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VARSEL OM OPPSTART AV TO REGULERINGSPLANER I BÅTSFJORD SENTRUM 

 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 kunngjøres det oppstart av to detaljreguleringsplaner i Båtsfjord sentrum, 
avgrenset som på kartutsnittene. I henhold til pbl. § 1-7 og § 12-15 varsles det også at det kan bli felles plan- og 
byggesaksbehandling for tiltakene. Forslagsstiller er Båtsfjord kommune. WSP Norge AS er plankonsulent. Reguleringsplanene er 
knyttet til kommunens vedtak om samlokalisering av kommunale tjenester og behov for flytting av funksjoner mellom 
planområdene. Områdene er ikke tidligere regulert. 

Varslingsområdet for Båtsfjord barnehage gjelder areal rundt Nordskogen barnehage og skole, samt vegareal fram til 
Havnegata. Området er i kommunedelplan for Båtsfjord tettsted avsatt til offentlige bygninger og vegareal. En mindre del i 
krysset Nordskogvegen/Havnegata ligger innenfor reguleringsplan for Båtsfjord sentrum – del av RV 891. Hensikten med planen 
er å samlokalisere Klausjorda barnehage med Nordskogen barnehage og flytte Nordskogen barneskole til Båtsfjord 
skole/oppvekstsenter. Langs Nordskogvegen vil det tilrettelegges for fortau. 

Varslingsområdet for Båtsfjord skole gjelder areal rundt dagens Båtsfjord skole i Skolegata med tilhørende vegtilkomster. Det tas 
med noen boligtomter øst og vest for skoleområdet og boligområdet mellom skoleområdet og Skolegata. En mindre del langs 
Skolegata ligger innenfor reguleringsplan for Fv 891. Hensikten med planen er å legge til rette for planlagt nytt skolebygg med 
kommunale tjenester og etablering av tilkomster. 

I samråd med kommunen er det vurdert at reguleringsplanene ikke utløser krav om konsekvensutredning i hht. KU-forskriften 
og plan- og bygningsloven §4, men enkelte deltema vil bli utredet. Grunneiere, naboer og organisasjoner vil bli varslet direkte 
med brev. Varslingsbrev med kartutsnitt ligger på hjemmesiden til kommunen www.batsfjord.kommune.no, på servicetorget og 
på WSPs hjemmeside under Kunngjøringer. Innspill til planarbeidet kan sendes WSP Norge AS, Brøsetekra 15B, 7069 Trondheim, 
eller til epostadr. oddhild.fausa@wsp.com innen 16.12.2022.  

 

  


