Notat - Virkninger av planendringen – 12.02.2021
I henhold til oppstartsmøtet 05.05.21 for Hålogalandsvegen, Hamna parsell 10, skal det gjøres
planfaglige vurderinger av ulike temaer. Under beskrives dagens situasjon, samt virkninger av
planendringen.
1.
2.
3.
4.

Planfaglige vurderinger for temaene: Landbruk og Reindrift
Miljøfaglige vurderinger for: Biologisk mangfold/ Vilt/ Naturområder og Forurensning.
Kulturlandskap og kulturminner
Samfunnssikkerhet og beredskap: Naturbaser sårbarhet

1. Planfaglige vurderinger
Landbruk: Arealet er klassifisert som landbruksareal. Arealene er satt med formål LNFR. Under
anleggsperioden vil arealene benyttes til midlertidig anlegg- og riggområder. Innen 1 år etter
avsluttet anleggsarbeid skal områdene istandsettes, revegeteres og tilbakeføres til angitt arealformål
i planen.
Reindrift: Området er en del av Kongsvikdalen reinbeitedistrikt. Reindriftsområdet grenser kun til
planområder langs parsellen flere steder, og inngår ikke direkte i planområdet. Området Hamna
grenser til tidlig vinterbeite i vest. Reguleringsendringen vil ikke medføre tiltak som kan påvirke
reindrifta.

2. Miljøfaglige vurderinger
Biologisk mangfold/ Vilt Naturområder: Det er registrert flere observasjoner av fuglearter med
forvaltningsinteresse. Endringen innebærer ikke tiltak som kan påvirke negativt.
Anleggsperioden I anleggsperioden vil riving/ fjerning av byggene frembringe noe støv og støy. Det
forutsettes at det ivaretas gjennom byggeplan med krav til tiltak.
Forurensing: Innenfor gul støysone avsatt i reguleringsplanen. Endringen hjemler ikke støyfølsom
bebyggelse. Egen planbestemmelse sikrer at rivningsavfall håndteres på trygt vis.

3. Kulturlandskap og kulturminner

Del av kulturmiljøet omtalt som «Avløysinga» i tidligere konsekvensutredning har stor verdi. Den
freda lokaliteten med samme navn berøres ikke. To automatisk freda kulturminner er innenfor
planområdet. Disse ivaretas gjennom egne bestemmelser.

4. Samfunnssikkerhet og beredskap

Naturbasert sårbarhet: Området er innenfor aktsomhetsområde for jord- og flomskred og for
snøskred.
I forbindelse med statlig reguleringsplan ble det gjort skredfaglige vurderinger for alle parseller.
Følgende er hentet fra beskrivelse av parsellen når det gjelder skred- og drivsnøforhold:
«Strekningen gjennom parsellen passerer gjennom et relativt slakt terreng med liten skredfare. Trolig
vil bare lokale mindre skred fra skråninger og flomsituasjoner kunne oppstå, som for eksempel sørpe/flomskred langs elve- og bekkeløp. I åpne områder må man ta hensyn til drivsnø og snøfokk i
vegplanen».

