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Sammendrag 
Stella Polaris er en hjørnesteinsbedrift i Senja kommune som har eksistert siden 1968. De ønsker å utvide 

eksisterende næringsområde på ca 32 daa til omtrent 49 daa totalt. Formålet med planen er å kunne 

modernisere industriområdet, etablere nybygg knyttet til primærproduksjonen samt etablere et nytt anlegg for 

marin bioprosessering.  

Utvidelsen av gjeldende plan innebærer cirka 17 daa ekstra areal som vil reguleres til næring. Det er to boliger 

innafor planen – disse vil brukes av bedriftens ansatte. Flytting av hus internt på tomta kan bli aktuelt hvis det 

viser seg formålstjenlig.   

Det er tilsynelatende få konflikter ved å utvide planområdet. Se vedlegg for temautsjekk. Naturmangfold (fugler), 

kulturminner og aktsomhetsområde for flom er temaer planen vil berøre. Ellers vil man kunne forvente mer 

kapasitet på anlegget etter utbygging som gir mer ansatte og som der igjen vil skape mer aktivitet og trafikk. 

Planen er lokalisert under den marine grensen og landbruk vil berøres.   

Planen er vurdert opp mot forskrift om KU, og plankonsulent konkluderer med at det ikke utløses krav om KU og 

at det heller ikke er nødvendig med en full konsekvensutredning og planprogram.  

Eiendommer som inngår i plan: Gnr. 36 Bnr. 75, 183, 217, 319, 218, 160, 167, 141, 270, 146, 92, 327 

A Formålet med planen 
Stella Polaris er lokalisert i Kårvikhamn, og er en lokal hjørnesteinsbedrift i Senja kommune. Bedriften har 

eksistert siden 1968 først som fiskemottak, og senere på 80-tallet gikk bedriften over til å kun drive produksjon 

av reker. Bedriften har pr dags dato behov for flere lokaler når det gjelder lager og administrasjon. For å 

imøtekomme dagens krav til næringsmiddelproduksjon er det behov for å gjøre endringer i dette etablerte 

næringsområdet. Det er i tillegg ønskelig å legge til rette for utnyttelse og videreforedling av marint restråstoff 

(som for eksempel rekeskall) som derfor gir behov for mer bygningsareal. 

Forslagstiller er i dialog med grunneiere om kjøp av nærliggende eiendommer som de ønsker å bygge på, men i 

gjeldende plan er ikke disse eiendommene regulert. Det er derfor behov for å utarbeide en detaljreguleringsplan 

slik at ønsket utvidelse og utbygging kan iverksettes.  

B Planområde og influensområde 
I dag er cirka 32 dekar regulert til næring, havneformål og vei. Omsøkte planinitiativ vil utvide dette arealet til å 

omfatte et planområde på cirka 49 daa total. Det foreslåtte planområdet følger i hovedsak grensen til gjeldende 

plan, og følger ellers eiendomsgrenser der den søkes utvidet. Se utsnitt under. 



 

Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes     Org.nr. 919419776 

Si
de

4 

 

Planområde  
Eiendommer som inngår i planområde: 

Uthevet skrift er i forslagstillers eie. Når det gjelder eiendommer i parentes er dette areal forslagstiller er i dialog 

med grunneierne om. Understreket eiendom er i kommunens eie. 

Gnr. 36 Bnr. 75, 183, 217, 319, (218), 160, 167, 141, 270, (146), (92), 327 

I planområdet eksisterer det flere bygg tilhørende fabrikken. Eksisterende bygninger har ulike funksjoner, 

heriblant fryselager, rekeproduksjon, embalasjelager, ferdig varelager, rekemel-fabrikk, administrasjon m.m.  

Tett på området ligger det to frittliggende bolighus, cirka 30 meter fra fabrikken som vil inngå i planområdet. Det 

ene huset på 36/75 skal brukes til bedriftens ansatte. Det samme vil skje ved kjøp av huset på 36/92. Flytting av 

hus internt på tomta kan bli aktuelt hvis det viser seg formålstjenlig.   

 

36/218 

36/146 

36/327 

36/217 

36/141 



 

Fjellknatt Arkitektstudio AS, Storgata 46, 9300 Finnsnes     Org.nr. 919419776 

Si
de

5 

Influensområde 
Influensområdet er lagt som en ring rundt plangrensen for å illustrere at de nærmeste arealene også vil bli 

påvirket gjennom støy i forbindelse med bygg og anlegg og generell økt aktivitet i området. Ved å regulere større 

andel av området til næring vil man legge til rette for mer aktivitet og trafikk langs FV 7874. 

 

 
 
 
 

 
Influensområde  
 
Plangrense  

Eiendommer som inngår i influensområde: Gnr. 36 Bnr. 3, 6, 19, 26, 99, 100, 164, 166, 180, 188, 189, 195, 200, 

221, 246, 225, 253, 266,268, 272, 288, 323, 326, 330, 334   

Forhold som vurderes nærmere i plan- og influensområde 
I videre planarbeid skal det foretas ROS-analyse for å avdekke eventuelle utfordrende momenter som krever 

avbøtende tiltak. Tiltakene skal beskrives og eventuelt innlemmes i plandokumenter. 

Sårbarhet for klimaendringer 
Deler av havneområdet er registrert i aktsomhetsområde for flom og området er under marin grense.  

 

Store deler av arealet er ellers tett bebygd og kan gi risiko for oppsamling av overflatevann hvis det ikke finnes 

konkrete løsninger i dag.  

Kulturminner 
Det er registrert arkeologiske kulturminner i planområdet, og det er ellers SEFRAK-registrerte bygg i 

planområdet.  

 

Kulturmyndighetene vil få tilsendt oppstartvarsel, og må da vurdere om det er nødvendig med befaring for 

nærmere vurderinger utover det som er gjort.  
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Landbruk 
Det er registrert fulldyrka jord i planområdet. Planen vil beslaglegge noe av dette arealet nordvest i området.  

Trafikk og aktivitet 
Det er generelt lite trafikk i området (høyeste ÅDT 300). Med utvikling må man regne med at det skapes mer 

trafikk. Det vil ses nærmere på hvordan planforslaget påvirker aktivitetsnivået sammenlignet med dagens 

situasjon.   

Eksisterende avkjørsel ned til fabrikken videreføres.   

C Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Dagens rekefabrikk har behov for flere bygg til lagring, produksjon og administrasjon. Behovene ramses opp i 

tabell nedenfor.  

I/L  industri, lager Industri og lager: 
 
Fryselager 2150 kvm 
Produksjonslokale 2500 kvm 
Tørrlager 1250 kvm 
Administrasjon 1000 kvm 
Andre bygg tilhørende fabrikken 500 kvm 
 
Totalt ca 7400 kvm.  

I/L/B industri, lager, bolig  Bolig: Det inngår to eksisterende boliger i 
planområdet som skal videreføres som bolig for 
bedriftens ansatte. Flytting av hus internt på tomta 
kan bli aktuelt hvis det viser seg formålstjenlig. 
 
Industri og lager: som nevnt i tabellen over, første 
rad. 

V  kjøreveg Veg, adkomst (videreføres) 
H/I/L havneformål på land, industri og lager Det tenkes å fortette eksisterende fabrikk ved å  

bygge den noe ut mot kai. 
HS  havneområde i sjø Det vil bli behov for å fylle ut masser i deler av 

havneområde i sjø, grunnmassene må derfor 
dokumenteres. 

K   kai Dypvannskaia beholdes slik den er i dag 
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Figur 1: Formålskisse. Formål og grenser er ikke endelig satt og er bare ment for å illustrere forslag 

 

 
Mulig lokalisering av ny bygningsmasse (markert gult) sett sammen med eksisterende. 

I/L/B I/L 

H/I/L 

HS 

K 

V 
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D Utbyggingsvolum og byggehøyder 
I gjeldende reguleringsplan foreligger det bestemmelser om høyder (bygg med saltak, 18 m ved topp møne, 14 

ved gesims. Bygg med flatt tak 15 m ved gesims), målt fra normal vannstand. Det er behov for å øke denne 

grensen for å blant annet få rom til nødvendige tekniske installasjoner innenfor bygningene.  

Gjeldende plan har en høy utnyttelsesgrad på 80% BYA ved I/L 1 og I/L 2.  I/L 3 har 70 % BYA.  Eksisterende 

bygningsmasse på I/L/1 rommer cirka 60 % BYA. Det vil ikke være behov for å øke utnyttelsesgrad i vesentlig 

grad.   

Det vil settes endelige rammer for type, plassering, høyder, arealer og utnyttelsesgrad av bebyggelse etter 

nærmere vurdering. Bebyggelsen skal formgis og plasseres med hensyn til logistikk og med tanke på 

omgivelsene.  

E Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Det er nødvendig og en selvfølge for driften, at bebyggelsen plasseres nært sjøen.  Det er gunstig både i forhold 

til rasjonell drift (funksjon) og miljø å legge til rette for videre næring i dette området, som er det eneste i sitt 

slag i nærområdet (nærmeste rekefabrikk er lokalisert i Senjahopen).  

Den nærmeste bebyggelsen vil oppleve støy fra byggeaktiviteter de perioder bygningsmasse føres opp. Tiltak kan 

være knyttet til tidsperioder. Ellers er det lite støy fra fabrikken i Kårvikhamn. 

F Virkning og tilpasning 

 

Figur 2: oversiktsbilde 
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Rekefabrikken ligger på fastlandssiden av Gisundet, cirka 25 km nord fra bykjernen Finnsnes. For å komme seg 

utover må man kjøre fra Finnsnes via FV7874, eventuelt gjennom FV 8560 fra Lakselv ved Finnfjordeidet og over 

FV 7878.  Selve rekefabrikken ligger helt nederst på en odde, på ytterkanten av en bukt som preges av spredt 

bolig og jordbruk. Kårvik skole og barnehage ligger sentralt i bukta. Rekefabrikken er en viktig bedrift som preger 

lokalsamfunnet i Kårvikhamn.   

De visuelle kvalitetene ved planen skal være tilpasset områdets funksjon. På nåværende tidspunkt er det for 

tidlig å beskrive eller illustrere noe konkret. Men arealet avsatt til næring vil inngå i et bebygd område, slik at 

utforming også må samstemme med eksisterende bygningsmasse.   

Viktige premisser i planen vil åpenbart være å skape et funksjonelt område som kan driftes trygt og effektivt. 

Ellers vil det være viktig å skape bygg og et miljø som håndterer forventet klimaendringer. 

 

Figur 3:oversiktsbilde 

G Plansituasjon 
Kommuneplanens arealdel  

Planid 367 - ikraftredelsesdato 18.12.2014 
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Figur 4: Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
Det er opp mot 17 dekar som ikke samstemmer med gjeldende detaljplan G 314 Kårvikhamn næringsområde, 

vedtatt i 2004.Planen viderefører gjeldende plan slik den er vist som G 314 i kommuneplanens arealdel og 

utvider den hovedsakelig mot nord, opp mot FV. Omsøkte plan forutsetter derfor at deler av LNF-område i 

kommuneplanen arealdel lar seg omreguleres til næringformål.  

Kommunedelplan for kysten (Kystsoneplan) 

Planid 364- Ikrafttredelsesdato 10.09.2015 
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Figur 5: Utsnitt av kystsoneplan. Her er også oversikt over regulerte areal på land 
Deler av plangrense vil overlappe kystsoneplanen (NFFF – flerbruksområder for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv). 

Kystsoneplanen med følgende bestemmelser og retningslinjer 
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Figur 6: Temakart for fiskeaktivitet (øverst) og gyte- og oppvekstområder (nederst).  

Gjeldende detaljreguleringsplan 

Planid 314, Ikraftredelsesdato 31.08.2006 

 

Figur 7: oversikt over gjeldende plangrense og forslag på utvidelse av den.  
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Figur 8: Gjeldende reguleringsplan for næringsområdet i Kårvikhamn 
 

Området er regulert til byggeområder (industri, lager) og offentlige trafikkområder (samleveg, havneområde på 

land, i sjø og kai). Området er delt i tre byggeområder og har en utnyttelsesgrad på 80% BYA og 70% BYA ved 

østdelen av planområdet. Se for øvrig kapittel D om høyder og volum.  

Her foreligger det blant annet bestemmelser om grunnundersøkelser ved utfylling av sjøareal, og bestemmelser 

om utforming: bygningsmasse skal tilpasses eksisterende bygg, havna skal forsøkes tilpasset 

bevegelseshemmede og orienteringshemmede.  
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Andre planer 

 

Figur 9: Oversikt over andre planer i området. Omsøkte plan er markert i rød stiplet ring. 

Sør for omsøkte plan finnes det to detaljreguleringsplaner: 

- Småbåthavn (planid 339 ikraftredelsesdato 13.10.2011) 

- Steinbrudd (planid 340 ikraftredelsesdato 13.10.2011).  

I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det også satt av et areal til fritidsbebyggelse.  

Disse vil ikke bli påvirket i vesentlig grad av omsøkte plan og har heller ikke betydning for realisering av denne 

reguleringsplanen.  

Retningslinjer for øvrig 

H Vesentlige interesser 
Statlige interesser 

Planene samsvarer med statlige interesser. 

• 100-metersbeltet: Utbygging tar del av et område som allerede er tett bebygd fra før. Utbygging 
berører ikke urørte områder eller områder med spesielle friluftsinteresser.  

• Klima, energiplanlegging og klimatilpasning: Planen legger til rette for utleieboliger for ansatte og må 

ses på som et positivt bidrag i forhold til persontrafikk og utslipp. Planen vil videre hensynta dagens og 

fremtidens klima. Planen legger til rette for å utnytte restråstoff som vil gi et positivt bidrag på 

miljøavtrykket til bedriften. 

Steinbrudd Småbåthavn 
Fritidsbebyggelse 
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• Samordnet bolig-, areal og transportplanlegging: Planen er positiv i forhold til at det legges til rette for å 

utvikle et bærekraftig tettsted hvor det legges til rette for verdiskapning gjennom næring. Planen vil 

fortette eksisterende industri som gir flere arbeidsplasser 

Naboer 

Det er en noen boliger ved fylkesvegen som er lokalisert rundt samme plass som avkjørsel ned til fabrikken. Støy 

og utsikt er andre temaer som vil være interessante for naboer.  

Miljø og klima  

Utover det som er nevnt i kapittel B Forhold som skal vurderes nærmere i influensområdet vil det være viktig å 

hindre forurensning i havneområdet og sikre at området håndterer de klimaendringene som er forventet på en 

god måte. 

I Samfunnssikkerhet 
I planarbeidet skal det gjennomføres en ROS-vurdering, med skala for sannsynlighet og konsekvens, og definisjon 

av akseptabelt nivå i samsvar med hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas. Der det viser seg nødvendig med 

avbøtende tiltak, vil disse beskrives. Planmyndighetens mal benyttes, hvis dette ikke finnes brukes 

plankonsulentens egen mal.  

De viktigste og mest kritiske momenter er sjekket ut i dette planinitiativet, og synliggjort i de vedlagte kartutsnitt. 

Kilder er oppgitt under hvert kartutsnitt. 

Tema Kommentar 
Snøskred Det er ikke registrert aktsomhetssone eller faresone 

for skred i/ nær planområdet.  
Jord- og flomskred Det er ikke registrert aktsomhetssone eller faresone 

for skred i/ nær planområdet. 
Radon Moderat-lav risiko i kartverk.  
Naturområder Ingen konflikter med registrerte naturverdier på land 

eller i sjø. Vi er kjent med at det er registrert viktig 
bløtbunnsområde cirka 470 m sørøst for 
planområdet. 

Kulturminner Det er registrert to arkeologiske kulturminner i 
planområdet- Det er også SEFRAK-registrerte bygg i 
planområdet. 
Det er ikke funnet andre automatiske kulturminner 
som vil bli berørt av omsøkte plan.  

Infrastruktur Adkomst fra FV7874.  
Fabrikken har egen vannforsyning og avløpsanlegg 
med god kapasitet til å romme utvidelse av anlegget. 
Det er også god elektrisk forsyning i området. Kabel 
er lagt under eksisterende veg ned til fabrikken.  
Dagens trafo er bygd inn, og det er behov for å øke 
kapasiteten på strøm. Det må etableres en ny trafo 
på området.  

Friluftsliv, lek, idrett Planen vil ikke legge til rette for lek og friluftsliv. 
Fremtidige utbygginger vil lokaliseres i 100-
metersbeltet og tilgjengelighet i forbindelse med 
strandsonen vil være et moment som må hensyntas.  
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Forurensning Det er ikke gjort funn på noe som tilsier at sjøbunn er 
forurenset, vanntilstanden i kystvannet ved Kårvika 
er ellers veldig bra.   

Trafikk Planområdet ligger i avsidesliggende i tettsamfunnet 
ved Kårvikhamn. Planen legger til rette for økt drift 
og aktivitet, - og vil derfor også medføre noe økt 
trafikk. 

Grunnforhold Planområdet er under marin grense. Det er registrert 
marin strandavsetning med tykt dekke i hele 
planområdet.  

 

Følgende tema er sjekket (se vedlegg 1 for treff i ulike kartdatabaser): 

 Radon 

 Aktsomhetsområde snø, skred, flom, steinsprang og jordras 

 Naturtyper 

 Kulturminner 

 Kyst/ fiskeri 

 Jordbruk  

 Vanntilstand 

 Friluftsområder 

 Arter 

 Løsmasser 

 Nettanlegg 

 Trafikk 

 Vern (natur, landskap og andre vern) 

 Forurensning grunn, industri)  

 Reindrift 

Kartlegging av ulike tema gir lite signaler om at det er vanskelige temaer som vil stille særskilte krav til sikkerhet. 

Konfliktnivået er generelt lite. Miljø og klimaendringer vil selvfølgelig legge sine føringer. I planarbeidet vil det 

ellers være viktig å forsøke å hensynta registrerte kulturminner i området.  

Vi er også kjent med at det er en del sjøfugler i området. I planforslag vil dette redegjøres nærmere i en særskilt 

NML-vurdering. Vi vil også vurdere planforslag mot flere tema i en detaljert ROS- analyse.  

J Varsling 
(I henhold til liste fra planmyndighet) 

Planmyndigheten skal behandle planspørsmål fra privat forslagsstiller i henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 

12-8. Dersom det vedtas at planarbeid kan starte, og etter at oppstartmøte er avholdt, vil planoppstart varsles 

på følgende måte:  

• Annonse i lokalavis 

• Kunngjøring på nettside (plankonsulent eller kommunens hjemmeside)  

• Brev til:  

o registrerte grunneiere og festere i planområdet 

o naboer (eventuelt utvidet naboliste etter myndighetenes vurdering) 

o representanter for eldre, barn, unge 
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o eiere av infrastruktur; Troms kraft nett, Senja kommune

o Berørte myndigheter med innsigelseskompetanse

o Samt andre berørte parter etter opplysning fra planmyndighet

K Samarbeid og medvirkning 
Oppstartmøte  

Dersom planarbeidet tillates startet, vil oppstartmøte med Senja kommune være det første og viktigste møtet 

for en god planprosess. Det er ønskelig at representanter fra kommunens faggrupper for plan, byggesak, vei, 

vann, avløp, brann, næring og eventuelt havn er til stede, slik at plankonsulent og forslagsstiller kan få en god 

oversikt over viktige momenter i planarbeidet.  

Planstart varsles så ved brev og annonse som beskrevet i punkt J. 

Særmøter  

Innspill til planoppstart vil synliggjøre om det er behov for særmøter med sektormyndigheter, naboer og andre 

interessegrupper.  

Informasjonsmøter  

Det vil gjennom hele prosessen være mulig for interesserte å stille spørsmål til og få informasjon fra 

plankonsulenten. 

Dersom det kommer innspill som viser det nødvendig, tilbys et informasjonsmøte for naboer og hjemmelshavere 

i området. 

L Vurdering om konsekvensutredning 

Forskrift 
Gjeldende forskrift om konsekvensutredning er FOR-2017-06-21-854, ikrafttredelse 01.07.2017. 

Aktuelle bestemmelser i vurdering om planen skal konsekvensutredes er §6.b) og §8.a) og b)

Sammendrag kartlegging vedlegg I og II 
Se skjematisk gjennomgang av KU vedlagt. 

Planens innhold og omfang medfører ikke krav om konsekvensutredning jf. Forskriftens vedlegg I. 
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Følgende punkter medfører at planen skal vurderes nærmere jf. Forskriftens vedlegg II: 

10 a) Utviklingsprosjekter for industriområder. 

Planen legger ikke opp til vesentlig endring av området, det legges heller ikke til rette for nye aktiviteter i 

området. Dagens reguleringsplan har en størrelse på cirka 32 dekar. Omsøkte plan vil erstatte denne, samt 

utvide den til et samlet areal på cirka 49 dekar.  

Vi vurderer at det med denne utvidelsen ikke er nødvendig med full konsekvensutredning og planprogram for 

denne planen. 

Opplysninger fra forslagsstiller jf. §9 
Opplysninger som skal fremlegges av forslagsstiller før oppstartmøte er angitt i forskriftens §9: 

Forslagsstiller skal gjøre en foreløpig vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø 

eller samfunn etter §10. Basert på kjent kunnskap skal det gis en kortfattet beskrivelse av: 

a) Planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle rivningsarbeider 

Se kapittel B og C om planen og planlagt bebyggelse, egenskaper og lokalisering.  

b) Miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn 

Miljøverdier som vil bli berørt er registrerte kulturminner i området, men ikke i vesentlig grad. 

Kulturminner er lokalisert der det allerede er fortatt mange bygningsarbeider. Arkeologiske minner er 

lite synlig/fjernet. Det er også to SEFRAK-registrerte bygg som kan kreve særskilte hensyn ved 

utarbeidelse av planforslaget. 

c) Planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og produksjon 

av avfall 

Ved riktig drift og gode rutiner og interne kontroller skal det ikke være risiko for forurensing. Fabrikken 

sorterer avfall som leveres til Senja avfall.  

d) Forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser 

Det legges opp til å fortsatt kunne drifte rekefabrikken etter dagens behov. Fabrikken har høyt fokus på 

bærekraft og utnyttelse av restråstoff slik at man oppnår bedre ressursutnyttelse og dermed bidrar til 

høyere verdiskapning i næringen.   

Kriterier for vurdering om en plan kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn jf. §10 
 

Forslagsstillers foreløpige vurdering om vesentlige virkninger 

Vurderingen er basert på forskriftens §10 og veileder, kommentarutgave av 29.06.2017. Størrelse og om virkning 

er reversibel er de viktigste elementene i vurderingen 

Egenskaper ved planen eller tiltaket (2. ledd) 
a) Størrelse, planområde og utforming 
Beskrivelse Vurdering 
Planinitiativet legger opp til å utvide eksisterende 
reguleringsplan med ytterligere 17 daa og vil erstatte 
eksisterende plan på 32 daa.  Dette gir et samlet 
areal på 49 daa.  

Det vil reguleres til næringsformål (industri og lager), 
havneformål og veg. I tillegg vil man legge til rette for 
bolig til bedriftens ansatte. 

b) Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser 
Beskrivelse Vurdering 
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Biologiske ressurser, reker Det legges opp til å fortsatt kunne drifte 
rekefabrikken etter dagens behov og standard. 
Fabrikken har fokus på utnyttelse av restråstoff som 
igjen vil bidra til høyere verdiskapning i næringen.   

c) Avfallsproduksjon og utslipp 
Beskrivelse Vurdering 
Avfallsproduksjon Fabrikkens avfall sorteres og sendes til Senja avfall. 

 
 Utslipp Ikke vesentlig. Fabrikken har utslippstillatelse til vann 

og luft. 
d) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer 
Beskrivelse Vurdering 
Nærhet til sjø, havneområde 
 
Aktivitet i sjø 
 
Drift/ industri 

Nærhet til sjø og havneområde gir teoretisk risiko for 
ulykker. 
 
Drift av industri og fiskefartøy må for øvrig følge 
HMS-rutiner for å hindre vesentlig risiko for ulykker. 
 

 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene (3. ledd) 
a) Verneområder etter naturmangfoldloven kap. V eller markaloven §11, utvalgte naturtyper 
(naturmangfoldloven kap. VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og -vassdrag, 
objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 
Beskrivelse Vurdering 
Vern etter naturmangfoldloven eller markaloven Ikke relevant 
Utvalgte naturtyper (NML kap VI) Ikke relevant 
Prioriterte arter Det er ikke registrert prioriterte arter i planområdet 

eller omegn.  
Vernede vassdrag Ikke relevant 
Nasjonale laksefjorder og -vassdrag Ikke relevant 
Objekter, områder og kulturmiljø fredet etter 
kulturminneloven 

Det er et arkeologisk kulturminne datert til jernalder 
med automatisk fredning.  

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og -miljø, viktige 
mineralressurser, stor betydning for samisk utmarksnæring og reindrift og områder som er særlig viktige for 
friluftsliv 
Beskrivelse Vurdering 
Truede arter eller naturtyper Det er registrert truede og nær truede arter i nærhet 

til planområdet. Dette er fugler knyttet til sjø og 
kysten - Teist, Sjøorre, Havelle, Ærfugl, Svartand 

Verdifulle landskap Ikke relevant 
Verdifulle kulturminner/kulturmiljøer Se punkt ovenfor om kulturminner. Det er ellers noen 

SEFRAK-registrert bygg i planområdet og i nærhet 
samt et arkeologisk enkeltminne (fjernet) innafor 
planområdet. 

Nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser Ikke relevant 
Områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring og reindrift 

Ikke relevant 

Områder som er særlig viktige for friluftsliv Området er ikke registrert som et særskilt verdifullt 
friluftsområde, men planområdet inngår i 
strandsonen som friluftslivet naturligvis har 
interesser for.  

c) Statlige planretningslinjer, - bestemmelser, regionale planbestemmelrser i medhold av pbl av 27. juni 2008 
eller rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer gitt i medhold av pbl av 14.juni 1985 
Beskrivelse Vurdering 
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Statlig planretningslinje for samordnet bolig, areal, 
transportplanlegging, strandsone, klima- og 
energiplanlegging 

100-metersbeltet 
Utbygging tar del av et område som allerede er tett 
bebygd fra før. Utbygging berører ikke urørte 
områder eller områder med spesielle 
friluftsinteresser. Rekefabrikken er viktig og bør 
tillegges vekt i vurderingen av utbygging 100-
metersbeltet.  
Klima, energiplanlegging og klimatilpasning  
Planen legger til rette for utleieboliger for ansatte og 
må ses på som et positivt bidrag i forhold til 
persontrafikk og utslipp. Planen vil videre hensynta 
dagens og fremtidens klima. Planen legger til rette 
for å utnytte restråstoff som vil gi et positivt bidrag 
på miljøavtrykket til bedriften. 
Samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 
Planen er positiv i forhold til at det legges til rette for 
å utvikle bærekraftig tettsted hvor det legges til rette 
for verdiskapning gjennom næring. Planen vil fortette 
eksisterende industri som gir flere arbeidsplasser, og 
muligheter for å leie ut noen bolig til arbeidere. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, verna 
vassdrag 

Ikke relevant 

Rikspolitisk bestemmelser for kjøpesentre Ikke relevant 
d) Større omdisponering av LNF(R) områder eller områder regulert til landbruk og er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet 
Beskrivelse Vurdering 
Områder regulert til LNF(R) Ikke relevant 
LNF(R) i kommuneplanens arealdel Ikke vesentlig/ størsteparten av planområdet inngår i 

gjeldende detaljreguleringsplan. Cirka 17 dekar av 
LNF må omreguleres for å realisere planen. 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 
Beskrivelse Vurdering 
Miljøkvalitetsstandard for vann Ikke relevant 
f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 
Beskrivelse Vurdering 
 Ikke vesentlig 
g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 
Beskrivelse Vurdering 
Forurensning til luft Ikke vesentlig, Stella Polaris har utslippstillatelse til 

luft fra skallmelfabrikk og vil søke denne endret ved 
etablering av hydrolyseanlegg for marint restråstoff. 

Forurensning til vann Ikke vesentlig, Stella Polaris har utslippstillatelse til 
vann (sjø) fra primærproduksjon, og vil søke denne 
endret ved etablering av hydrolyseanlegg for marint 
restråstoff 

Forurensning til sedimenter Ikke relevant 
Forurensning til grunn Ikke relevant 
Ubehagelig lukt Ikke relevant 
Støy Ikke vesentlig, støy som følge av byggeaktivitet må 

påses i perioder. 
Stråling Ikke relevant  
Klimagass Ikke vesentlig. Planen legger til rette for flere 

arbeidsplasser som vil generere mer persontrafikk til 
området. Planen vil ikke føre til vesentlig økning i 
vareleveringer.  
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Stella Polaris bruker i dag propan som energikilde. 
Bruk av propan vil fases ut og erstattes med 
elektrisitet. 

h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom 
Beskrivelse Vurdering 
Flom og skredfare Ikke vesentlig. Det er ikke registrert 

aktsomhetsområde for skred, ras eller steinsprang. 
Aktsomhetsområde for flom berører deler av 
planområdet.  

 

Egenskaper ved virkningene (4. ledd) 
Beskrivelse Vurdering 
 Virkningenes intensitet og kompleksitet 
 Sannsynlighet for at virkningene inntreffer og når 

de inntreffer 
 Varighet og hyppighet 
 Mulighet for å begrense eller reversere 

virkningene 
 Om virkningene strekker seg over landegrensene 
 Samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak 

og andre eksisterende, godkjente eller planer 
eller tiltak 

Planen legger opp til å utvide eksisterende 
reguleringsplan med 17 dekar. De nye endringene i 
arealsituasjon på området er med andre ord 
marginale. 
Det vil legges til rette for mer lagerplass som kan 
lette logistikken internt i området.  
Planen vil medføre periodevis støy i området når det 
bygges. Aktivitet innad i området vil begrense seg til 
vanlig arbeidstid.  
Planen vil ikke få virkninger som strekker seg utover 
landegrenser.  
 
De samlede virkningene av forslaget til plan samt 
andre planer i området, må anses som positive ved at 
man legger til rette for at Kårvikas hjørnesteinsbedrift 
lar seg driftes og utvikles etter dagens behov som 
igjen vil føre til vekst og mer verdiskapning i bygda.  

Konklusjon 
Det er nødvendig å oppgradere anlegget for å imøtekomme dagens behov for næringsmiddelproduksjon samt 

for å kunne opprettholde dagens fabrikk. Planen vil legge til rette for mer verdiskapning og vil gi flere 

arbeidsplasser som må anses som positivt både lokalt og i hele regionen.  Forslaget samsvarer med statlige 

planretningslinjer.  

Plankonsulent konkluderer med at vesentlige tema i planarbeidet vil bli belyst i tilstrekkelig grad gjennom ROS-

analyse, NML-vurdering, beregning av trafikkmengde og konkrete vurderinger i prosjektet. Det er gjort en 

skjematisk gjennomgang av forskrift om konsekvensutredning og det konkluderes med at det ikke er nødvendig 

med en særskilt konsekvensutredning for denne planen. 

Vedlegg  
• Temautsjekk  

• Skjematisk gjennomgang om planen havner under forskrift l eller ll om konsekvensutredning 
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