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INNLEDNING.

1.1 Oppdragsgiver.
Denne reguleringsplanen fremmes av Kreta Eiendom As. Planen er utarbeidet av BOARCH arkitekter
a.s.
1.2 Eiendoms – og eierforhold.
Området omfatter følgende eiendommer og grunneiere:
Gnr/bnr
14/25

Eier
KRETA EIENDOM AS

14/13

ALISE H WALSØE & MAGNE
TORSTEIN PETTERSEN
SISSEL ANNIE RASMUSSEN &
ULF JOHANNES ANDORSEN
FINN STURLA ARNTSEN
LARS EGIL FLYGEL

14/37
14/38
14/42

HAVNEPROMENADEN 2

8300

SVOLVÆR

KRETAVEIEN 15

8310

KABELVÅG

KRETAVEIEN 9

8310

KABELVÅG

KRETAVEIEN 13
KRETAVEIEN 11
Del av Kretaveien
Del av Finnesveien

8010
8310

KABELVÅG
KABELVÅG

1.3 Planlegger – opplysninger om kompetanse/godkjenning
Denne planen er utarbeidet av BOARCH arkitekter a.s v/siv.ark. mnal Hans Christian Størmer.
BOARCH arkitekter a.s ble etablert i 1971. Firmaet har en stab på 15 personer i dag. Daglig leder er
Gisle Jakhelln.
BOARCH arkitekter a.s har arbeidet med reguleringsplaner og overordnet planlegging i alle år siden
1971, i tillegg til bygningsprosjektering. BOARCH arkitekter a.s har sentral godkjenning i
tiltaksklasse 3 på alle relevante fagområder for arkitektfirmaet.
1.4 Planens hensikt.
Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger, dette i sammenhegn med
friluftsformål inklusive ivaretakelse av deler av ruinene fra det tyske kystartillerianlegget.
1.5

Gjeldende reguleringsplan og overordnede planer.

2
Området er ikke tidligere regulert. Kommunedelplan for Kabelvåg, fra 1995 er gjeldene overordnet
plan.
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PLANOMRÅDET – EKSISTERENDE FORHOLD.

2.1 Beliggenhet og størrelse.
Området ligger i nordøstre del av Kabelvåg, yttersst på Finneshalvøya, syd for Kjerkvågen, nordøst
for ytre del av havnebassenget.
Reguleringsområdet er på 155 daa. inklusive ca 36 daa sjøareal. Eiendommen Kretaveien 22 utgjør ca
62 daa.
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2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene
Eiendomen Kretaveien 22 har de siste 25 årene utelukkende vært brukt til boligformål rundt boligen
som står på tomten, samt til verksted/oppsamlingsplass for virksomheten til innehaveren. Innehaveren
har holdt hele området avsperret med bom og ved å bortvise personer som har ønsket tilgang til
friområdet. Området er i dag gjengrodd og var fylt av betydelige mengder avfall, kasserte maskiner
mv. før eiendommen ble overdratt til Kreta Eiendom AS
2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og evt. verneverdi
Langs Finnesveien og Kretaveien er det eneboligbebyggelse av varierende størrelse, standard og
byggestil. Bebyggelsen vurderes ikke å ha spesiell verneverdi. Kretaveien 22, gnr14 bnr 25, er bebygd
med 1 enebolig, samt et lager/ verksted. Begge bygg er saneringsmodne. Eiendommen var benyttet til
kystartillerianlegg med tilhørende virksomhet under andre verdenskrig, og det forefinnes omfattende
med rester/ ruiner fra dette anlegget.
“Kulturminneplan for Lofoten – Utvalgte nasjonalt og regionalt viktige kulturminner i Lofoten”, utgitt
av Kulturminner i Nordland, Nordland fylkeskommune 2008 omtaler Kreta pkt. 149, side 134:
”Nyere tids kulturminner. På Kreta ligger et omfangsrikt tysk forsvarsverk fra andre

verdenskrig bestående av bunkere, kanonstillinger, tuneller, trapper m.m.”
Innledningsvis er planen er beskrevet som et ”grunnlag for videre dialog om bruk og vern av
kulturminner.” Videre uttrykkes hensikt med planen som følger: ”Det er vår oppfatning at den beste
måten å bevare kulturminner på faktisk er å bruke dem; også om bruken er annerledes enn den
opprinnelige. Vi må våge å tenke annerledes enn før. Slik mener vi at næringsutvikling ok
kulturminnevern kan gå hånd i hånd. Det fordrer selvsagt vilje og evne til samarbeid fra alle parter.”

2.4 Demografiske forhold
En har ikke registrert forhold som indikerer spesielle forhold sammenlignet med den øvrige del av det
sentrale Kabelvåg.
2.5 Barnehage, skole og forretninger
Barneskole ligger ca. 1100 meter unna, i Kabelvåg sentrum. Ungdomsskole ca 2000 meter og
barnehage ca. 200 meter. Nærmeste dagligvareforretning ligger ca. 1000 m unna, i Kabelvåg sentrum.
2.6 Topografi og vegetasjon
Planområdet er kupert. Kreta halvøyens høyeste punkt er på kote 34. Standsonen er utvasket og stort
sett vegetasjonsfri opp til kote 6, og enda litt høyere på spesielt utsatte steder. Som i resten av Norge,
er også Kreta i ferd med å gro igjen med til dels ufremkommelig kratt, grunnet fravær av annen
virksomhet og fravær av utmarksbeite.
2.7 Klimatiske forhold.
Vind fra sydvest kommer nokså rett inn og kan være sterk og ha med seg regnbyger. Snefall kommer
gjerne med vind fra nordvest, tåke og regn sommerstid. Vind fra øst er godværsvind, om enn kald
vinterstid.
Området har gode solforhold. Fjellene i nord gir skyggevirkning nattestid i juni og juli. Kupert terreng
medfører lokal skyggevirkning.
2.7 Adkomstforhold og transportanlegg i planområdet.
Planområdet ligger på nord østre del av Finneset. Adkomst er fra E10 via Finnesveien og Kretaveien.
2.8 Grunnforhold.
Det er bart fjell med mose, skrinne jordmasser og grunn myr på flatere partier. Det er ikke foretatt
grunnundersøkelser i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. I fjæreområde mellom Kreta og
Finneshalvøya er det grov rullestein
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2.9 Vann og avløp.
Det ligger ledninger for vann og avløp på Finneset.

2.10 El- og teleanlegg.
Strømforsyning er etablert i området.

Kartutsnitt som viser VA og el-anlegg

2.11 Støyforhold
Her er ingen større støykilder bortsett fra båttrafikk. I anleggsfasen vil det bli midlertidig støy
forbundet med denne virksomheten, da særskilt ved utsprengning og oppfylling beskrevet i pkt 4.3.4
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PLANPROSESSEN.

3.1 Deltagere i planprosessen.
Planarbeidet er initiert av Kreta Eiendom As, Havnepromenaden 2, 8300 Svolvær.
Det har vært avholdt plankonferanse med Vågan kommune 2.1juli 2012.
3.2 Kunngjøring av planarbeidet.
Oppstartannonse 12.07.2012 i Lofotposten,. Varsling av offentlig myndigheter og naboer ved brev av
10.07.2012.
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3.3 Konsekvensutredning (KU)
Idet planen følger har formålsavvik i forhold til kommunedelplan Kabelvåg, krever Vågan kommune
konsekvensutredning.
3.4 Innspill til planarbeidet.
Det er mottatt følgende kommentarer til planarbeidet i forbindelse med melding om planprogram og
oppstart:
Dato
12. juli
2012

Fiskeridirektoratet

Uttalelse
Det må tas hensyn til muligheter for fortøying i fjæresonen. (til
Låssetting av sild og makrell)

12. juli
2012

Kystverket

Innspillet tas til følge
Det bør gjøres undersøkelser av eventuelle negative konsekvenser
utbygging vil gi i forhold til utrasing, endrede strømforhold, endret
sandvandring og lignende.

18. juli
2012
19. juli
2012

Sametinget

1. aug.
2012
22. aug.
2012

Statens vegvesen

Lofotkraft
Tore Skjeseth

Innspillet tas til følge
Ingen spesielle kulturminnefaglige merknader.
Adkomsten til E10 bør fremkomme på reguleringsplanen.
Siktetrekant som inngår i reguleringsplan skal reguleres som hensynssone
Det bør avsettes plass/dimensjoneres for tilstrekkelig vegareal inkl.
snuplass for kjøretøy som skal betjene området.
Av reguleringsbestemmelsene skal det fremgå at ”det skal ikke gis
tillatelse til byggestart før adkomst er bygget i samsvar med vedtatt
reguleringsplan”
I reguleringsbestemmelsene må trafikkarealene………., beskrives.
Innspillet tas til følge
Det må settes av tomt til nettstasjon i området.
Innspillet tas til følge
Ønsker utredet ”alle aktuelle forhold som berøres av utbyggingen.
-Friluftsinteresser
-Krigsminner
-landskap
-adkomstforhold
-Klimatiske forhold
-Topografi, med tanke på risiko
-100 meters beltet
ønsker utvidet ROS analyse med tanke på
-klimatiske forhold bl.a ekstremvær
-områdets naturmessige sårbarhet, både i fjern- og nærvirkning
-konsekvensutredning av klima, terreng/natur
(landskapsverdier/naturinngrep) og natur og eiendomsinngrep i f.m
utvidelse av adkomstveien.

4. sept.
2012

Universitetet i
Tromsø

Innspillet tas delvis til følge
Hvis det planlegges tiltak i sjø, må detaljopplysninger ang. Omfang og
beliggenhet av tiltaket oversendes Tromsø Museum

5. sept
2012
10. sept.
2012

Vågan historielag

Innspillet tas til følge
Kommer med egen uttalelse når reguleringsplanen foreligger.

Finneset Velforening

Planprogrammet bør utvides til å omhandle området frem til E10.
Mener springflo kombinert med stormflo må utredes
Ønsker Tore Skjeseth sine innspill belyst.
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11. sept.
2012

Kabelvågmarkas
Venner

17. sept.
2012

Opplysnings- vesenets
fond

19. sept.
2012

Fylkesmannen i
Nordland

21. sept.
2012

Nordland
Fylkeskommune

Innspillet tas til følge.
Er i utgangspunktet negativ til boligbygging på selve KRETA, men
foreningen ser meget positivt på øvrig boligbygging i området som Kreta
Eiendom legger opp til.
Ønsker mest mulig tilgjengelige friluftsområder, opparbeiding av
gangstier, fiskeplasser for alle, restaurering av krigsminner.
Innspillet tatt delvis til følge
Ingen merknad foreløpig.

Plan i strid med overordnet plan grunnet reduksjon av friluftsområde.
Uheldig i forhold til allmennhetens mulighet for fri ferdsel og opphold i
strandsonen, og derved i strid med nasjonale føringer.
Det forefinnes alternative muligheter for boligbygning ved fortetning på
Finneset og ca 500 meter nordøst for Kreta, dette i henhold til
kommuneplanens arealdel.
Dersom frarådning ikke blir fulgt, kan det være aktuelt med innsigelse til
planforslaget. Fylkesmannen presenterer også noen juridiske
betraktninger omkring tidligere eiers bortvisning av allmennheten, og
ulovlighet av slik bortvisning.
Innspillet tas delvis til følge
Ønsker utreding om landskap, barn og unges oppvekstvilkår, og risiko
ved havnivåstigning.
Anbefaler bruk av metodikk, Statens vegvesens håndbok 140.
Ønsker tilgang til friområde og allmennhetens tilgjengelighet til
strandsonen.
Kulturminnefaglige innspill Nordland Fylkeskommune.
Ønsker kart som viser hovedstrukturene til fortet: plassering av
kommandobunker, innganger til fjellanlegg, kanonstillinger og
løpegraver.
Beskrivelse med fotodokumentasjon og koordinatfesting av strukturer i
fortet som vil bli ødelagt som følge av planene for boligbygging på
Kreta. På samme måte gjøres det rede for strukturer som vurderes til å
være så farlige at de bør sikres gjennom stenging/gjenfylling eller fjernes.

25. sept.
2012

Opplysnings- vesenets
fond

Alle innspill fra kulturminneavdelingen blir tatt til følge og blir en del av
konsekvensanalysen ang kulturminner.
I supplering til tidligere uttalelse, anføres at området ligger nært Vågan
Kirke, Lofotkatedralen. Kirken er i dialog med landskapet rundt, og
kirkestedet definerer et landskapsrom som det er viktig bevares. Det
forutsettes at planarbeidet tar hensyn til dette.
Innspillet tas til følge.

3.5 Planprogram
Hovedutvalg for næring og utvikling vedtok planprogrammet 14. november 2012. Planprogrammet
angir tema som trenger nærmere belysning/ konsekvensanalyser. Foretatte utredninger er vedlagt
denne beskrivelse

3.6

Samarbeid.

Det har vært avholdt møte med Utviklingsavdelingen, Vågan kommune, som beskrevet over under
pkt. 3.1.
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Det skal avholdes et åpent møte hvor planforslaget presenteres i forbindelse med høring av
planforslaget.
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PLANFORSLAGET.

4.1 Reguleringsformålene i planen.
Områder er regulert til formål slik det fremgår av påfølgende arealoppgave. Deler av område regulert
til friluftsformål er også Hensynssone, bevaring kulturmiljø, etter § 12-6.
4.2 Arealoppgave.
Arealet fordeler seg slik på de forskjellige formålene:
Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
Lekeplass
§ 12-5 NR. 2 - Samferselsanlegg og teknisk infrastruktur
Annen veigrunn - grøntareal
Annen veigrunn - tekniske anlegg
Gang sykkelvei
Kjørevei
Parkeringsanlegg
Parkeringsplasser
§ 12-5 Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsforål samt reindrift
Friluftsformål
§ 12-5, Nr 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

21,72
0,73

43,02

0,65
3,54
0,13
6,41
0,15
0,3

11,18

Samlet

33,17
29,91
117,28 daa

4.3 Bebyggelse og anlegg. Utnyttelsesgrad, høyder, struktur og mengder
Boligbebyggelse
Overordnet siktemål er å åpne for sentrumsnær boligbebyggelse med en relativt høy utnyttelsesgrad i
tråd med tradisjonen i den sentrale del av Kabelvåg, samtidig som en søker å oppnå tilpassning til det
overordnede landskapsbilde. Bebyggelse skal i minst mulig grad konkurrere med landskapsprofilen på
Kreta. Det er derfor i tillegg til generelle høydebestemmelser også inntatt en bestemmelse som
begrenser mønehøyde i felt BF 8 og BF 9 til kote 30, som er 5 meter lavere enn nærliggende topp
(kommandoplass kystfort).

4.3.1 Område for boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BF 1
Området inneholder eksisterende frittliggende eneboliger. Planen åpner for beskjeden fortetning.
Utnyttelsesgrad er satt til 40 % BYA, maksimal gesimshøyde 7,0 m og maksimal mønehøyde 9,0 m.

4.3.2 Område for boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BF 2 og BF 3
Det åpnes for bygging 1 til 2 frittliggende eneboliger, eventuelt 2 mannsbolig i felt BF 2. I felt BF 3
forutsettes eksisterende bolig sanert. Her kan innpasses inntil 7 eneboligtomter.
Utnyttelsesgrad er satt til 60 % BYA, maksimal gesimshøyde 7,0 m og maksimal mønehøyde 9,0 m.
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4.3.3 Område for boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BF 4 - BF 9
Bebyggelse på nord, vest, samt øvre del av Kreta vil være mer visuelt eksponert mot sjøsiden enn den
øvrige bebyggelsen. Av denne grunn stilles strengere krav til utforming av bebyggelsen på denne del
av Kreta enn i planområdet for øvrig, da det er ønskelig at bebyggelsens samspill med terrengform,
naboskap ettersom dette trer frem, samt det overordnede landskapsbilde skal undergis kvalitetssikring
ut over det normale. Utnyttelsesgrad er satt til 60 % BYA. Maksimal gesimshøyde 6,0 m og maksimal
mønehøyde 8,0 m for felt BF 4 og BF 5. Maksimal gesimshøyde 5,0 m og maksimal mønehøyde 7,0
m for felt BF 6 – BF 9. For felt BF-8 og BF-9 gjelder i tillegg at kote 30 er maksimal mønehøyde.

4.3.4 Område for boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BK 1- BK6
Bebyggelse på denne del, forutsetter til dels store terrengmessige tilpassninger da planen forutsetter
masseuttak, oppfylling og sikring mot bølgenedbrytning, slik det fremgår av ROS analyse med
hensyn til bygging i strandsonen. En større del av østre del av ”Lillekreta”, haugen vest for eidet
mellom Kreta og Finneset, forutsettes nedsprengt for å fremskaffe fyllmasse samt muliggjøre
boligbygging på østre del av Lillekreta. Lillekreta har et mindre dalføre mellom østre og vestre del.
Vestre del er foreslått regulert til friluftsformål, blant annet med bakgrunn i å ivareta hovedtrekk i
landskapsbildet sett fra Lofotkatedralen.
Bebyggelse blir beliggende i områdets lavere del, visuelt skjermet av Kreta mot øst, resterende del av
Lillekreta mot vest. Grunnet lav beliggenhet, vil bebyggelse også til dels ikke bli synlig fra Kabelvåg
sentrum, ettersom mellomliggende holmer, samt sørvestlig del av Finneset vil skjerme for innsyn.
Planens intensjon er at ny bebyggelse skal kunne fremstå som en nåtidstolkning av fiskeværets
formspråk, god tomteutnyttelse, tett bebyggelse hvor husene er utformet i samspill med hverandre.
Utnyttelsesgrad er satt til 60 % BYA for felt BK-6, 80 % BYA for øvrige felt, maksimal gesimshøyde
9,0 m og maksimal mønehøyde 11,0 m.
I de påfølgende dataillustrasjoner er vegetasjon utelatt, slik at bebyggelse i områder med trær og
busker vil bli langt mindre synlig enn illustrert, spesielt sommerstid.

Foto, sett fra Lofotkatedralens sørøstre hjørne

Dataillustrasjon som viser samme område som på foregående foto

Dataillustrasjon som viser en tenkt endring etter regulering
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Foto, Kreta til høyre på bildet, sett fra innseiling til Kabelvåg

Dataillustrasjon som viser samme område som på foregående foto

Dataillustrasjon som viser en tenkt endring etter regulering

Foto, Lillekreta til høyre på bildet, sett fra innseiling til Kjerkvågen .

Dataillustrasjon, sett innseiling til Kjerkvågen. Her er også Kreta med i bildet. (Ovenstående foto er området på
høyre halvpart av dataillustrasjonen).

Dataillustrasjon som viser en tenkt endring etter regulering
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4.3.5 Lekeplass
Lekeplassen skal være felles for bebyggelsen innen planområdet. Lekeplassen kan opparbeides med
innredninger for lek og léskur. Området kan beplantes. Lekeområder er for øvrig arealmessig
ivaretatt, og forutsatt i å skje friluftsområdene.
4.4 Veier og kjørevei
Adkomstveier til boligområdene inngår i planen. Disse veiene skal opparbeides med 4,0 m kjørefelt
og 1,5 m plass for grøft/ sneopplag på hver side.
4.5 Demografiske forhold
I området er det planlagt oppført ca 50 boenheter. Samlet gir dette anslagsvis 150 personer.
4.6 Vegetasjon og terreng
Ved utbygging skal mest mulig bevares av bestående vegetasjonen hvor det ligger til rette for dette.
Tilpassede overganger mellom frilufts- og boligområder skal etterstreves.
4.7 Klima
Vindforhold vil ikke endres ved utbygging av området, men den relativt tette bebyggelsen vil kunne
gi gode lésituasjoner på tomtene.
4.8 Trafikk - samordnet areal og trafikkplanlegging
 Trafikkstøy
Det er ikke trafikkstøy i området ut over det etableringen medfører.
 Adkomst
Adkomst er fra E10. Planen forutsetter opprustning av tilknytningspunkt samt vei frem til nytt
boligområde.
 Parkering.
Bestemmelsene krever 2 biloppstillingsplasser pr. bolig for denne frittliggende boligbebyggelsen. Det
samme gjelder for konsentrert småhusbebyggelse, men med mulighet for noe redusert
parkeringsdekning ved fellesanlegg. Det er avsatt 2 felt for parkering for allmennheten, P1 med ca. 20
biloppstillingsplasser, P2 med 6 plasser
. Fotgjengere og syklister – veiforbindelser.
Veiene i planområdet har så liten trafikk at det her ikke er skilt mellom gående og kjørende trafikk.
. Kollektivtrafikk.
Buss går langs E 10.
 Offentlige tjenestebiler
Renovasjonsbiler og utrykningsbiler har adkomst til bebyggelsen.
4.9 Utvendig opphold og aktivitetsareal/lekeplasser.
Leke- og oppholdsområder er beskrevet under pkt. 4.3. Friluftsområdet på Kreta er i stor grad
frakoblet boligfeltene, og det legges opp til at området også kan benyttes av allmennheten. I tillegg til
gode utsiktsmuligheter ut mot Vestfjorden og inn mot Kabelvåg og marka innenfor, samt nordover
mot fjellriket og Svolvær, frembyr området fine rekreasjonsmuligheter langs fjæra. Dertil kommer
historieopplevelsen en kan få med å rusle langs restene etter okkupasjonstidens kystfort. En utbygging
i tråd med planen vil en forbedre adkomstmuligheter til området. Som kan få en funksjon med
karakter av bypark.
4.10 Vann og avløp
Planområdet forutsettes å bli tilknyttet eksisterende ledningsnett.
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5

ANDRE TILTAK I FORBINDELSE MED PLANEN.

5.1 Konsekvenser for trafikkforholdene i tilgrensende områder.
Planen endrer ikke trafikkbildet. Utbygget vil området gi noe økt trafikk, som medfører utbedring,
trafikksikringstiltak av i veikryss Finnesveien/ E 10, samt del av Finnesveien og Kretaveien.
5.2 Evt. økonomiske konsekvenser for Vågan kommune
En utbygging av området vil kunne påføre Vågan kommune utgifter ved utbygging av vei, vann- og
avløpsnettet.
5.3 Konsekvensutredninger, Risiko- og sårbarhetsanalyser, sjekklister
Det vises til vedlegg:
1. Konsekvensutredning Kulturmiljø
2. Konsekvensutredning Nærmiljø og Friluftsliv
3. Konsekvensutredning Landskapsbildet/ bybildet
4. Risiko og sårbarhets (ROS) analyse Bølgebelastning og bygging i strandsonen
5. Sjekkliste etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12, jf § 7
6. Risiko og sårbarhets (ROS) analyse
Reguleringsplanen er videreutviklet med basis i høringsrunde og foran opplistede utredninger og
analyser. Spesielt nevnes konklusjonen i vedlegg 6, hvor problematikk omkring bølgebelastning
medførte større utfylling en tenkt innledningsvis.

Bodø, 5. juni 2013
Hans Christian Størmer
BOARCH arkitekter a.s

