syn
ligh

et 

K
o

n
sekven

s 

R
isiko

 

Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 
Er området utsatt for evt. kan plan/tiltak medføre risiko for: 

1) Ustabile løsmasser/geoteknisk ustabil 
grunn 

J 2 3  Se vurdering av risikoreduserende 
tiltak 

2) Snøskred N     
3) Flom i sjø/elv/bekk eller springflo i sjø N 1 1  Se vurd. av risikoreduserende tiltak 

4) Naturmangfold N    Det vises til kapittel 5.4. 
5) Vassdragsområder N     

6) Kulturminner/miljø J    Evt. kulturminner i sjø er ikke avklart. 

7) Ekstreme værforhold N     
Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan plan/tiltak få uheldige konsekvenser for: 

8) Vei, bru, knutepunkt N    Se kapittel 4.4. 
9) Flyplass, havn, kaianlegg N     

10) Havn, kaianlegg N     

11) Industri og næringsliv N     
12) Helse- og omsorgsinstitusjoner N     

13) Skole/barnehage N     

14) Brann/politi/sivilforsvar N     
15) Kraftforsyning N     

16) Telefonkommunikasjon N     
17) Vannforsyning N     

18) Forsvarsområde N     

19) Område for idrett/lek N     
20) Park/rekreasjonsområde land/vann N     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

21) Støy (trafikk, industri, havn, annet) N     
22) Akutt eller permanent forurensning N     

23) Forurensning i grunn på land eller i 
sjø/sjøbunn 

N     

24) Høyspentlinje, elektromagnetiske felt 
(emf) 

N     

25) Risikofylte anlegg (kjemikalier, 
eksplosiver, olje/gass, radioaktivitet) 

N     

Medfører planen/tiltaket: 
26) Fare for akutt eller permanent 

forurensning 
N    Det vises til kapittel 5.7 

27) Støy (fra trafikk eller andre kilder) N    Se kapittel 6.5.3. 
28) Risikofylte anlegg (kjemikalier, 

eksplosiver, olje/gass, radioaktivitet) 
N     

Transport/trafikksikkerhet. Er det spesielle farer for: 

29) Ulykke med farlig gods N     
30) Vær- og førebegrensning av 

tilgjengelighet 
N     

31) Ulykke i avkjørsler N     
32) Ulykke med myke trafikanter N    Det vises til kapittel 2.5 og 4.4. 

33) Ulykke i sjø/båt N     
34) Ulykke ved anleggsgjennomføring N     
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35) Andre ulykkespunkter N     

Andre forhold: 

36) Er tiltaket evt. nærområdet potensielt 
sabotasje/terrormål 

N     

37) Regulerte vannmagasiner (usikker is ol) N     

38) Farlige terrengformasjoner (stup ol) N     
39) Gruver, åpne sjakter, steintipper N     

40) Spesielle forhold ved utbygging N     

 Risikoforhold (kartlegging av potensielle farer). 

6.4 Oppsummerende ROS-matrise 

Figur 47 gir et samlet bilde av denne planens uheldige hendelser (Figur 46). Matrisen beskriver 
risikoen etter at mottiltaket er vurdert. Tiltak må iverksettes dersom hendelsene faller innenfor rødt 
område, og vurderes dersom hendelsene faller innenfor gult område. For flere aktuelle hendelser vil 
lover og forskrifter pålegge tiltak uansett i hvilket område hendelsen faller innenfor.  
 

 Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
et

 

 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

4. Meget 
sannsynlig 

     

3. Sannsynlig 
 

     

2. Mindre 
sannsynlig 

  1   

1. Lite 
sannsynlig 

3     

 Oppsummerende risikomatrise 

6.5 Vurdering av risikoreduserende tiltak 

6.5.1 Hendelser med middels risiko (gult felt) 

1. Ustabile løsmasser/geoteknisk ustabil grunn 
Det vises til kapittel 2.10 «Grunnforhold» og vedlagt notat «Svaberget industriområde – geoteknisk 
vurdering», utarbeidet av Rambøll 26.06.17 (G-not-001). 
 
I forbindelse med geoteknisk vurdering er det utført ROS-analyse iht. NVE retningslinjer 2/2011, for å 
faregradsklassifisere området. Vurderingen er utført både for dagens og framtidig situasjon. 
Konsekvens er vurdert som «mindre alvorlig», sannsynlighet (faregrad) som «lav» og risikoklasse er 
vurdert i klasse 2. Beskrivelse av risikoklasser i retningslinjene er vist i Figur 48.  
 

 
 Forslag til aktivitetsmatrise, program for økt sikkerhet mot leirskred, NVE, 20001008-1 rev. 3 2008. 
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I matrise Figur 46 er konsekvens vurdert litt strengere enn i forhold til geoteknisk vurdering, dvs. 
konsekvens er gitt score 3 og risiko «middels». 
 
Planlagt utfylling er gjennomførbar slik den er planlagt opp til et fyllingsnivå på kote +5. Det er stilt 
krav til geometri, videre planlegging og utførelse. Grave- og fundamenteringsarbeidene er vurdert til 
å falle inn under tiltaksklasse 3 etter byggesaksforskriften, dvs. uavhengig kontroll av prosjektering og 
utførelse geoteknikk er nødvendig. 
 
Skråningshelling på fyllinga må ikke etableres brattere enn 1:3/1:4. Fyllinga ut mot sjøen bør 
etableres først og bør skje med gravemaskin. 
 
Det må påregnes setninger på fyllinga, stedvis betydelige. Fyllinga må derfor ha liggetid på 0,5 – 2 år 
før bygg og konstruksjoner kan etableres på fyllinga. Bæreevnen på fyllinga vil være god, men 
fundamentering av bygg og konstruksjoner bør dimensjoneres nærmere når det foreligger mer 
detaljerte planer. Bygg og konstruksjoner bør ikke etableres nærmere fyllingskant enn 10 – 15 meter. 
 
Risikoreduserende tiltak som er lagt inn i bestemmelsene: 
- Planlegging og etablering av fylling skal utarbeides i samråd med geotekniker iht. geoteknisk 

rapport 1350020416 datert 07.07.17.  

6.5.2 Hendelser med lav risiko (grønt felt) 

3. Flom i sjø/elv/bekk eller springflo i sjø 
Det vises til «Havnivåstigning og stormflo - samfunnssikkerhet i kommunal planlegging». Det er tatt 
utgangspunkt i sikkerhetsklasse 2, dvs. 200-års stormflo. Rapporten fra DSB viser at beregnet høyde 
på 200-års stormflo er på kote +2,8 (NN2000) for Terråk i Bindal kommune. Dette er beregnet ut fra 
238 cm (middelverdi) for 200-års returnivå, pluss 52 cm havnivåstigning (95 persentilen/klimapåslag), 
minus 8 cm (kartgrunnlag NN2000).  
 
Bølgevirkning er ikke inkludert i tallene. I tillegg kan vannstand påvirkes av evt. flom fra Saglielva. En 
samtidig kombinasjon av flom i Saglielva, stormflo og bølgevirkning kan medføre oversvømmelse av 
arealer som ligger høyere enn beregnet nivå for 200-års stormflo. 
 
Det anbefales at minimumsnivå for 1. etg. gulv settes til kote +3,5 (NN2000), som er 70 cm over 
200års stormflo. Dette betyr at en har 70 cm sikkerhetsmargin med tanke på tillegg for bølgevirkning 
og flom fra Saglielva. Minimumsnivå for 1.etg. gulv er lagt inn i bestemmelsene. 
 
Det er ingen flomsonekart fra NVE for området, men det er angitt aktsomhetsområde for flom for 
deler av planområdet. Flomaktsomhetskartet er et grovt anslag på maksimale flomvannstander 
avhengig av nedbørfeltstørrelser for en ekstrem flom. Det vises for øvrig til punkt 7 «Ekstreme 
værforhold». 
 

 
 Flom, aktsomhetsområde (NVE). 
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Risikoreduserende tiltak som er lagt inn i bestemmelsene: 
- Minimumsnivå for 1. etg. gulv settes til kote +3,5 (NN2000).  

6.5.3 Hendelser uten potensielle farer 

27. Støy 
Tiltaket vil ikke medføre merkbar endring av trafikkstøy langs fv17, ettersom trafikkøkningen vil være 
ubetydelig i forhold til dagens trafikkmengde. 
 
Det er ingen boliger i nærområdet. Nærmeste hytte er på andre siden av Sørfjorden, ved 
Simlestraumen bru, ca. 300 meter fra kaia. Ved utløpet av Saglivatnet, litt i overkant av 500 meter fra 
industriområdet, ligger det tre hytter.  
 
I anleggsfasen vil det bli en del lokal støy, i form av uttak av fjell og masseflytting internt på 
industriområdet. Mengde støy fra anleggsfasen er ikke beregnet på grunn av at støyende virksomhet 
har begrenset varighet og på grunn av at det vil være svært få berørte parter. 
 
Moderne smoltproduksjon vil i liten grad innebære produksjon av støy til omgivelsene. Støy fra 
virksomheten vil i stor grad begrense seg til lyd fra vifter og maskiner inne på anlegget, 
interntransport og levering av smolt på båt. Støy fra interntransport inne på anlegget vil være 
forholdsvis lavt, ettersom mye av transporten vil skje via rør lagt under bakken.  
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1. Innledning 
Aqua Kompetanse AS har på oppdrag fra Sinkaberg Hansen AS foretatt befaring i det marine området i 

Sagbukta i Nærøy kommune, samt kartlegging av sjødybder inne i bukta med singelstråleekkolodd. Dette ble 

utført med bakgrunn i kartlegging av naturtyper og marint biologisk mangfold. Strandsonen, som er fra 

flomålet og ned til sjøkartnull, ble undersøkt. Det ble også undersøkt i databaser med tanke på observerte 

rødlistearter i området.  

 

2. Materiale og metode 
Feltarbeidet ble utført 11. mai 2017, dagen etter fullmåne da det var stor forskjell på flo og fjære. I 

tidevannssonen ble det tatt graveprøver, i tillegg til visuell befaring. Feltarbeidet ble utført av Otto K. Sandnes 

og Vidar Strøm fra Aqua Kompetanse AS. Naturtypene er vurdert i forhold til DN-Håndbok 19, Kartlegging av 

marint biologisk mangfold. 

 
2.1 Kartlegging av bunntopografi 

 
Kartlegging av bunntopografi ble foretatt fra en lettbåt med et singelstråleekkolodd av typen Simrad CE32 

singelstråleekkolodd. Olex AS ble brukt som posisjoneringsverktøy (kartplotter). 

 

 
Figur 1. Kartet viser det området i Sagbukta som ble kartlagt med singelstråleekkolodd (gul skravering). Kilde: Olex. 

 

3. Resultater 
Sagbukta er en liten og grunn poll skapt av en 250 m lang veifylling med en smal åpning.  Pollen er omtrent 

60 mål ved flo sjø og omtrent 25 mål ved fjære sjø. Inne i pollen ligger ei sand-mudderflate på omtrent 15 

mål.  Området har relativt sterk antropogen påvirkning og de registrerte naturtypene kan i dette tilfellet ikke 

karakteriseres som verken viktige eller svært viktige. Det ble ikke funnet truede-, sårbare- eller viktige marine 

arter. 
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Figur 2. Kartet viser det undersøkte området i Sagbukta. 1 meters dybdekoter sees i bukta.  De horisontale linjene angir snitt over 

bukta. Se også figur 3. Kilde: Olex. 
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Figur 3. Kartet viser utvalgte snitt av bunnen i Sagbukta. Snittenes geografiske plassering i bukta er inntegnet i kartet i figur 2. 

Dybdene som angis er meter dybde ved sjøkartnull. Kilde: Olex. 

 

Snitt 1 i figur 2 går over det dypeste området i Sagbukta. Dybdetall som angis er dybder ved sjøkartnull. 

Bukta er 2,9 meter dyp på det dypeste. 

 

3.1 Naturtypen poll 

 

Ved byggingen av fylkesveg 17, ble Sagbukta krysset av en rundt 300 m lang veifylling med en smal åpning i 

midten.  Etter dette har bukta i praksis blitt til en poll som er 2,9 m dyp (sjøkartnull) på det dypeste.  

Bassengvolumet er således relativt lite.  Under befaringen registrerte vi mye trafikkstøy fra vegen. Andre 

menneskeskapte belastninger på naturtypen er tre kraftige vannledninger som krysser pollen, veg langs 

strandkanten i vest og sør, utfylling langs stranda i sør, rundt 100 m lang molo i sør hvor mye av fyllmassene 

er tatt opp fra pollen, to flytebrygger langs moloen og rester etter en gammel steinkiste ute i tidevannssonen 

i vest. Ferskvannstilførselen til pollen er sterkt redusert på grunn av vassdragsregulering. Pollens størrelse, 

mangelen på spesielle arter og den sterke antropogene påvirkningen, tilsier at den ikke kan karakteriseres 

som verken svært viktig eller viktig. 

 

3.2 Naturtypen bløtbunn 

Inne i Sagbukta er det et omtrent 8 mål stort fjæremarkområde.  Området domineres av flere generasjoner 

av fjæremark med store og små «fjæremarktuer», som egentlig er avføringen til fjæremarken (Arenicola 

marina). Ett beitende tjeldpar ble observert.  Vi fant overraskende lite hjertemusling (Cerastoderma edule), som 

vanligvis finnes i store mengder i slike fjæreområder.  Derimot fant vi ganske mye sandmusling (Mya arenaria), 

særlig individer fra i fjor.  Mengden av andre børstemark var også vesentlig mindre enn vanlig på markfjærer.  

Det er usikkert om dette skyldes ferskvannstilførsel og islegging i pollen. Det var også lite døde skjell på 

overflaten. 
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3.3 Artsmangfoldet 

 

Det ble ikke registrert ålegress i pollen.  Av andre høyere plater var det bare strandnellik (Armeria maritima) 

og skjørbuksurt (Cochlearia officinalis) som var mulig å identifisere.   

 

Av alger registrerte vi spiraltang (Fucus spiralis) og blæretang (Fucus vesiculosus) som hadde atypisk utseende 

på grunn av ferskvannet.  Noen spredte individ av ung grisetang (Ascophyllum nodosum) fantes.  Det typiske 

grisetangbeltet, sauetang og sagtang manglet innenfor innløpet, men fantes i rikt monn utenfor.  En koloni 

tarmgrønske (Ulva intestinalis) ble funnet i tillegg til litt grønnalgeovertrekk på steiner inne ved fossen. 

Marebek (Verruccaria maura) og fjæreblod (Hildenbrandia rubra) var tilstede.  Under laveste lavvann var det 

mye brunsli (Ectocarpus siliculosus). 

 

Av dyr, i tillegg til artene nevnt under naturtypene, var det ganske sparsomt.  Den mest tallrike arten var 

strandsnegle (Littorina littorea), særlig års- og fjorårsunger.  Ellers var det mye blåskjell (Mytilus edulis), både 

spredt og i tette ansamlinger på stein- og grusbunn.  Fjæreruren (Semibalanus balanoides) var tilstede der det 

var hardbunn.  Marflo (Gammarus) fantes under enkelte steiner, men manglet i store partier.   

 

Det ble ikke registrert fugl på vannspeilet i løpet av dagen. 

 

3.4 Informasjon fra databasen «Artsobservasjoner» 

 

Poll og bløtbunnsområder langs norskekysten benyttes ofte som rasteplasser for trekkfugl på våren og 

høsten. I tillegg er slike områder attraktive hekkeplasser for flere arter vadefugl, andefugler og måker, da de 

gir god oversikt mot predatorer og har en rik næringstilgang på fjæremark, skjell, pigghuder og småfisk. Ved 

Svaberget industriområde foreligger få observasjoner av fuglearter med direkte tilknytning til poll- og 

bløtbunnsområdet.  

 

I følge Artsobservasjoner, er det observert 1-2 fiskemåker (NT) og ett par med tjeld i hekkeperioden. I tillegg 

er det observert overvintrende fugl, inkludert laksand, storskarv og teist (VU) i tidligere år. Observasjonene 

er basert på tilfeldige registreringer i tidsperioden 1998 til 2016, og gir ingen empirisk indikasjon på om 

området benyttes av trekkfugl eller som hekkeområde (Se tabell 1 under). 

 

Tabell 1. Fugleobservasjoner registrert på Artsobservasjoner i perioden fra 1998 til 2016. Blå felt er observasjoner av 

fugl i vinterhalvåret, mens gule felt er observasjoner av fugl i hekkeperioden. 

Art 1998 2009 2011 2012 2013 2014 2016 

Storskarv 3  1     

Ravn 2  4     

Tjeld    2   2 

Laksand   10  9 4  

Havørn   1   1  

Teist     2   

Fiskemåke    1    
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4. Oppsummering/konklusjon 
 

Sagbukta tilhører naturtypen poll. På bakgrunn av kartleggingen kan den ikke karakteriseres som viktig eller 

svært viktig. Bløtbunnsområdet i pollen kan heller ikke karakteriseres som viktig. Det ble ikke funnet truede, 

sårbare- eller viktige marine arter. Kartleggingen av bunntopografi i pollen viste at pollen er 2,9 meter på det 

dypeste. 

 

 

5. Referanser 
 

Direktoratet for Naturforvaltning (2007). Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001. 

Revidert 2007. 51 s 

 

Databasen artsobservasjoner.no 

 

Rueness, J. (1998) Alger i farger. Almater Forlag. 139 s. 
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Vedlegg A 
Bilder fra undersøkelsesområdet. 

 

 
Figur A-1. Sagbukta sett sørfra, mot innløpet fra fjorden. Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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Figur A-2. Naturtypen bløtbunn i Sagbukta. Spredte tangvaser og fjæremarktuer. Foto: Aqua Kompetanse AS 
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Figur A-3. Bildet viser moloen i sørenden av bukta. En bygning tilhørende settefiskanlegget kan skimtes i bakgrunnen. 

Foto: Aqua Kompetanse AS 
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Figur A-4. Bildet er tatt på vestsida av bukta, mot sør. Mange fjæremarktuer og noen tangvaser kan skimtes på langfjæra. 

Man ser den tidligere campingplassen i bakgrunnen, samt fossen der elva renner ut i Sagbukta. Foto: Aqua Kompetanse 

AS.  



 

 

 

 

FUGLEFAUNAEN I PLANOMRÅDET FOR 

SVABERGET INDUSTRIOMRÅDE. 

 

 

BAKGRUNN 

SinkabergHansen AS har i dag et settefiskanlegg i området ved Sagbukta i grenseområdet mellom 

Nærøy kommune i Trøndelag og Bindal kommune i Nordland. De ønsker nå utvide aktiviteten i 

området, og planlegger da å tilrettelegge for utvidet aktivitet like ved nåværende anlegg.  

Området som de ønsker å bruke til dette ligger i sin helhet i Nærøy kommune. I dag domineres 

området av tørre bergområder med glissen furuskog og en brakkvannspoll som ved fjære sjø har ei 

mudderflate på noen dekar. Ei mellomstor elv renner ut i denne pollen og møter fjorden her. I tillegg 

vil noe areal nord for E6 ned mot fjorden bli berørt. 

Ved en gjennomføring av planene vil bergknausene i vest bli sprengt vekk og massen blir brukt til å 

fylle igjen deler av pollen innenfor. 

Fylkesmannen i Trøndelag har bedt om en undersøkelse av fuglefaunaen i planområdet. Dette for å 

kunne vurdere konsekvensene for fuglelivet ved en eventuell utbygging. 



 

 Kart over planområdet. 

 

 

 

 

Brakkvannspollen sett fra veien. Fossen i elva bak til venstre. Oppfyllinga vil bli til høyre for moloen 

bak i bildet og fram mot veien. Furuskogen til høyre vil forsvinne. 

 



 

 

METODIKK 

Området ble besøkt fem dager i perioden 9 april til 27 mai. Hver av disse dagene ble hele området 

gjennomgått for å registrere flest mulig arter. Furuskogen i vest ble undersøkt ved at vi gikk rolig 

rundt og registrerte fuglesang og så etter fugl. Det ble også sjekket om hvilke arter som brukte 

fjæreområdet og fjorden ved og i hvilket antall disse forekom.  Det ble brukt 4 – 5 timer i området 

ved hver taksering. Målsettingen var å kartlegge fuglenes bruk av fjæreområdet som rasteplass på 

vårtrekket, samt at vi ville også registrere hvilke arter som bruker de forskjellige delene som hekke- 

og rasteområde. 

Fire av takseringene ble utført av Oddvin Hagen og en taksering ble gjort av Tom Roger Østerås. 

 

 

 

RESULTATER 

Resultatene av feltarbeidet presenteres her som en artsliste med rødlistestatus og kommentar til 

artenes forekomst. 

43 arter ble registrert i og ved planområdet. 2 av disse står på rødlista. 

 

GRÅGÅS 

Tre individer ble sett 8 og 9 mai.  

STOKKAND 

Ble observert 28 april og 27 mai. Kan kanskje hekke her. 

KVINAND 

Sett to av dagene. 

SILAND 

Sett alle dager. Kan hekke her. 

SMÅLOM 

Sett 9 mai og 27 mai. Sannsynligvis hekkefugl fra fjellet på matsøk i fjorden. 

STORSKARV 

Sett to av dagene. Matsøk i fjorden. Hekker ikke her. 

GRÅHEGRE 

Sett to av dagene. Fisker sannsynligvis regelmessig her. 

HAVØRN 

Ble observert her ved to av takseringene. Ingen indikasjon på hekking helt nært. 

KONGEØRN 

To voksne kongeørner ble sett ved planområdet. Ingen indikasjon på hekking nært planområdet. 



TRANE 

Ett individ sett 27 mai. Streiffugl. 

TJELD 

Flere individer sett på alle turene. Må antas å hekke i området. 

RØDSTILK 

Sett tre av dagene. Bruker nok området på trekk. 

STRANDSNIPE 

Sett ved fossen og elva og hekker nok her. 

FISKEMÅKE RØDLISTESTATUS: NÆR TRUET. 

Flere sett alle dager. Hekker nok i området. 

GRÅMÅKE 

Sett alle dager. Hekker nok ikke her. 

SVARTBAK 

Sett alle dager. Hekker nok ikke her. 

TEIST RØDLISTESTATUS: SÅRBAR. 

Sett i fjorden flere ganger. Hekker kanskje ikke langt unna. Usikkert om det er i planområdet. 

SVARTSPETT 

En sett 27 mai. Hekker ikke i planområdet. 

GRØNNSPETT 

Sett 9 april. Hekker ikke her. 

LINERLE 

Observert. Hekker sikkert. 

FOSSEKALL 

Sett flere ganger og må forventes å hekke ved elva/fossen. 

JERNSPURV 

Flere syngende i området. 

RØDSTRUPE 

Flere syngende i området. 

RØDSTJERT 

Observert 27 mai. Kan hekke i furuskogen. 

MÅLTROST 

Observert. Kan hekke her. 

RØDVINGETROST 

Observert. Kan hekke her. 

GRÅTROST 

Observert. Kan hekke her. 

SVARTTROST 

Observert. Kan hekke her. 



RINGTROST 

Observert. Kan hekke her. 

LØVSANGER 

Norges vanligste fugl er representert også på Svaberget. 

GRANSANGER 

Flere syngende individer indikerer nok at den hekker her. 

SVARTHVIT FLUESNAPPER 

Hørt syngende på mai. 

KJØTTMEIS 

Registrert i planområdet. Kan hekke. 

BLÅMEIS 

Registrert i planområdet. Kan hekke. 

TOPPMEIS 

Sett her og kan hekke i tilknytning til furuskogen. 

GRANMEIS 

Observert en gang. 

SKJÆRE 

Holder til i området. Et reir funnet. 

KRÅKE 

Observert. 

RAVN 

Observert ved området. Hekker nok i bergene omkring. 

BOKFINK 

Sett og hørt. Hekker nok i nærheten. 

GRØNNSISIK 

Flere observasjoner, kan nok hekke her. 

GRØNNFINK 

Flere observasjoner, kan nok hekke. 

DOMPAP 

Observert, ingen hekkeindikasjon. 

 



 
Brakkvannspollen sett utover mot veien og fjorden. Det meste av det vi ser hitenfor veien blir 

gjenfylt.  

 

 

SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 

Etter å ha besøkt planområdet fem ganger i løpet av vår og forsommer har vi påvist 43 fuglearter i 

området. En del av disse hekker nok sikkert i området. Andre av artene er nok bare innom på 

regulært trekk eller i forbindelse med streif og næringssøk. To av de påviste artene er på den Norske 

rødlista for arter. Det er en liste over arter som har gått såpass mye tilbake i forekomst at de har en 

reell sjanse for å forsvinne fra vår fauna. Det gjelder teist som har status som sårbar på lista. Teisten 

hekker oftest i steinurer og bergsprekker ved saltvann. Det er ikke mange slike muligheter i 

planområdet, men hekking i steinur ved fjorden kan ikke utelukkes. 

Fiskemåka har status nær truet på rødlista. Sannsynligvis hekker det fiskemåke i planområdet. Ved en 

utbygging her vil nok artens nåværende hekkeplasser forsvinne, men fiskemåkene vil sannsynligvis 

kunne finne nye plasser her. Som man vet, er flate tak på bygninger populære hekkeplasser for 

fiskemåka. 

Fuglefaunaen i området kan ikke sies å være spesielt rik. To rødlistearter ble påvist, men disse finnes 

mange andre steder i områdene rundt også.  Fjæreområdene i brakkvannspollen kunne ikke fremvise 

store antall trekkende vadefugler da vi var der på takseringene. Ut fra det nokså begrensa arealet på 

denne fjæra, vil det ikke være rimelig å anta at området brukes i noen stor grad av trekkende 

vadefugler. 

 

 

Stjørdal 4 juni 2018 

Tom Roger Østerås 

 



Rambøll Norge AS 

NO 915 251 293 MVA 
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SVABERGET INDUSTRIOMRÅDE – GEOTEKNISK VURDERING 

 

1. Bakgrunn 

Sinkaberg-Hansen AS utarbeider en reguleringsplan for et nytt industriområde i Sagbukta.  

Området ligger ved fylkesgrensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland, og kommunegrensa 

mellom Nærøy og Bindal kommuner. 

 

Utbyggingen omfatter uttak av steinmasser på vestsiden av bukta og utlegging av disse som 

sjøfylling. Det er opplyst at nivå for topp fylling foreløpig ikke er bestemt, men at denne kan 

bli liggende mellom kt. +3 og +6. I følge mottatte, foreløpige koteplan for området vist i 

vedlegg 1, vil ok. fylling kunne bli liggende høyest i sør og vest. Se figur 1 for en oversikt 

over og omfanget av det planlagte tiltaket.  

 

 
Figur 1 Grovskisse for planering av tomt. Blå linje viser området som skal ligge på ca. kote +5. 

 

NOTAT 

Oppdrag 1350020416 Svaberget industriområde 

Kunde Sinkaberg-Hansen AS 

Notat nr. G-not-001 rev 02 

Dato 22.05.2018 

Til Signar Berg-Hansen Sinkaberg-Hansen AS 

Fra Per Arne Wangen Rambøll Norge AS 

Kopi Erlend Gystad  Trønder-Plan AS 



 

 

2/13 

 

Foreliggende notat omhandler en geoteknisk vurdering for den planlagte fyllinga i sjøen i 

Sagbukta.  

 

2. Grunnlag for geoteknisk prosjektering 

Myndighetskrav 

Følgende regelverk legges til grunn for den geotekniske prosjekteringen: 

- Statens vegvesens Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging (1. juni 2014) 

- NS-EN 1990-1:2002 + NA:2016 Eurokode 0 – Grunnlag for prosjektering 

av konstruksjoner 

- NS-EN 1997-1: 2004 + NA:2016 Eurokode 7 – Geoteknisk prosjektering 

- NS-EN 1998-1: 2004 +NA:2008 Eurokode 8 – Prosjektering av 

konstruksjoner for seismisk påvirkning 

- NVE veileder 7/2014 «Sikkerhet mot Kvikkleireskred» 

 

Geoteknisk kategori 

Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra tre geotekniske kategorier. Valg av kategori 

gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering». Prosjektet plasseres i 

geoteknisk kategori 2, med bakgrunn i «konvensjonelle typer konstruksjoner og 

fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- eller belastningsforhold». 

 

Pålitelighetsklasse (CC/RC) 

Eurokode 0 tabell NA.A1(901) gir veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, 

konstruksjoner og konstruksjonsdeler. Tabellen er delt inn i pålitelighetsklasser (CC/RC) fra 

1 til 4. Grunn- og fundamenteringsarbeider for nye akvakulturanlegg vurderes å falle under 

kategorien «Industrianlegg» eller «Oppdrettsanlegg». Prosjektet plasseres derfor i 

pålitelighetsklasse 2. 

 

Prosjekterings- og utførelseskontroll iht. Eurokode 

Eurocode 0 stiller krav til graden av prosjekterings- og utførelseskontroll (kontrollklasse) 

hver for seg, avhengig av pålitelighetsklasse.  

 

Iht. tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) i Eurocode 0 settes prosjekteringskontrollklasse til 

PKK2 og utførelseskontrollklasse til UKK2 hvor det for begge kreves egen-, intern 

systematisk og utvidet kontroll. 

 

Utvidet kontroll i prosjekteringskontrollklasse PKK2 kan, i følge NA.A1 (903.4), begrenses til 

en kontroll av at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert 

av det prosjekterende foretaket. 

 

Utvidet kontroll i utførelseskontrollklasse UKK2 skal, i følge NA.A1 (904.4), bekrefte at 

egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det utførende 

foretaket. 

 

Regler om uavhengig kontroll er også gitt i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 24 og 

byggesaksforskriften (SAK 10) kap. 14. For geoteknikk i tiltaksklasse 2 og 3 skal det utføres 

uavhengig kontroll både av prosjektering og utførelse. 
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Tiltaksklasse iht. SAK10 og krav om uavhengig kontroll 

I henhold til tabell 2 «Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering» i «Veiledning om 

byggesak» (SAK10 § 9-4), vurderes fyllingsarbeidene å kunne plasseres i tiltaksklasse 2. 

Dette med bakgrunn i at prosjektet er plassert i pålitelighetsklasse 2. For geoteknikk i 

tiltaksklasse 2 er det krav om uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse, i henhold til 

SAK10 § 14-2 punkt c.  

Grunntype og seismisk klasse 

Bygninger klassifiseres i fire seismiske klasser avhengig av konsekvensene av sammenbrudd 

for menneskeliv, av deres betydning for offentlig sikkerhet og beskyttelse av befolkningen 

umiddelbart etter et jordskjelv, og av de sosiale og økonomiske konsekvensene av 

sammenbrudd. De seismiske klassene bestemmes iht. Eurokode 8, del 1, pkt. 4.2.5 og etter 

tabell NA.4(902) i Nasjonalt tillegg NA. 

 

Det er så langt ikke prosjektert bygg/konstruksjoner oppe på fyllinga, men det utføres 

allikevel en klassifisering av grunnen på området mht. jordskjelv og nødvendig 

dimensjonering av bygg. Den planlagte bebyggelsen antas å være av en slik art at den kan 

plasseres i kategorien «Industrianlegg» eler «Landbaserte akvakulturanlegg for fisk» og 

settes derfor i seismisk klasse 2. 

 

I henhold til NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 (Eurokode 8) tabell NA.3.1 er 

grunnforholdene beregnet/vurdert til å være grunntype C, ettersom det skal etableres en 

sprengtsteinsfylling over løsmasser av sand, silt og leire under sjøbunn. Dette er en 

forhåndsdefinert grunntype, «Dype avleiringer av fast eller middels fast sand eller grus eller 

stiv leire med en tykkelse fra et titalls meter til flere hundre meter». Det er såpass lite 

kvikk/sensitiv leire i dette området at de vurderes å ikke ville påvirke valg av grunntype.  

 

I Sagbukta er referansespissverdien for berggrunnens akselerasjon agR = 0,8∙ag40Hz 

=0,8∙0,45 = 0,36. For grunntype C er forsterkningsfaktoren S = 1,4  iht. Eurokode 8, tabell 

NA3.3. Seismisk faktor settes til 𝛾1 = 1,0 for seismisk klasse 2 iht. Tabell NA.4(901). 

Grunnens dimensjonerende akselerasjon blir dermed for grunntype C: ag∙S = 𝛾1 ∙agR∙S = 

1,0∙0,34∙1,4 = 0,50. 

 

Grunnens dimensjonerende akselerasjon ag∙S er større enn utelatelseskriteriet for lav 

seismisitet ag∙S ≤ 0,49 m/s2. Dimensjonering for jordskjelv kan derfor ikke utelates 

for fremtidige bygninger i seismisk klasse II.  

 

Flom- og skredfare 

I henhold til TEK10 § 7-1(1) skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det 

oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger 

(Flom og skred). 

 

Det er utført et søk på NVEs karttjeneste på internett www.skrednett.no for å kontrollere 

evt. faresoner for flom og skred. Det er der vist at planområdet ikke ligger i eller i utløpet 

for noen kjente faresoner for noen typer skred. Videre er der vist at deler av området ligger 

innenfor faresone for flom, men nivå for flom er ikke angitt. Dette må trolig utredes 

http://www.skrednett.no/
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nærmere av hydrolog e.l. Tilsvarende vurdering må også utføres mht. fyllingens utforming 

og dennes mulige påvirkning på hydrologiske forhold i området.  

 

Det er i forbindelse med de utførte grunnundersøkelser registrert kvikk/sensitiv leire på 

planområdet. Det må derfor utføres en vurdering av risiko for områdeskred iht. NVEs 

veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». En slik vurdering utføres i det videre.  

 

Havnivå, flomnivå 

Generelt i Trøndelag er landhevinga pr i dag mindre enn havnivåstigninga. Det er 200-års 

flom/stormflo som skal legges til grunn ved opparbeidelsen av tomt. 

 

Ved vurdering av stormflo benytter vi «Havnivåstigning og stormflo» utarbeidet i 2016 av 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). En beregning av nivå for stormflo 

og havnivåstigning for nærmeste målestasjon Rørvik og sikkerhetsklasse 2 (200 års 

gjentaksintervall) gir følgende resultat:  

 

230 cm (200-års returnivå) + 60 cm (havnivåstigning) – 10 cm (kartgrunnlag NN 2000) 

= 280 cm.  

 

Dvs. høyeste stormflo inkludert havnivåstigning blir da kt. +2,8 iht. NN 2000. 

 

For dette prosjektet anbefaler vi å benytte kt. +2,8 for flom/stormflo med laveste golv på 

kt. +3,5 (iht. NN 2000). 

 

Partialfaktorer og laster 

I henhold til Eurokode 7 benyttes dimensjoneringsmetode 3 for den geotekniske 

prosjekteringen. Det forutsettes da at pelefundamentering ikke benyttes. Fra tabell NA.A.4 

gjelder følgende partialfaktorer for jordparametere: 

• Friksjonsvinkel 𝛾𝜑′ = 1,25 

• Effektiv kohesjon 𝛾𝑐′ = 1,25 

• Udrenert skjærfasthet 𝛾𝑐𝑢 = 1,4 

 

Fra tabell NA.A.5 finnes følgende partialfaktor for motstand for sålefundamentering: 

• Bæreevne 𝛾𝑅;𝑣 = 1,0 

 

3. Utførte undersøkelser 

Det er utført en grunnundersøkelse på det aktuelle planområdet. Vi har benyttet følgende 

rapport i vår vurdering: 

 

Rapp. nr: Navn:  Utført av:  Dato: 

1350020416 Svaberget Industriområde Rambøll Norge AS 29.03.2017 

 

Det er i tillegg utført en sjøbunnskartlegging inne i Sagbukta.  
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4. Vurdering iht. NVE 7/2014 – Forutsetninger 

 

4.1 Terreng- og grunnforhold 

Sagbukta og det planlagte industriområdet ligger nesten helt innerst i Sørfjorden som utgjør 

en sørvestlig arm av Bindalsfjorden. Sagbukta er mot nord delvis avskåret fra Sørfjorden av 

FV 17 som går forbi området, men en mindre utmudret kanal sørger for tidevannsstrøm inn 

og ut av bukta. Sør i bukta ligger munningen av Saglielva som renner fra sør mot nord. Ved 

utløpet er det et mindre deltaområde hvor blant annet Svaberget camping ligger i dag.  

Terrenget er for øvrig formet under siste istid, med glattskurte svaberg og dype fjorder. Det 

er registrert bart berg flere steder omkring det planlagte industriområdet.  

 

Resultatene fra grunnundersøkelsen antyder at løsmassene består av lagdelte avsetninger 

av sand og leire. Det er påvist kvikkleire i ca. 7 – 8 meters dyp under sjøbunn ute i Sagvika. 

Kvikkleira kiler ut mot land. Dybde til antatt berg varierer fra 3,3 til 24,6 meter. Det er 

registrert mye bart berg i dagen langs land, på motsatt side av FV 17, og i sjøen. 

 

4.2 Områdeavgrensing og faregradsevaluering 

Det er registrert kvikk/sensitiv leire innenfor planområdet og det må utføres en utredning av 

risiko for kvikkleire- og områdeskred iht. NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred», deriblant også avgrense et potensielt løsneområde dersom dette anses 

relevant. Terrenganalyser utført med utgangspunkt i foreliggende kartgrunnlag fra både 

land og sjø viser at dagens terrengsituasjon på planområdet kan karakteriseres som følger: 

  

1. Liten høydeforskjell, > 5 meter, 

2. Slakt terreng, helning < 1:20.  

 

Iht. ref. [1] kapittel 4.5, pkt. 5 tilsier dette at terrenget ikke er utsatt for skred. Fremtidig 

terrengsituasjon vil imidlertid medføre større høydeforskjell og brattere helning, og det er 

valgt å avgrense et løsneområde for kvikkleireskred på området. Avgrensning er vist på 

situasjonsplanen på tegning 1002.  

 

Det er også nødvendig å utføre en ROS-analyse iht. ref. [1] for å faregradsklassifisere 

området. ROS-analysen er utført både for dagens og fremtidig situasjon, dvs. både terreng 

og bebyggelse/infrastruktur, og er vist i vedlegg 2. Denne viser faregrad «Lav» og 

risikoklasse 2. 

 

4.3 Krav til sikkerhet  

Krav til sikkerhet for tiltak i områder med kvikk og sensitiv leire bestemmes iht. NVEs 

kvikkleireveileder ref. [1]. Det er der angitt 5 ulike tiltakskategorier, K0 – K4, hvor K4 er 

høyeste kategori. Kategori velges ut i fra konsekvensen av et skred (tiltakets verdi og det 

personopphold tiltaket medfører) samt hvordan tiltaket påvirker stabiliteten 

(positivt/negativt). Krav til dokumentert sikkerhet øker med økende tiltakskategori, og det 

stilles krav om uavhengig kvalitetskontroll for de høyeste kategoriene. Sistnevnte er også 

avhengig av gjeldende faregrad i området.  
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Ref. [1] gir ingen tydelig anbefaling mht. klassifisering av utfylling i sjø, men en utfylling vil 

kunne påvirke stabiliteten i området negativt. Dette vil avhenge av fyllingens utforming, i 

dette tilfellet spesielt med hensyn til plassering i forhold til marbakken og fyllingsfrontens 

høyde og helning.  

 

Videre tiltak som utbygging av industriområde oppe på fyllinga vil medføre personopphold. 

Dette medfører at prosjektet plasseres i tiltakskategori K4. 

 

For tiltakskategori K4 i kombinasjon med faregrad lav gjelder følgende krav:  

 

Det må utføres stabilitetsanalyse som dokumenterer  

a) sikkerhetsfaktor for områdestabilitet F ≥ 1,4 eller  

b) Forbedring viss F<1,4, iht. figur 5.1 ref [1]  

 

Det stilles krav om kvalitetssikring av uavhengig foretak. 

 

For tiltakskategori K1 – K4 gjelder i tillegg:  

• Dersom det er aktiv erosjon som kan påvirke tiltaket skal det utføres sikringstiltak 

som forhindrer erosjonen.   

 

 

For glideflater som ikke involverer kvikk/sensitiv leire legges sikkerhetsfaktorer fra Eurokode 

7 til grunn: 

 

Totalspenningsanalyse:  F ≥ 1,4 

Effektivspenningsanalyse:  F ≥ 1,25 

 

4.4 Beregningsprofiler 

Det er utført stabilitetsberegninger i 3 terrengprofiler som vurderes å representere kritisk 

terrengsituasjon for både dagens og fremtidig situasjon. Dette er hhv. profil A, B og E, se 

situasjonsplan på tegning 1003 for profilenes plassering. I tillegg er det fremstilt 2 øvrige 

terrengprofiler (tegning 1010 og 1011) som viser dagens og fremtidig situasjon, men hvor 

det ikke er utført beregninger (profil C og D).  

 

4.5 Stabilitetsberegninger – analysemetoder og bruddtyper 

Stabilitetsberegningene er utført både ved: 

 

• Totalspenningsanalyse – ADP (udrenert korttidstilstand)  

• Effektivspenningsanalyse (drenert langtidssituasjon).  

Totalspenningsanalysen vurderes som representativ ved de opptredende grunnforhold med 

leire, stedvis kvikk eller sensitiv, for å ta hensyn til en mulig situasjon med udrenerte 

spenningsendringer i grunnen. 

  

Effektivspenningsanalysen vurderes som representativ for langtidssituasjonen. 
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Stabilitetsanalysene er utført med beregningsprogrammet GeoSuite Stabilitet, som er en del 

av GeoSuite-pakken. GeoSuite Stabilitet baserer seg på en likevektsbetraktning av 

potensielle bruddflater. Beregningene er utført for en plan tilstand. 

 

Det er utført en vurdering av aktuelle skredmekanismer. På bakgrunn av denne er det valgt 

å utføre beregninger både for sirkulære og sammensatte glideflater. Sammensatte 

glideflater er beregnet der hvor slike er vurdert som relevante, i profiler med lag av 

kvikk/sensitiv leire (tilnærmet) parallelt med terrengoverflaten og eventuelt fast lag/berg.  

 

4.6 Laster og forutsetninger 

Det er i den geotekniske vurderingen tatt høyde for at nivået på ok. fylling kan bli liggende 

på ca. kt. +5 for hele området. En evt. justering av terrenget til kt. +6 i sør og vest, dvs. 

lengst inn fra fyllingskanten, vurderes å ville påvirke de utførte stabilitetsberegninger i liten 

grad.  

 

Det er så langt ikke angitt hvilken utnyttelse som ønskes på fyllingsarealet etter at dette er 

ferdigstilt, men det antast at fyllinga i hovedsak skal utnyttes for anlegg til akvakultur-

næring. Det er i beregningen lagt inn en terrenglast på 30 kPa jevnt fordelt over 

fyllingsarealet i varierende avstand fra fyllingskanten. Terrenglasten er beregnet med 

utgangspunkt i at evt. kar/tanker er 6 meter høye og at disse kan tenkes å bli vannfylte helt 

opp, dvs. en jevnt fordelt last på 6m x 10 kN/m3 = 60 kPa mot underkanten av hver. For å 

redusere lasten mot grunnen kan det være aktuelt å fundamenteres disse på en helstøpt 

plate. Det antas at tankene dekker kun ca. 50 % av arealet av den helstøpte plata og at 

lasten derfor kan reduseres til 30 kPa mot uk. fundament.  

 

Endelig koteplan for området og plan for utnyttelse må kontrolleres og godkjennes av 

geotekniker når dette foreligger.  

 

5. Stabilitetsberegninger - Materialparametere 

De benyttede materialparametere for de ulike løsmasselag er valgt på bakgrunn av utførte 

felt- og laboratorieundersøkelser og erfaringsverdier fra figur 2.39 i Håndbok V220 (SVV). 

Under følger en beskrivelse av underlag og tolkningsmetodikk for fastsettelse av 

materialparametere som benyttes i stabilitetsberegningene.  

 
Tabell 1: Materialparametere 

 Navn Sand Kvikkleire Fylling Enhet 

Generelt       
 

  

Material oppførsel Type Drenert Udrenert/Drenert Drenert  - 

Parametere       
 

  

Tyngdetetthet γ 18 18 
18 

kN/m3 

Friksjonsvinkel φ 33 22 
40 

° 

Kohesjon c 0 2 
0 

kPa 
Udrenert 
skjærstyrke 

su - 32 - kPa 

 

Overkonsolideringsgrad (OCR) er bestemt på bakgrunn av utført ødometerforsøk (CRS) og 

antatt tidligere terrengnivå. 



 

 

8/13 

 

Leiras stivhet er bestemt ved ødometerforsøk ved kontinuerlig belastning (CRS). Følgende 

stivhet er tolket fra CRS-forsøk: 

• Punkt 2 (dybde 8,70 m): M= 7 MPa, m= 14 kPa, pc’= 170 kPa 

• Punkt 8 (dybde 7,30 m): M= 3 MPa, m= 15 kPa, pc’= 75 kPa 

Resultat og tolkning av CRS-forsøket er vist i vedlegg 4. 

 

Udrenert skjærfasthet (su) er fastsatt basert på resultater spesialforsøk og 

rutineundersøkelser utført på uforstyrrede ø54 mm prøver. Undersøkelser for fastsettelse av 

su (udrenert skjærstyrke) i laboratoriet inkluderer treaksiale- og enaksiale trykkforsøk og 

konus. 

 

5.1 Anisotropi og tøyningskompatibilitet  

I beregningene tas det hensyn til spenningsanisotropi i leira, dvs. at udrenert skjærfasthet 

varierer med hovedspenningsretningene (ADP-analyse). Utgangspunktet er udrenert aktiv 

skjærfasthet cuA.  
 

For ikke-sensitiv leire er direkte og passiv skjærfasthet beregnet ut fra følgende 

sammenheng: 

 

cuD = 0,63 cuA (fasthet for den tilnærmet horisontale delen av glideflaten) 

cuP = 0,35 cuA (fasthet der glideflaten ligger i passiv sone) 

 

For kvikk og sensitiv leire benyttes ADP – forhold 0,85 – 0,63 – 0,35. 

 

Anvendt cuP/ cuA-forhold og cuD/ cuA-forhold er i henhold til NIFS rapport 14/2014, ref [3]. 

 

Verdier fra konus- og enaksforsøk er vurdert som direkteverdier og justert iht. 

cuA=cuD/0,63. 

 

Det er også tatt hensyn til tøyningskompatibilitet ved at så vel effektive 

skjærfasthetsparametere som udrenert skjærfasthet tolket fra treaksialforsøk er tatt ut ved 

små og tilnærmet like deformasjoner (ca. 0,5-1,5 %). 

 

5.2 Poretrykksforhold  

Det er ikke utført undersøkelser for å kartlegge poretrykksforhold på området, men det er 

rimelig å anta at disse i all hovedsak varierer med tidevannssyklus. Det er i beregningene 

antatt at grunnvannstanden i jomfruelig grunn og fyllinga vil variere med tidevannet og at 

vannstanden innover i fyllinga vil tilpasse seg sjønivået utenfor. Det er i beregningene utført 

en sensitivitetsanalyse mht. vannstandsnivå for å finne et evt. kritisk nivå. Det er da utført 

beregninger for vannstand som varierer fra lavvann med 20-års gjentaksintervall og 

høyvann med 1000-års gjentaksintervall iht. vannstandstabell for nærmeste målestasjon 

«Sagvika», se vedlegg 3. Analysen viser at det i dette tilfellet er laveste vannstand som vil 

være kritisk mht. stabiliteten av fyllinga og fyllingsfronten.   

 

Det er antatt at poretrykket fordeler seg hydrostatisk med dybden. 
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6. Stabilitetsberegninger – Beregningsresultater og vurderinger 

 

6.1 Profil A 

Profilets plassering er vist på situasjonsplanen på tegning 1003.  

 

I profilet er vist både planlagt dagens terrengsituasjon, fylling, påvist/antatt 

sprøbruddmateriale i grunnen og antatt bergnivå. Det er beregnet stabilitet med krav om 

materialfaktor F>1,4 både for totalspennings- og effektivspenningsanalyse.  

 

Beregningene viser tilfredsstillende stabilitet for den planlagte fyllinga forutsatt en 

fronthelning på maksimalt 1:3. Resultatet forutsetter at den jevnt fordelte terrenglasten kan 

ligge helt inntil fyllingskanten. Det er totalspenningsanalysen som er dimensjonerende for 

profil A. Se tabell 2 for laveste beregnede materialfaktor i dette profilet.  

 
Tabell 2: beregnet sikkerhetsfaktor, profil A 

Fase Spenningstilstand Materialfaktor 

Skråningshelning 1:3 

Tegning nr: 1004 

Materialfaktor 

Skråningshelning 1:4 

Tegning nr: 1005 

Oppfylling Totalspenning 

(ADP) 

Effektivspenning 

1,57 

1,88 

1,61 

2,08 

 

6.2 Profil B 

Profilets plassering er vist på situasjonsplanen på tegning 1003.  

 

I profilet er vist både planlagt dagens terrengsituasjon, fylling, påvist/antatt 

sprøbruddmateriale i grunnen og antatt bergnivå. Det er beregnet stabilitet med krav om 

materialfaktor F>1,4 både for totalspennings- og effektivspenningsanalyse.  

 

Beregningene viser tilfredsstillende stabilitet for den planlagte fyllinga forutsatt en 

fronthelning på maksimalt 1:4. Resultatet forutsetter at den jevnt fordelte terrenglasten kan 

ligge helt inntil fyllingskanten. Det er totalspenningsanalysen som er dimensjonerende for 

profil B. Se tabell 3 for laveste beregnede materialfaktor i dette profilet.  

 
Tabell 3: beregnet sikkerhetsfaktor, profil B 

Fase Spenningstilstand Materialfaktor 

Skråningshelning 1:3 

Tegning nr: 1006 

Materialfaktor 

Skråningshelning 1:4 

Tegning nr: 1007 

Oppfylling Totalspenning 

(ADP) 

Effektivspenning 

1,32 

2,01 

1,59 

2,31 

 

6.3 Profil E 

Profilets plassering er vist på situasjonsplanen på tegning 1003.  
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I profilet er vist både planlagt dagens terrengsituasjon, fylling, påvist/antatt 

sprøbruddmateriale i grunnen og antatt bergnivå. Det er beregnet stabilitet med krav om 

materialfaktor F>1,4 både for totalspennings- og effektivspenningsanalyse.  

 

Beregningene viser tilfredsstillende stabilitet for den planlagte fyllinga forutsatt en 

fronthelning på maksimalt 1:4. Resultatet forutsetter også at den jevnt fordelte 

terrenglasten kan ligge 10 meter inn fra fyllingskanten. Det er totalspenningsanalysen som 

er dimensjonerende for profil E. Se tabell 4 for laveste beregnede materialfaktor i dette 

profilet.  

 
Tabell 4: beregnet sikkerhetsfaktor, profil E 

Fase Spenningstilstand Materialfaktor 

Skråningshelning 1:3 

Tegning nr: 1008 

Materialfaktor 

Skråningshelning 1:4 

Tegning nr: 1009 

Oppfylling Totalspenning 

(ADP) 

Effektivspenning 

1,30 

2,13 

1,41 

2,36 

 

6.4 Fylling nord for FV 17 

Det er ikke utført egne grunnundersøkelser med borerigg for fyllinga som på mottatte planer 

er vist på nordsiden av FV 17, ut mot Sørfjorden. Det er imidlertid gjort registrering av bart 

berg i dagen og fyllinga forutsettes her utlagt dirkete på berg. En kan da legge fyllinga med 

fronthelning tilnærmet 1:1,3 forutsatt gode steinmasser. En evt. kai-konstruksjon må 

fundamenteres på peler til og i berg. Det må påregnes plastring av fyllingsfronten og at 

fylling må ha noe liggetid slik at denne får satt seg, fortrinnsvis over en vinter.  

 

7. Anleggsgjennomføring 

Fyllinga planlegges lagt ut ved konvensjonell fylling av sprengte bergmasser som tilkjøres 

fra det lokale masseuttaket på vestsiden av bukta.  

 

Krav til utførelse for fylling i sjø er beskrevet i Statens Vegvesens håndbok V221 

”Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger”. Der er også krav til kontroll av utførelse og 

kvalitet beskrevet. Under er gjengitt de viktigste føringer for arbeidet.   

 

Avgrensning av fylling  

Fylling kan utføres som planlagt og vist på mottatte grunnlag fra Trønder-Plan AS. De 

utførte beregningene viser at helningen på fyllingsfronten kan varieres, dvs. det kan stedvis 

anlegges fylling med helning 1:3 og 1:4 avhengig av grunnforholdene. Bygg/konstruksjoner 

bør generelt ikke etableres nærmere fyllingskanten enn 10 – 15 meter.  

Ønsket/regulert fyllingsomfang er vist på mottatte planer fra Trønderplan AS, se vedlegg 1.  

Plan for fylling skal utarbeides av entreprenøren i samråd med geotekniker slik at en tar 

hensyn til både praktiske og tekniske forhold.  

Krav til utførelse 
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Som beskrevet i Statens Vegvesens håndbok V221 ”Grunnforsterkning, fyllinger og 

skråninger” må fyllmassene under sjønivå fortrinnsvis bestå av relativt storfallen stein. Det 

er fordelaktig at innholdet av finstoff og subbus er minst mulig. Kvaliteten og 

størrelsesfordelingen av fyllmassene bestemmer skråningshelningen. Det er viktig at man 

også under utlegging av fyllinga ikke etablerer skråningshelning brattere enn 1:3/1:4 

avhengig av hvilken del av fyllinga man arbeider med. Av hensyn til stabilitetsforholdene 

medfører dette at man bør utføre fyllinga ute i sjøen først, evt. anlegger en sjete langs 

fyllingsfronten som har helning 1:3/1:4 på sjøsiden og i den retningen fyllinga legges ut i. 

Det er mulig at slik utlegging medfører at utlegging bør skje med gravemaskin som legger 

massen ned på sjøbunn. Man skal være varsom med å tippe massene fra bil i en slik 

innledende fyllingsfase. Når sjeteen er etablert kan man fylle masser fra land på innsiden av 

denne.   

 

Utlegging av masser kan utføres fra land eller fra sjø, men det vurderes at det kan være 

utfordrende å komme til i dette området med lekter.  

Ved utlegging av fyllmasser er det viktig å kontrollere at fyllinga får riktig/prosjektert bredde 

ved fyllingsnivå. Skråningshelning må kontrolleres systematisk for å unngå utrasing av 

fyllinga og underliggende, jomfruelige løsmasser.  

Komprimering av fyllinga utføres iht. krav til gjennomføring i NS 3458 «Komprimering – 

Krav og utførelse».  

Det må utarbeides en mer spesifikk faseplan for utlegging av fylling som del av det videre 

arbeidet med prosjektet.  

Krav til kontroll 

For prosjekter med fylling av sprengstein skal det utarbeides kontrollplan. Kontrollplanen 

inneholder kontrolltiltak som sikrer at arbeidene blir utført i henhold til planene, og sikrer 

mannskap og utstyr mot alvorlige ulykker. Planen bør omfatte følgende punkter: 

 

• Utfyllingen utføres til planlagt profil og bredde.  

• Kontroll av kvaliteten på fyllmassene med tanke på steinkvalitet, steinstørrelse og 

fordeling.  

• Kontroll og dokumentasjon av utlegging av steinmassene i henhold til fyllingsnivå, 

anleggsutstyr og lagtykkelse.    

• Kontroll av utstyr som benyttes til komprimering, og at forutsatte antall overfarter 

kjøres. Komprimeringseffekten kan kontrolleres ved nivellering av punkter på fyllinga 

etter hver overfart. 

• Kontinuerlig kontroll av fyllingsskråningene, som til enhver tid skal være jevne og uten 

overheng. Helning skal være som forutsatt. Oppfølgingen dokumenteres med profilering 

og eller/dykking. 

• Erosjonssikring må påses utført med prosjektert steinstørrelse og tykkelse, og til 

forutsatt dybde og prosjektert høyde. Slik prosjektering kan utføres av entreprenøren i 

samråd med geotekniker.  
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• Det må under utlegging av fylling utføres kontroll av poretrykksforhold og evt. 

poretrykksoppbygning i de underliggende, jomfruelige løsmassene samtidig som 

arbeidet pågår.  

Bebyggbarhet 

Det kan etableres bebyggelse og konstruksjoner oppe på fyllinga, men dette forutsetter at 

fyllinga bygges opp iht. beskrivelse og av masser av tilfredsstillende kvalitet. Utførende 

entreprenør bør gjøre seg i stand til å dokumentere kvaliteten på de utførte arbeidene når 

disse er ferdige.  

 

Det må påregnes setninger på fyllinga, stedvis betydelige. Disse vil komme både som 

egensetninger i selve fyllinga og som følge av setninger i de jomfruelige løsmassene under 

på grunn av den store tilleggslasten fyllinga utgjør. Fyllinga må ha noe liggetid før bygg og 

konstruksjoner kan etableres på fyllinga. Det er utfordrende å estimere slik liggetid på 

forhånd, men det bør forventes at dette kan dreie seg om alt fra et halvt år til 1 – 2 år. For 

å kontrollere når fyllinga er bebyggbar må det etableres et måleprogram med innmåling av 

målebolter som etableres på egnede steder på fyllinga. Slikt program må utarbeides i 

samråd med geotekniker.  

 

Bygg og konstruksjoner kan fundamenters på enkeltfundamenter og banketter direkte i 

steinfyllinga. Bæreevnen vil være god, men denne bør dimensjoneres nærmere når det 

foreligger mer detaljerte planer.  

 

8. Videre arbeid 

Utførte beregninger viser at stabiliteten for en ferdig utlagt fylling er tilfredsstillende. Det må 

som en del av videre arbeider gjennomføres beregninger for ulike utfyllingsfaser hvor en 

også tar høyde for evt. poretrykksoppbygning i grunnen, og dokumenterer at krav til 

sikkerhet er tilfredsstilt for de ulike utfyllingsfaser. Slike beregninger utgjør grunnlag for å 

kunne utarbeide en faseplan med beskrivelse av hvordan fyllingen kan legges ut.   

 

9. Konklusjon 

Den planlagte fyllinga er gjennomførbar slik den er planlagt opp til et fyllingsnivå på kt. +3- 

+6. Det er stilt krav til geometri, videre planlegging, utførelse og kontroll av utførelse som 

må følges.  
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3. Vannstandsnivå for Sagvika 
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Oppdrag:
Oppdragnummer: Dato:

Saksbehandler Kontrollert:

20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008

Skadekonsekvens Forklaring

vurdering:
Faktor vekttall før tiltak etter tiltak kommentar Faktor vekttall 3 2 1 0
Boligenheter 4 0 0 Boligenheter, antall 4 Tett>5 Spredt >5 Spredt <5 Ingen
Næringsbygg, personer 3 0 1 Næringsbygg, personer 3 >50 10-50 <10 Ingen
Annen Bebyggelse, verdi 1 1 0 Annen Bebyggelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen
Vei 2 0 0 Vei, ÅDT 2 >5000 1001-5000 100-1000 <100
Toglinje 2 0 0 Toglinje, baneprioritet 2 1-2 3-4 5 Ingen
Kraftnett 1 0 0 Kraftnett 1 Sentral Regional Distribusjon Lokal
Oppdemming/flom 2 1 1 Oppdemming/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen

Poeng (score x vekttall): 3 5

Beregnet skadekonsekvensklasse: Mindre alvorlig Mindre alvorlig
Skadekonsekven 0.07 0.11

Faregradsklasser (sannsynlighet) Forklaring

vurdering:
Faktor vekttall Før tiltak etter tiltak kommentar Faktor vekttall 3 2 1 0
Tidligere skredaktivitet 1 1 1 Flere skred i området Tidligere skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen
Skråningshøyde 2 0 0 3 før og 9 etter tiltak Skråningshøyde, m 2 >30 20-30 15-20 <15
Tidligere/nåværende terrengnivå 2 1 1 Ødo viser OCR=1 Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR) 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0
Poretrykk, overtrykk 3 0 0 antatt hydrostatisk Poretrykk, overtrykk (kPa) 3 >+30 10-30 0-10 Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk -3 0 0 antatt hydrostatisk Poretrykk, undertrykk (kPa) -3 >-50 -(20-50) -(0-20) Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet 2 3 2 2.5 -> H/2-H/4 Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag
Sensitivitet 1 2 2 >100 Sensitivitet 1 >100 30-100 20-30 <20
Erosjon 3 1 0 erosjonssikring Erosjon 3 Aktiv/Glidning Noe Lite Ingen
Inngrep, forverring 3 0 2 Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen
Inngrep, forbedring -3 0 0 Inngrep, forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen

Poeng (score x vekttall): 14 15

Beregnet faregradsklasse: Lav Lav
Faregrad 0.27 0.29

Risiko (skadekonsekvens x faregrad) 183 327
Risikoklasse: 2 2

Konsekvens, score

Faregrad, score

ROS-ANALYSE
ref: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"

1350020416
SYAU

21.06.2017
PAWTRH

Svaberget industriområde
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16. juni 2017

Sagvika
Nivåskisse med de viktigste vannstandsnivåene og ekstremverdier

Nivå er hentet fra RØRVIK og justert med faktor 1,06.

Høyder er i cm over Normalnull 2000 som er nullnivå i det norske offisielle høydesystemet NN2000.
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-196 Lavvann med 20 års gjentaksintervall
-187 Lavvann med 5 års gjentaksintervall

-175 Lavvann med 1 års gjentaksintervall
-169 Sjøkartnull (CD)

-9 Middelvann (MSL1996-2014)
0 Normalnull 2000 (NN2000)

75 Middel høyvann (MHW)

155 Høyeste astronomiske tidevann (HAT)

172 Høyvann med 1 års gjentaksintervall

191 Høyvann med 5 års gjentaksintervall

207 Høyvann med 20 års gjentaksintervall

222 Høyvann med 100 års gjentaksintervall
229 Høyvann med 200 års gjentaksintervall

242 Høyvann med 1000 års gjentaksintervall
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Lavvann med 20 års gjentaksintervall (20YMIN)
Statistiske beregninger av hvor hyppig et ekstremt lavvann av en viss størrelse vil opptre. I gjennomsnitt når lavvannet dette nivået
en gang i løpet av gjentaksintervallet. Det betyr at et ekstremt lavvann med for eksempel 50 års gjentaksintervall i gjennomsnitt vil
opptre en gang per 50 år.  Gjentaksintervall kalles også returperiode. 

Sjøkartnull (CD)
Nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabellen.  Sjøkartnull er fra 1. januar 2000 lagt til laveste astronomiske tidevann
(LAT). Langs Sørlandskysten og i Oslofjorden er tidevannsvariasjonene små i forhold til værets virkning på vannstanden (vind,
lufttrykk og temperatur).  Sjøkartnull er derfor av sikkerhetsmessige grunner lagt 20 cm lavere enn LAT langs kysten fra
svenskegrensen til Utsira og 30 cm lavere enn LAT i indre Oslofjord (innenfor Drøbaksundet). 

Middelvann (MSL)
Gjennomsnittlig høyde av sjøens overflate på et sted over en periode på 19 år. Middelvann beregnes som gjennomsnittet av
vannstandsobservasjoner foretatt med faste tidsintervall - fortrinnsvis over en periode på 19 år. Dagens middelvann er beregnet over
perioden 1996-2014. 

Normalnull 2000 (NN2000)
Nullnivå i det norske offisielle høydesystemet NN2000

Middel høyvann (MHW)
Gjennomsnittet av alle observerte høyvann i en periode på 19 år. Kartverket bruker middelvann pluss amplituden til den harmoniske
konstituenten M2 som en god tilnærming.

Høyeste astronomiske tidevann (HAT)
Høyeste mulige vannstand under midlere meteorologiske forhold, det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og
temperatur. I praksis bestemmes HAT ved å lage tidevannstabeller for 19 år og plukke ut det høyeste tidevannet. Tidevannet har
blant annet en periode på 18,6 år. 
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Verifikasjonsskjema for utført uavhengig kontroll av geoteknisk 
rapport på reguleringsplannivå. 

Oppdragsgiver: Sinkaberg-Hansen AS   

Oppdrag: Svaberget industriområde 

Oppdragsnummer Multiconsult: 10203014 

Tiltak til utvidet kontroll: Svaberget industriområde - reguleringsplan 

Revisjonshistorikk utvidet prosjekteringskontroll: 

Dato / Revisjon Utarbeidet av Antall sider 
skjema 

Overordnet 
kontrollstatus 

19.01.2018 / 00 Kjell Inge Sævdal X Åpen 

xx.xx.xxx / 01 Norconsult, xxxx   

    

    

    

 

Sammendrag av uavhengig kontroll: 

Multiconsult har utført uavhengig kontroll av Rambølls geoteknisk vurdering av Svaberget industriområde. 
Rapporten er på reguleringsplannivå. NVEs retningslinjer 7/2014 stiller krav til at det i områder med 
sprøbrudmateriale må dokumenteres at prosjektet er gjennomførbart før området kan reguleres. Vi har 
tilpasset vårt kontrollomfang til kravene angitt i NVEs retningslinjer, også gjengitt i TEK17. 

Multiconsult har utført den utvidede kontrollen ved gjennomgang av tilgjengelig materiale.  

Rapportene er oversiktlig satt opp, og inneholder både prosjekteringsforutsetninger samt beskrivelse og 
underlag/henvisninger for utførte beregninger.  

Generelt virker prosjektet gjennomførbart, sett i sammenheng med rådende grunnforhold.  

Kontrollen har avdekket tekniske spørsmål som må besvares av Rambøll. Det vises til kontrollskjemaet fra 
side 3. Prosjekterende bes oppdatere grunnlaget og svare i kontrollskjemaet (se «struktur»).  
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Dokumenter underlagt kontroll: 

Dok. nr. Tittel Dato  Firma  

G-not-001 rev 01 
1350020416 

Svaberget industriområde – geoteknisk 
vurdering 

03.11.2017 Rambøll Norge AS 

I tillegg foreligger følgende rapporter som grunnlagsdata: 

G-rap 001 1350020416 Datarapport fra grunnundersøkelser 29.03.2017 Rambøll Norge AS 

    

    

    

    

    

    

 

Struktur: 

Kontrollskjemaet består av nummererte kommentarer fra den utvidede kontrollen. 

Den prosjekterende svarer direkte i kontrollskjemaet under hver kommentar. Svar-tekst markeres med kursiv 
og/eller farge. Kontrollskjema med svar gis ny revisjonindeks. 

Kontrollskjemaet vil til slutt inngå som vedlegg til kontrollens sluttrapport. 

Tegninger er i denne kontrollen kun kontrollert med hensyn på innhold og samsvar med geoteknisk 
prosjektering 

 

Terminologi for kommentarkategori og kommentarstatus: 

Kommentarer fra den utvidede kontrollen kategoriseres slik 1):  

 MS -  Manglende samsvar. Må rettes eller besvares fra prosjekterende før godkjenning. 
 TS -  Teknisk spørsmål. Må besvares fra prosjekternde før godkjenning. 

R -  Råd. For prosjekterendes vurdering vedrørende endringer eller oppdateringer.  
I/T -  Info eller tolkning fra kontrollør. For prosjekterendes verifikasjon. Det forventes her 

  tilbakemelding dersom vår tolkning ikke er i henhold til prosjekterendes intensjoner.  
Status på kommentarer fra den utvidede kontrollen kategoriseres slik 2): 

 Å -  Åpen 
 L -  Lukket 
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KONTROLLSKJEMA: 

Nr Ref. til 
rapport/ 
grunnlag 

Kommentar / beskrivelse Kategori 
1) 

Status 
2) 

 Notat G-not-001 rev 01 1350020416 

1 Kap. 5.2 Effekt av poreovertrykk i anleggsfasen burde inkluderes i 
stabilitetsvurderingene for å kontrollere gjennomførbarheten for 
prosjektet. Poreovertrykk under/etter oppfylling vil redusere 
stabiliteten midlertidig. Dette kan gi føringer for 
skråningshelninger, oppfyllingsnivå og ventetid mellom 
eventuelle oppfyllingstrinn. 

 

SVAR RAMBØLL: Se revidert notat (rev 02) under krav til utførelse 
og videre arbeid 

TS Åpen 



  Nærøy kommune 

 

 
    

Bestemmelser for detaljreguleringsplan «Svaberget industriområde» 
   

Forslagsstiller: Sinkaberg Hansen 
Utarbeidet av: Trønderplan v/Erlend Gystad 
Planforslagets dato: 27.09.17 
Nasjonal planid: 2017011 
  
Saksbehandling  
1.gang utvalget: 17.10.17 
Offentlig ettersyn i perioden: 26.10.17-07.12.17 
2.gang utvalget:  
Kommunestyret, vedtak:  
Revideringer: 25.06.18 

§ 1 GENERELT 

Hensikten med planen er å legge til rette for videreutvikling av settefiskanlegg på 
Svaberget, Nærøy kommune. 

§ 1.1 Planens avgrensning 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for området avgrenset av reguleringsgrensen på 
plankartet. Totalt er planområdet på ca. 214 daa. 

§ 1.2 Planformål 

Innen planområdet er arealene regulert til følgende arealformål: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL 2008 § 12-5 Nr.1) 

 Industri (BI, sosikode 1340) 

 Uthus/naust/badehus (BUN, sosikode 1589)  
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 2008 § 12-5 Nr.2) 

 Veg (SV, sosikode 2010) 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT, sosikode 2018) 

 Parkering (SPA, sosikode 2080) 
 
Landbruks- natur og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12-5 Nr.5) 

 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L, sosikode 5100) 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL 2008 § 12-5 Nr.6) 

 Havneområde i sjø (VHS, sosikode 6220) 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV, sosikode 6710) 
 
Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 Frisikt (H140, sosikode 140) 

 Hensyn reindrift (H520, sosikode 520) 
 

  



§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

§ 2.1 Krav om nærmere dokumentasjon 

Sammen med søknad om byggetillatelse skal det leveres situasjonsplan i 
hensiktsmessig målestokk for bygninger og anlegg som ønskes etablert. Kommunen 
kan kreve tilleggsdokumentasjon i form av utomhusplan, terrengsnitt, oppriss, 
perspektivtegninger ol.  
 
Kommunen skal ved behandling av byggesøknaden passe på at bebyggelsen får en 
god form og materialbehandling. Det skal tilstrebes en god landskapsmessig 
behandling av det regulerte området. 

§ 2.2 Grunnforhold og fylling 

Planlegging og etablering av fylling skal utarbeides i samråd med geotekniker iht. 
geoteknisk vurdering, rapport 1350020416 datert 07.07.17 1350020416 rev. 02 
datert 22.05.18.  

§ 2.3 Byggegrense 

 Byggegrense fra senterlinje SV1 (fv17) er 12,5 meter. 

 Byggegrense fra senterlinje SV2 – SV4 er 8,0 meter. 
 
Der byggegrense ikke er angitt i plankart er den sammenfallende med formålsgrense.  

§ 2.4 Støy 

Støy fra anlegget skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442/2016 
«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» eller senere vedtatte 
forskrifter, vedtekter eller retningslinjer.  

§ 2.5 Kulturvern 

Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre 
levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes 
kulturvernmyndighetene (jfr. Lov om kulturminnevern). 
 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller 
andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og fylkeskommunen 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. 
 
Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet 
iht. kml. §14 eller §4, skal arbeidet straks stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet varsles 
omgående. 

§ 2.6 Rekkefølgebestemmelser  

Før ferdigattest for bygg og anlegg på område BI1 og BI2 kan gis, skal fjellskjæring 
være sikret med gjerde, adkomstveg SV3 og SV4 være etablert og eksisterende 
avkjørsel være stengt og nye avkjørsler være etablert med fri sikt på 6x120m. 
 
Adkomst til Saglivatnet skal i utgangspunktet holdes åpen gjennom hele 
anleggsfasen. Evt. stenging av adkomstveg må avklares nærmere med grunneiere, 
oppsittere og rettighetshavere. 

  



§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3.1 Industri (BI1 og BI2) 

§ 3.1.1 Formål 

Innenfor formålet industri (BI1 og BI2) tillates etablert akvakulturanlegg/ 
settefiskanlegg eller annen sjø- og/eller havnerelatert virksomhet.  
 
Innenfor området BI2 tillates etablert kai/havneanlegg. 

§ 3.1.2 Utnyttingsgrad og høyder 

 Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA-% = 50 %. 

 Maksimalt tillat byggehøyde er 15,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

 Minimum høyde for 1.etasje gulv er kote +3,5 (NN2000). 

§ 3.1.3 Fasade 

Det skal tilstrebes å gi bebyggelsen en tiltalende form og materialbehandling. Det 
tillates ikke reflekterende taktekking eller taktekking med skjemmende farger. 
Plassering og utforming av bebyggelse skal visuelt tilpasses omkringliggende landskap 
så langt dette er forenlig med rasjonell utforming og drift av anlegget.  
 
En bør ved utforming av området legge vekt på estetiske verdier, f.eks. ved utforming 
av fyllinger mot sjø og gjennom bruk av beplantning på industriområdet og langs 
adkomstveg.  
 
Utearealer skal holdes ryddige og oversiktlige. 

§ 3.1.4 Parkering 

Det skal sikres minimum følgende antall plasser for bilparkering: 

 Industri: 1 stk pr. ansatt.  
 
Det skal sikres tilstrekkelig laste- og losseareal med tilhørende manøvreringsareal for 
tunge kjøretøyer i den utstrekning en virksomhet krever dette. 

§ 3.1.5 Tekniske enheter 

Tekniske enheter for energiforsyning, renovasjon og lignende tillates plassert 
innenfor formålsområdet. 
 
Fjellskjæring ved BI1 skal sikres med gjerde som er høyt nok til å stenge reinen ute fra 
anlegget. 

§ 3.2 Uthus/naust/badehus (BUN) 

§ 3.2.1 Formål 

Området er avsatt for naust.  

§ 3.2.2 Utnyttingsgrad og høyder 

 Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA-% = 20 %. 

 Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter over planert terreng. 

 Maksimal mønehøyde er 6,0 meter over planert terreng. 

 Minimum høyde for 1.etasje gulv er kote +3,5 (NN2000). 

 Naust skal ha saltak. Møneretning skal være tilnærmet vinkelrett mot sjø.  



§ 3.2.3 Fasade 

Yttervegg skal ha stående kledning i tre. Farge på fasader/yttervegg skal være i rød 
farge. Tak skal være i matt grå eller svart farge. Det tillates to-fløyet port i tre. 
Vinduer tillates ikke. 

 
Det tillates ikke oppføring av gjerde på tomta. 

§ 3.2.4 Parkering 

Eiere av gnr/bnr 90/2, 90/18, 90/19, 90/20, 90/21, 90/23 og 90/24 kan disponere 
areal for vinterparkering på området. 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG 

§ 4.1 Veg (SV1 – SV4) 

SV1 er offentlig veg (fv17). SV3 skal erstatte eksisterende veg «Saglia» gjennom 
området. Rettighetshavere av vegen Saglia gis tilsvarende rettigheter for veg SV3. 
 
SV2 – SV4 har regulert bredde 6,0 meter inkl. skulder. 

§ 4.2 Avkjørsler 

Avkjørsler fra veg SV3 og SV4 og inn til BI1 er vist i plankartet med egne symbol. 
Plassering og antall avkjørsler fra SV3 og SV4 inn til BI1 må betraktes som veiledende, 
og tillates etablert langs SV3 og SV4 til BI1 med et antall og en plassering som er 
hensiktsmessig i forhold til utnyttelse av område BI1. 

§ 5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

§ 5.1 Havneområde i sjø (VHS1 og VHS2) 

Innenfor område VHS2 tillates etablert flytekai med konstruksjoner for forankring av 
kaianlegg og fortøyning. Kaianlegg skal ha fysisk tilknytning til område BI2. 

§ 6 SIKRINGSSONER 

§ 6.1 Frisikt (H140_1) 

Det er regulert inn frisiktsone (H140_1) med utstrekning 6 x 120 meter. Dette arealet 
skal være fri for sikthindringer høyere enn 0,5 meter over hovedvegens nivå. 

§ 7 SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN 

§ 7.1 Hensyn reindrift (H520_1) 

Innenfor området kan det avsettes et avgrenset areal til samlingsplass for rein. 
Området tillates permanent inngjerdet.  
 
Det tillates ikke tiltak som kommer i konflikt med bruk av området til 
samlingsområde og/eller flyttlei for rein. Eventuelle tiltak kan tillates etter samtykke 
fra reindriftsforvaltningen Fylkesmannen slik at hensyn til reindrifta ivaretas. 
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Sak: Søknad om helt eller delvis fritak for eiendomsskatt for 

Abelvær Gård, jfr. eiendomsskattelova § 7 bokstav b   
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1 Abelvær Gård - søknad om fritak for kommunale avgifter og eiendomsskatt - 33/8 
2 Brev fra Riksantikvaren - 25.11.10 
3 Brev fra Riksantikvaren - 16.02.16 
4 Uttalelse fra Kystmuseet i Nord-Trøndelag 

 
 
Bakgrunn 
Abelvær Gård, ved eierne Randi og Birger Brandtzæg, søker om helt eller delvis fritak for 
eiendomsskatt iht. eiendomsskattelovens § 7b – for bygning som har historisk verdi. Det 
ligger innenfor kommunestyrets frie skjønn å avgjøre hvorvidt fritak skal gis og i hvilket 
omfang fritak skal gis. 
 
Tunet på gården og handelsstedet Abelvær består av tre forholdsvis store bygninger. Deler av 
to av bygningene er omtrent 200 år gamle. Midtbygningen er oppført i 1865. 
Butikkbygningen har en del som er fra før 1840. Borgstuas eldste del, som tjente som 
våningshus for driveren av gården, er eldre enn etableringen av handelsstedet (1840), mens 
de yngre delene kom utover 1840-tallet. 
De tre bygningene rundt tunet utgjør samlet sett et miljø som må antas å ha stor 
kulturhistorisk verdi.  
 
Abelvær Gård ble i 2008 tildelt «Olavsrosa» av Norsk Kulturarv der førstekonservator 
Sigmund Alsaker ved Namdal fylkesmuseum IKS blant annet uttaler at dagens eiere har en 
meget bevisst holdning til stedets rike kulturarv. Ønske om å bevare og formidle Abelværs 
lange og interessante historie preger det omfattende arbeidet som er utført på 
bygningsmassen både utvendig og innvendig de siste årene. Riksantikvaren understreker også 
at den eldre bygningsmassen ofte er viktig for kommunens identitet, og bidrar i mange 
tilfeller til å gjøre kommunene til attraktive reisemål. Brandtzæg mener at for Abelvær og 
Nærøy har Abelvær Gård hatt en slik virkning som Riksantikvaren nevner. 
 
 



Vurdering 
Hjemmel for å kunne frita for eiendomsskatt helt eller delvis finnes i eigendomsskattelova av 
6. juni nr. 29 1975, § 7 bokstav b, og gjelder «bygning som har historisk verdi». Ved 
vurdering av om et bygg er historisk skal det blant annet legges vekt på om bygget eller 
anlegget har særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Hvilket bygg som har historisk 
verdi avgjøres i den enkelte kommune etter en skjønnsmessig vurdering. 
Riksantikvaren har sist i brev av 16.02.2016 kommet med sin anbefaling om å frita eiere av 
viktige kulturminner for eiendomsskatt. Riksantikvaren er som øverste 
kulturminnemyndighet under Klima- og Miljødept. opptatt av at kommunene bruker 
fritaksbestemmelsen. Det oppfordres kommunene til å gi fritak også for ikke fredede og 
regulerte eiendommer som åpenbart er av «historisk» verdi, selv om bygningen ofte ikke er 
identifisert av kommunen i egen kommunedelplan eller kulturminneplan.  
Nærøy kommune har ikke utarbeidet noen kulturminneplan. Det har vært jobbet med 
handlingsplan for kulturminnevernet, og man har i 2016 mottatt midler fra fylkesmannen i 
forbindelse med det forberedende arbeidet mot en kulturminneplan. 
 
Eierne av Abelvær Gård har i sin iver etter å bevare bygningenes historiske preg gått utover 
ordinært vedlikehold. De har hatt til hensikt å bevare de opprinnelige eller gamle 
bygningselementene eller bygningens ekthet og opprinnelighet både innvendig og utvendig. I 
en uttalelse fra 2008 av førstekonservator Sigmund Alsaker fra Namdal fylkesmuseum IKS 
uttaler han at av en rekke betydelige handelssteder på Namdalskysten som ble etablert på 
1700- og 1800-tallet fremstår Abelvær Gård som det mest komplette anlegget. En viktig 
årsak til dette er at samme familie har eid og bodd her fra etableringen og frem til i dag. 
Abelvær Gård har gjennom 5 generasjoner vært kjernen i Abelvær-samfunnet. 
 
Det bemerkes at søknaden ikke gjelder fritak av fredete og vernede bygninger. Abelvær Gård 
er ikke fredet eller undergitt noen for offentlig vern. Abelvær er nevnt som et industristed i 
handlingsplan for kulturminnevernet i Nærøy kommune, og her ligger Abelvær Gård som 
selve knutepunktet på industristedet Abelvær. Eiendommen synes å ha en historisk verdi for 
kommunen og for det gamle industristedet Abelvær. Førstekonservator Alsaker uttaler også 
at Abelvær med Abelvær Gård fremstår som en viktig kulturattraksjon i regionen. 
 
Abelvær Gård er ikke fredet eller undergitt noen for offentlig vern. Hvilke bygninger som har 
historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter en skjønnsmessig vurdering. At 
eiendommen har en historisk verdi forsterkes også ved tildeling av «Olavsrosa» av Norsk 
Kulturarv i 2008. Det synes ut i fra en helhetsvurdering ikke urimelig at det innvilges delvis 
fritak for eiendomsskatt for de tre omsøkte bygg på Abelvær Gård på bakgrunn av byggenes 
historiske verdi. 
 
Saken har vært fremlagt skattetakstnemnda i møte 28.6.2018. Nemnda tar rådmannens 
forslag til innstilling til orientering. 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
På bakgrunn av det skjønn som ligger til kommunen å utøve foreslås med hjemmel i 
eigendomsskattelova § 7 bokstav b å innvilge 50 % fritak for eiendomsskatt for de tre omtalte 
bygg, med virkning fra 1.1.2018. 
 
 
  



Abelvær Gård

Randi og Birger Brandtzæg, 7950 Abelvær

* *  lar/5851 *
Nærøy Kommune gLH

7970 Kolvereid

Abelvær, 25. juni 2017

HHC’

ABELV/ER GÅRD  -  SØKNAD  OM  HELT ELLER DELVIS FRITAK  FOR  EIENDOMSSKATT  -

EIENDOMSSKATTELOVENS §  78 «BYGNING SOM HAR  HISTORISK VERDI»

Tunet på gården og handelsstedet Abelvær består av tre forholdsvis store bygninger. Deler

av to av bygningene antagelig er omtrent 200 år gamle. Midtbygningen er oppført fra 1865,

«Butikkbygningen» har en del som er fra før 1840, men fikk i hovedsak sin nåværende form i

1870. Borgstuas eldste del, som tjente som våningshus for driveren av gården, er eldre enn

etableringen av handelsstedet (1840), mens de «yngre» delene kom til utover 1840-tallet.

Vi søker om helt eller delvis fritak for eiendomsskatt for disse tre bygningene, jfr.

eiendomsskatteloven  §  7, b).

Bygningene har vært i kontinuerlig bruk siden de ble oppført og har tjent mange forskjellige

formål. Vi vil anta at det er nettopp derfor de fortsatt er i brukbar og beboelig stand. Både

innvendig og utvendig er det opprinnelige forsøkt tatt vare på så langt det har latt seg gjøre.

De tre bygningene rundt tunet utgjør samlet sett et miljø som må antas å ha stor

kulturhistorisk verdi.

Riksantikvaren har i brev av 25.11.10 (vedlegg 1) til alle landets kommuner oppfordret til

fritak for eiendomsskatt for fredede bygninger og andre bygninger av «historisk verdi». Han

nevner at eierne nedlegger et fysisk og økonomisk krevende arbeid i vedlikehold  -  en innsats

som er ønsket av samfunnet for å holde kulturarven i hevd. Av brevet fra Riksantikvaren

fremgår også at eiere av fredede og verneverdige bygninger legger årlig ned et fysisk og

økonomisk krevende arbeid i vedlikehold av vår kulturarv. Dermed vil gode vilkår for eiere av

fredede og verneverdige bygg være en god investering i framtidig verdiskaping for

kommunene, mener han.

Det heter videre i Riksantikvarens brev at for den enkelte kommune vil fritak bety et

beskjedent inntektsbortfall, men for eierne vil det kunne bety mye.  «  Fritak kan bl.a. sees

som en anerkjennelse av den innsats de gjør og motivere bedre til vedlikehold av



kulturminnene  i  kommunen.» For egen del vil jeg tilføye at «motivasjon» selvfølgelig er

viktig, men spørsmålet blir i like stor grad om «evnen» fortsatt vil være tilstede dersom man

på toppen av store vedlikeholdsutgifterog dyre forsikringer skal betale betydelige beløp i

eiendomsskatt.

Riksantikvaren understreker også at den eldre bygningsmassen ofte er viktig for

kommunenes identitet og bidrar i mange tilfeller til å gjøre kommunene til attraktive

reisemål. Vi vil hevde at for Abelvær og Nærøy har anlegget her har hatt en slik virkning som

Riksantikvaren nevner.

I vårt tilfelle har vi som eiere gjennom de siste 17 år har investert det meste av tilgjengelige

innkomster i bygningene. Inntektene fra bygningene i seg selv er relativt ubetydelige i

denne sammenheng. Foruten til vedlikehold har det vært benyttet betydelige midler til

forsiktig tilpassing av bygningene til aktuell bruk, noe vi håper vil resultere i økt

verdiskapning og muligheter til fortsatt ivaretakelse.

Hjemmelen for å kunne frita for eiendomsskatt helt eller delvis finnes i eigedomsskattelova

av 6. juni nr. 29 1975 § 7 bokstav b og gjelder ”bygning som har historisk verdi". Ved

vurderingen av om et bygg eller anlegg er historisk, skal det etter  §  2 i forskrift om

avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer (fastsatt av Finansdepartementet 18.

november 1992 med hjemmel i eigedomsskattelova § 5 annet ledd) blant annet legges vekt

på om bygget eller anlegget har særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende vil

gjelde iforhold til hva som har historisk verdi jf. lovens § 7 bokstav b. Hvilke bygninger som

har historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter en skjønnsmessig vurdering.

Riksantikvaren er som øverste kulturminnemyndighet under Miljøverndepartementet

opptatt av kommunene bruker denne fritakshjemmelen. Bestemmelsen gjelder selvfølgelig

både vedtaksfredede bygninger og automatisk fredede bygninger. Riksantikvaren mener

imidlertid at begrepet åpenbart favner langt videre, da fritaksbegrepet knytter seg til

bygningenes kvaliteter og alder og ikke dens formelle vern. Abelvær Gård er ikke fredet eller

undergitt noen form for offentlig vern.

Han oppfordrer kommunene til fritak også for ikke fredede og regulerte eiendommer som

åpenbart er av "historisk verdi", selv om bygningene ofte ikke er identifisert av kommunen i

egen kommunedelplan eller kulturminneplan. Jeg kjenner ikke status for arbeidet med en

kulturminneplan for Nærøy, men har fått indikasjoner på at våre tre bygninger vil være med i

denne sammenheng. Riksatikvaren har for øvrig i brev av 16.02.2016 presisert og utdypet

sine synspunkter. Se spesielt hva som skrives om begrepet «historisk verde». Brevet følger

som vedlegg 2.

Abelvær Gård ble i 2008 tildelt «Olavsrosa» av Norsk Kulturarv. I den forbindelse ble det det

bedt om en uttalelse fra Museet Midt v/ Sigmund Alsaker. Denne gir noe av begrunnelsen

for tildelingen, ogjeg tillater meg å vedlegge denne (vedlegg 3) idet jeg mener

opplysningene her kan ha betydning for det skjønn kommunen her blir bedt om å utøve.



På denne bakgrunn tillater vi oss å be kommunen om å gjøre vedtak som gjør det mulig å

frita de tre bygningene rundt tunet på gnr 33, bnr 8, for eiendomsskatt, helt eller delvis. Det

understrekes at søknaden selvfølgelig kun gjelder de tre nevnte bygningene, ikke andre, som

lager, naust, garasjer, etc. som finnes på gnr 33, bnr 8.

Med hilsen,

l/izger %n zwæg

   

f
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Til kommunene v/ordfører

FRITAK  FOR  EIENDOMSSKATT  FOR BYGNINGER SOM HAR HISTORISK VERDI

Mange kommuner har innført eller vurderer å innføre eiendomsskatt. I  mange tilfeller pålegges

også eiere av viktige kulturminner denne skatten. Det synes som om at verken kommunene eller

eiere i tilstrekkelig grad er oppmerksom på en lovhjemmel til å frita for eiendomsskatt for eiere

av slike eiendommer. Vi mottar mange henvendelser fra kommuner og eiere om vårt syn på

denne bestemmelsen, og Riksantikvaren finner det derfor riktig å tilskrive alle kommuners

øverste leder om spørsmålet og vår tilrådning.

Hjemmelen for å kunne frita for eiendomsskatt helt eller delvis finnes i eigedomsskattelova av 6.

juni nr. 29 1975 § 7 bokstav b og gjelder”bygning som har historisk verde

Ved vurderingen av om et bygg eller anlegg er historisk, skal det etter §  2  i forskrift om

avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer fastsatt av Finansdepartementet 18.

november 1992 med hjemmel i eigedomsskattelova § 5 annet ledd, blant annet legges vekt på om

bygget eller anlegget har særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende vil gjelde i

forhold til hva som har historisk verdi jf. lovens  §  7 bokstav b.

Hvilke bygninger som har historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter en

skjønnsmessig vurdering. Kommunestyret er i utgangspunktet ikke er bundet av andre instansers

vurdering, jf. Einar Harboe, Eiendomsskatt, kommentarutgave, 2. utgave Universitetsforlaget

2004 5. 75-76.

Riksantikvaren er som øverste kulturminnemyndighet under Miljøverndepartementet opptatt av

kommunene bruker denne fritakshjemmelen. Etter vårt syn kommer fredete eiendommer helt

klart innenfor kjernen av begrepet. Dette vil både gjelde automatiske fredete bygninger, jf.

kulturminneloven § 4 og vedtaksfredete bygninger, jf. kulturminneloven §§ 15 og 20. Men

begrepet favner åpenbart langt Videre, da fritaksbegrepet etter vår vurdering knytter seg til

bygningens kvaliteter og alder og ikke dens formelle vern.

Etter vårt syn bør også de eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter plan- og

bygningsloven også omfattes av fritakshjemmelen. Her pålegges eieren også strenge

restriksjoner som bærer av kommunens egen kulturarv, som i mange tilfeller har nasjonal verdi

og derav er i fredningsklasse. Flere kommuner har imidlertid kommet svært kort når det gjelder

bruk av regulering til bevaring eller regulering med hensynssoner som er den nye plan- og

bygningslovens uttrykk. Vi vil derfor også oppfordre kommunene til fritak også for ikke fredete
. A- 3809
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og regulerte eiendommer som åpenbart er av ”historisk verdi”. Slike bygninger kan f. eks. være

identifisert av kommunen selv i egen kommunedelplan eller kulturminneplan.

Fylkeskommunen og Sametinget (for samiske bygninger) vil for øvrig kunne gi veiledning til

den enkelte kommune om enkelteiendommers historiske verdi, der kommunen selv er i tvil.

Riksantikvaren påpeker at det ikke er adgang til regnskapsligning (direkte ligning) av slike

eiendommer. De offentlige tilskuddene er også svært begrenset. Et fritak for eiendomsskatt vil

derfor være av stor betydning for den enkelte eier. Eierne nedlegger et fysisk og økonomisk

krevende arbeid i vedlikehold  — en innsats som er ønsket av samfunnet for å holde kulturarven i

hevd.

Den fredete bygningsmassen utgjør bare 1,5 promille av den samlede bygningsmassen i Norge. I

tillegg kommer bevaringsregulerte eiendommer og andre utpekte kulturminner. Vi antar at det

samlet vil utgjøre under 1 prosent av antall bygninger i landet.

For den enkelte kommune vil det bli et beskjedent inntektsbortfall, men for eierne vil det kunne

bety mye. Fritak kan bl.a. sees som en anerkjennelse av den innsats de gjør og motivere bedre til

vedlikehold av kommunens egne kulturminner.

I mange kommuner bidrar disse bygningene til å gjøre kommunen til et attraktivt reisemål. Slik

kan de historiske eiendommene bidra til lokal verdiskaping.

Riksantikvaren vil derfor henstille til kommunene å benytte den mulighet eigedomsskattelova gir

til å frita ”bygning som har historisk verde" for eiendomsskatt.

Vennlig hilsen

Jørn Holme

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift
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Kommunene  v/ ordfører

Fritak  for eiendomsskatt for  bygninger  med historisk verdi

Riksantikvaren sendte 25. november  2010  ut et brev til alle landets kommuner med anbefaling

om  å  frita eiere av viktige kulturminner for eiendomsskatt. Vi finner det gledelig at det stadig

oftere blir gitt slike fritak. Da kommunenes praksis er ulik, finner vi det likevel riktig å  tilskrive

kommunenes øverste leder på ny, for  å  minne om lovhjemmelen som gjør det mulig å  frita eiere

av fredete og vernede bygninger for denne skatten.

Hjemmelen for  å  kunne frita for eiendomsskatt helt eller delvis finnes i eigedomsskattelova

6. juni  1975  nr. 29 §  7  bokstav  b  og gjelder ”bygning som har historisk vei—de Som øverste

kulturminnemyndighet under Klima— og miljødepartementet, er Riksantikvaren opptatt av at

kommunene bruker denne fritakshj emmelen.

Forskrift 18. november  1992  nr.  850  om avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer,

gir retningslinjer for vurderingen av om et bygg eller anlegg er av historisk verdi.  I  følge

forskriften  §  2 skal det blant annet legges vekt på om bygget eller anlegget har særlig

kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Denne vurderingen gjelder tilsvarende for bygninger og

anlegg som ikke er i statlig eie.

Eiendomsskatten er en kommunal skatt, og det er derfor opp til hver enkelt kommune om den vil

innføre slik skattlegging eller ikke. Det ligger innenfor kommunestyrets frie skjønn  å  avgjøre

hvorvidt fritak skal gis og i hvilket omfang fritak skal gis. Kommunestyret er i utgangspunktet

ikke bundet av andre instansers vurdering. Faginstansers vurdering vil likevel kunne ha stor

betydning som grunnlag for vurderingen, som for eksempel når en bygning er fredet etter

kulturminneloven, jf. Einar Harboe, Eiendomsskatt, kommentarutgave, 2. utgave

Universitetsforlaget  2004  s. 75-76. Riksantikvarens mener det bør være en selvfølge at alle

fredete bygninger fritas for eiendomsskatt.

Etter vår oppfatning knytter begrepet «historisk  verde»  seg til bygningenes kvalitet og alder, og

ikke det formelle vernet alene. På dette grunnlag, bør også de eiendommene som kommunen selv

har regulert til bevaring etter plan— og bygningsloven omfattes av fritakshjemmelen. Som bærer
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av kommunens egen kulturarv, pålegges eieren også i slike tilfeller strenge restriksjoner. Flere av

bygningene som er regulert til bevaring er også av nasjonal verdi, og dermed i fredningsklasse.

Flere kommuner har imidlertid kommet svært kort når det gjelder bruk av regulering til bevaring

eller regulering med hensynssoner som er den nye plan- og bygningslovens uttrykk. Vi vil derfor

oppfordre kommunene til også å gi fritak for eiendommer som åpenbart er av ”historisk verda”,

men som ikke er fredet eller regulert, Slike bygninger kan for eksempel være identifisert av

kommunen selv i en egen kommunedelplan eller kulturminneplan.

Dersom kommunen er i tvil om enkelteiendommers historiske verdi, vil fylkeskommunen og

Sametinget (for samiske bygninger) kunne gi veiledning om dette.

Riksantikvaren påpeker at det ikke lenger er adgang til regnskapsligning (direkte ligning) av

slike eiendommer. De offentlige tilskuddene er også svært begrenset. Et fritak for eiendomsskatt

vil derfor være av stor betydning for den enkelte eier. Eierne nedlegger et fysisk og økonomisk

krevende arbeid i vedlikehold -en innsats som er ønsket av samfunnet for å holde kulturarven i

hevd.

Den fredete bygningsmassen utgjør bare 1,5 promille av den samlede bygningsmassen i Norge.  I

tillegg kommer bevaringsregulerte eiendommer og andre utpekte kulturminner. Vi antar at det

samlet vil utgjøre under 1 prosent av antall bygninger i landet.

For den enkelte kommune vil eiendomsskattefritak for historisk verdifulle bygninger bli et

beskjedent inntektsbortfall, men for eierne vil det kunne bety mye. Fritak kan blant annet sees

som en anerkjennelse av den innsats eierne gjør og motivere til bedre vedlikehold av

kommunens egne kulturminner.

De historiske eiendommene kan i mange tilfeller gjøre kommunen til et attraktivt reisemål, og

dermed også bidra til lokal verdiskaping.

Riksantikvaren oppfordrer kommunene til å benytte den muligheten lovgivningen gir til å

frita historisk verdifulle eiendommer for eiendomsskatt.

Vennlig hilsen

Jørn Holme

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift
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Abelvær gard.
På 1700— og 1800—tallet ble det etablert en rekke betydelige handelssteder på

Namdalskysten. De fleste var nært knyttet til kjøp, foredling og omsetting av

fisk— og fiskeprodukter. I dag er det kun tre av dem som er bevart; Bjørøya gård

i Flatanger, Berggården i Rørvik og Abelvær gård. Av disse tre framstår Abelvær

som det mest komplette anlegget. En viktig årsak til dette er at samme familie

har eid og bodd her fra etableringen og fram til i dag.

Abelvær gård har gjennom 5 generasjoner vært kjernen i Abelvær samfunnet.

Det er Brandtzæg familiens omfattende næringsaktivitet som i stor grad har

bidratt til framveksten av tettstedet Abelvær vi kjenner i dag. Visuelt framstår

fremdeles deres hovedsete, med sine monumentale bygninger og store

gårdsplass, som det naturlige sentrum.

Hovedtunet består av tre store trebygginger. Den mest framtredende er det 2

etg. hovedhuset fra 1865 som ligger med fasaden rett imot innkjørselen til

Abelvær. Den er i øst omkranset av ei lang namdalslån oppført i 1840—1850.

Mot vest ligger en butikkbygning fra 1870.

Sør for hovedbygningen  — ligger en stor, velholdt hage med store, gamle trær og

hellelagte ganger. Dette var vertsfamiliens private svære omkranses av hvitmalt

stakitt. Hagen er anlagt etter samme mønster som man finner ved flere 1800 —

talls handelshus på norskekysten. Den underbygger stedets historie og status.

Hagen er den best bevarte fra 1800—tallets handelshus på Namdalskysten og

formidler således en viktig del av regionenes hagehistorie.

Dagens eiere har en meget bevisst holdning til stedets rike kulturarv. Ønsket om

å bevare og formidle Abelværs lange og interessante historie preger tydelig det

omfattende arbeidet som er utført på bygningsmassen de siste 7 årene.

Fra et antikvarisk synspunkt framstår bygningene i hovedtunet som en verdig

representant for Trøndelagskystens handelssteder fra 1800—tallet.

Administrasjon: Fiskeværet Sør—Gjæslingan Munkholmen Fartøyvernsenter
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Bygningsmassen er godt vedlikehold og det er fra eiernes side lagt vekt på  å

bevare mest mulig av det autentiske  —  utvendige paneler, dører, vinduer og

listverk. Nødvendige moderne tilføyelser er tilpasset bygningskroppene på en

fin måte.

Eiernes holdning til stedets historie avspeiler seg også innvendig. I

utleieenhetene og i andre publikums rom, er det forsøkt tatt vare på mest mulig

av originale veggpaneler, dører og listverk. Fargevalget på vegger og tak er med

på å forsterke rommenes historiske kvaliteter. Moderne elementer er godt

avstemt mot det historiske særpreg i hvert enkelt rom.

Rom er gitt navn som knytter seg til tidligere brukere og funksjoner. Valg av

møbler og andre dekorative elementer underbygger stedet historie og

Brandtzæg familiens lange og omfattende næringsvirksomhet på

Namdalskysten. Det siste formidles gjennom en rekke historiske malerier, foto

og montasjer som er stilfullt montert i publikumsarealene.

Abelvær med Abelvær gård framstår i dag som en viktig kulturattraksjon i

regionen. Anlegget bidrar sterkt til å formidle trekk ved den lokale byggeskikk

og Namdalskystens rike handels— og industrihistorie.

Rørvik 13. august 2008

Sigmund Kinn Alsaker

første konservator

Namdal fylkesmuseum IKS
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