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Områderegulering for Andøya Spaceport Børvågen
Reguleringsbestemmelser

PlanID: 1871-201703
Saksnummer: 17/886
Dato: 12.07.2019

§ 1. Planens hensikt
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av en permanent oppskytningsbase for små
satellitter med tilhørende næringsarealer og infrastruktur, samt midlertidig drift av interim
oppskytningsbase for små satellitter i tiden frem til ferdigstilling av den permanente oppskytingsbasen.

§ 2. Reguleringsformål
I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med følgende
arealformål, hensynssoner og bestemmelsesområder.

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)
BN 1 - 7
Næringsbebyggelse, molo, utfyllinger og oppskytningsområder
BFR 1 -2
Fritidsbebyggelse
BSM
Steinbrudd og masseuttak
BVF
Vannforsyningsanlegg
BUN
Naust
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 nr. 2)
o_SKV 1
SKV 2 – 7
SVT
SR
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Offentlig kjøreveg
Privat kjøreveg
Annen veggrunn – teknisk anlegg
Rasteplass

Områderegulering for Andøya Spaceport, Børvågen.

PlanID 1871-201703

Landbruks-, natur- og frilufts formål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5)
L

Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)
V
VF
VKA

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Farled
Kombinert formål i sjø

Bestemmelser til hensynssoner (§ 12-6)
Sikringssoner (§11-8a)
H140
H190

Frisiktsone
Sikringssone

Faresoner (§11-8a)
H310
Faresone skred
H360
Skytebane
Sone med særlig hensyn til kulturmiljø (§ 11-8 c)
H570
H730

Bevaring kulturmiljø
Båndlegging etter kulturminneloven

Bestemmelsesområdet
#1-4

Bestemmelsesområder

§ 2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
§ 2.1 Krav til detaljering

Vedlagt søknad om igangsettingstillatelse skal det følge en situasjonsplan og bebyggelsesplan i passende
målestokk.

a) For alle byggetiltak i næringsområde BN 6 kreves detaljert situasjonsplan som skal følge
søknadene. For områdene BN 1 til BN 4 kreves at det utformes en felles situasjonsplan.
b) Situasjonsplanene skal som et minimum avklare følgende forhold:
 Bebyggelsens plassering, form, høyde, møneretning, dimensjoner og fargebruk.
 Tekniske løsninger for vann og avløp, herunder overvannshåndtering med god nok
fordrøyning.
 Adkomstforhold, interne veger og parkering.
 Eventuelle gjerder med plassering og utforming.
 Ivaretagelse av prinsippene om universell utforming
c) Situasjonsplanen skal ivareta de avbøtende tiltak som er beskrevet i konsekvensutredning for
landskap.
d) Etappeplan form masseuttak og landskapsplan
Mindre justeringer av formålsgrenser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt avkjøringer kan
godkjennes dersom grunner som f.eks. terrengtilpasning eller arealutnyttelse taler for det. Behovet for
justeringen skal begrunnes i igangsettingssøknaden.
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§ 2.2 Funksjons- og kvalitetskrav
Landskapstilpasning og estetisk utforming

Terrenginngrep for masseuttak, utfylling i sjø og veger og lignende skal utføres på en skånsom måte,
tilpasses eksisterende terreng og vegetasjon, samt avsluttes på en estetisk god måte. Vegskjæringer skal
så langt mulig unngås.
Utbyggingsområdenes naturlige vegetasjon skal så langt som mulig søkes bevart.
Byggetiltak skal sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og i samspill med
omgivelsene.

Parkeringskrav

Parkeringsbehov skal redegjøres for i søknad om igangsettingstillatelse.

§ 2.3 Nederste kotehøyde mot sjøen for ny bebyggelse

Nederste kotehøyde mot sjøen for ny bebyggelse settes til + 3 meter over middels vannstand. Dette
gjelder ikke naust og kaianlegg.

§ 2.4 Støy

Støy skal vurderes iht retningslinje T-1442 Behandling av støy i arealplanleggingen.

§ 2.5 Byggegrenser mot vei

Byggegrenser er 15 meter fra senterlinje av fylkesvei og kommunal vei.

§ 2.6 Kabelanlegg

Det skal tas hensyn til evt. eksisterende høyspentlinjer og kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging etc.
må avklares med eier.
Tekniske anlegg som nettstasjon mv. tillates plassert innenfor utbyggingsformålene i planområdet. Behov
og plassering avklares med energileverandør og skal fremgå av situasjonsplan ved søknad om
igangsettingstillatelse.

§ 2.7 Vann- og avløpsrør

Vann- og avløpsrør kan etableres i planområdet. Plassering, utforming og plan for etablering av VA-anlegg
som berører offentlig veiformål må avklares med eier. Vann og avløpsplan skal framgå ved søknad om
igangsettingstillatelse.

§ 2.8 Grunnforhold

Før igangsettingstillatelse og anleggsstart skal det gjennomføres supplerende grunnboringer for å få et
grunnlag til nødvendig geoteknisk prosjektering for moloer og opparbeidelse av landområder i sjø.
Ved mistanke om forurenset grunn må dette sjekkes nærmere ut og eventuell tiltaksplan for håndtering
av forurensede masser i henhold til forurensningsforskriften kap. 2 må utarbeides.
Det skal gjennomføres hydrogeologiske undersøkelser for kartlegging av grunnvannsnivå mellom
Børvågvatnet og planlagt masseuttak i BN 1 og # 2.

§ 2.9 Verneverdier kulturmiljø/naturmangfold (PBL § 12-7 nr. 6)

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i
området, må arbeidet stanses og kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune og Sametinget
varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd.

§ 2.10 Bygge- og anleggsfasen

Ved større tiltak i områder regulert til næringsbebyggelse- og anlegg eller samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur skal det utarbeides en egen tiltaksplan for hvordan farer og ulemper for beboere i
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nærområdet skal håndteres i anleggsfasen. Det gjelder spesielt transport og trafikk, støy, støv og rystelser.
Tiltaksplan, med håndtering av problemene og avbøtende tiltak, skal godkjennes av Andøy kommune.
Det skal utarbeides et Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan etter norsk standard. Dette legger samlede
føringer for detaljplanlegging, anleggsfase og driftsfase.

§ 3. Bestemmelser til arealformål
§ 3.1 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)
Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (BFR, BSM, BN, BVF, BUN)

Byggegrense på 100 m fra sjø og 50 m fra vassdrag gjelder ikke innenfor områder for bebyggelse og
anlegg, herunder alle underkategorier. Dersom byggegrense ikke er definert spesielt i bestemmelsene for
området er byggegrensen sammenfallende med formålsgrensen.

§ 3.1.1Fritidsbebyggelse

BFR

§ 3.1.2 Steinbrudd og masseuttak

BSM

§ 3.1.3 Vannforsyningsanlegg

BVF

§ 3.1.4 Uthus/naust/badehus

BUN

For områder regulert til formålet fritidsbebyggelse gjelder bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.
Mineralloven gjelder for området.

Området kan benyttes til høydebasseng.
For område regulert til formålet uthus/naust/badehus gjelder bestemmelsene til kommuneplanens
arealdel.

§ 3.1.5 Næringsbebyggelse og anlegg
a) Næringsbebyggelse

BN1

b) Næringsanlegg

BN2

c) Næringsanlegg

BN3

d) Næringsanlegg

BN4

e) Næringsanlegg

BN5

Det tillates oppført bygninger og anlegg for næring/industri samt utendørs lagring i tilknytning til
virksomheten. Justering av plassering for sikringsgjerder tillates. Maks tillatt utnyttingsgrad %-BYA = 70 %.
Det tillates ikke bebyggelse. Utgjør mellomsonen mot offentlig veiareal og BN 1.

Det tillates ikke bebyggelse. Det skal tilrettelegges for utfylling i sjø og molo. Justering av plassering for
sikringsgjerder tillates.
Det tillates ikke bebyggelse. Det skal tilrettelegges for utfylling i sjø og molo. Justering av plassering for
sikringsgjerder tillates.

Det skal tilrettelegges for utfylling i sjø og molo. Det tillates oppført bygninger og anlegg for
næring/industri samt utendørs lagring i tilknytning til virksomheten. Infrastruktur knyttet til oppskyting av
raketter som redegjort i planbeskrivelse tillates opp til 30 m over gjennomsnittlig planert terreng.
Justering av plassering for sikringsgjerder tillates.
Anlegg skal ivareta sjøsikkerhet med lys og maritim merking.
Krav til etablering av sikkerhetsregime og varslingsrutiner er gitt av rekkefølgekrav i planbestemmelser og
skal være etablert før det gis brukstillatelse for oppskytingsområdet.
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f) Næringsbebyggelse

BN 6

g) Næringsanlegg

BN 7

Utgjør service- og administrasjonsområde og hovedadkomst til anlegget. Det tillates oppført bygninger og
anlegg for næring/industri samt utendørs lagring i tilknytning til virksomheten. Innenfor område BN6
tillates også etablert brakkerigg. Justering av plassering for sikringsgjerder tillates. Maks tillatt
utnyttingsgrad %-BYA = 70 %.
Utgjør dagens bruk i forbindelse med missiloppskytning i Børvågen. Det tillates etablert brakkerigger og
infrastruktur for rakett- og missiloppskyting.

§ 3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2)
§ 3.2.1 Offentlig kjøreveg

o_SKV 1

§ 3.2.2 Kjøreveg

SKV 2 – 6

Utgjør offentlig kjøreveg i området. Formålet er del av fylkesveg 974.
Privat vei er regulert med 8 meters bredde.

Tillatelse til nye avkjørsel til fylkesveg 974 kan normalt gis under forutsetning av at tekniske krav til
avkjørselsutformingen oppfylles. Hvor forholdene ligger til rette kan atkomst henvises til nærliggende
avkjørsel. Kjøreveg gjennom område regulert til steinbrudd og masseuttak (BSM) må etableres slik at den
ikke er til hinder for dagens drift i BSM.

§ 3.2.3 Kjøreveg

SKV 7

§ 3.2.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg

SVT

§ 3.2.5 Rasteplass

SR

Formålet omfatter dagens privat kjøre- og tilkomstvei til hyttefelt.

Områder benevnt SVT kan brukes som grøfter, skjæring, fylling, støttemurer, snøopplag, plassering av
lysmaster/skilt/rekkeverk o.l.
Utgjør opparbeidet rasteplass og parkering. Området kan tilrettelegges med informasjonsskilt, toaletter,
sitteplasser o.l.

§ 3.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5 nr. 5)
Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift

L

For området regulert til formålet LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag gjelder bestemmelsene til
kommuneplanens arealdel.
Det tillates ikke oppført gjerder e.l. som i unødig grad hindrer alminnelig ferdsel.

§ 3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5 nr. 6)
Fellesbestemmelser for bruk og vern av sjø og vassdrag

V, VF, VKA

Alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjø skal i tillegg til plan- og bygningsloven behandles etter
havne- og farvannsloven. I områder vist til farled eller kombinerte formål i sjø og vassdrag tillates ikke
tiltak som kan hindre ferdselen.

a) Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

V

Tiltak i vassdrag, med ulemper for allmenne interesser, må ha tillatelse etter vannressursloven. Etablering
av akvakulturanlegg kan ikke tillates.
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b) Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone

VKA

Området regulert til kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone reguleres
med formålene fiske og farled.

§ 4. Bestemmelser til hensynssoner (PBL § 12-6)
4.1 Sikringssoner (PBL § 11-8 a)
Sikringssoner

H190-1

Sikringssoner

H140-1

Sikringssoner

H140-2

Område H190 er sikringssone for infrastruktur (VA-ledning). Tiltak innenfor sonen tillates ikke uten
godkjenning fra eier av VA-ledningene.

Utgjør frisiktsone for fyrlykt sektor. Det tillates ikke bebyggelse over kote + 15 moh innenfor sonen. Det
tillates infrastruktur knyttet til oppskyting av raketter, som angitt i § 3.1.5 e).
Utgjør frisiktsone fra BN 6 til BN 5. Det tillates ikke bebyggelse innenfor sonen.

§ 4.2 Faresoner (PBL § 11-8 a)
Plan for varsling og bruk av faresone for skytebane, H360, skal følge av retningslinjer angitt i Risiko- og
sårbarhetsanalyse_Vedlegg 12_Andøya Spaceport _temarapport, ROS, Børvågen Norconsult 2019.

§ 4.2.1 Faresone ras og skred

H310

§ 4.2.2 Skytebane

H360-1

§ 4.2.3 Skytebane

H360-2

Vedlagt søknad om igangsettingstillatelse skal sikkerheten mot skred være dokumentert. Det skal være
sannsynliggjort at eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak ligger innenfor miljømessige, tekniske
og økonomiske rammer. Nødvendige sikringstiltak skal være gjennomført før tillatelse til tiltak kan gis.
Utgjør hensynssone ved klargjøring av raketter på oppskytingsområdet. Ved klargjøring av rakett er det
ikke tillatt for ferdsel innenfor sonen av uautorisert personell. Det må utarbeides plan for varsling og bruk
av sonen før det gis brukstillatelse til aktivitet innenfor sonen.
Utgjør hensynssone ved oppskyting av raketter fra oppskytingsområdet.

Utstrekningen av faresone er større enn område H360_2 som er vist i plankartet. Illustrasjon av
faresonens avgrensning (Vedlegg 23 Illustrasjonsplan_Hensynssoner) skal til enhver tid være tilgjengelig
på kommunens nettsider. Hensynssoner for skytebane må i sin helhet innarbeides i kommuneplanens
arealdel ved første revisjon av kommuneplanen.
I hensynssone H360_2 tillates ikke allmenn ferdsel eller opphold ved oppskytning av satellitter. Det må
utarbeides plan for varsling og bruk av sonen før det gis brukstillatelse til aktivitet innenfor sonen. Plan for
varsling må også omfatte faresone for skytebane utenfor planområdet. Det må utarbeides plan for
periodevis stenging av fylkesvei som må godkjennes av Fylkeskommunen / Statens vegvesen.

§ 4.2.4 Skytebane (interim pad)

H360-3

Utgjør hensynssone ved klargjøring av raketter på midlertidig oppskytingsområdet. Ved klargjøring av
rakett er det ikke tillatt for ferdsel innenfor sonen av uautorisert personell. Det må utarbeides plan for
varsling og bruk av sonen før det gis brukstillatelse til aktivitet innenfor sonen.
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Det må utarbeides plan for periodevis stenging av fylkesvei som må godkjennes av Fylkeskommunen /
Statens vegvesen.
Hensynssonen er gjeldende fram t.o.m 31.12.2024. For bruk utover angitt dato må det framlegges utvidet
søknad som legges til høring for sektormyndigheter, kommune og naboer/allmennheten. Søknad må
redegjøre for påvirkning mot miljø- og samfunn og redegjøre for avbøtende tiltak.

§ 4.2.5 Skytebane (interim pad)

H360-4

Utgjør hensynssone ved oppskyting av raketter fra midlertidig oppskytingsområdet.

Utstrekningen av faresone er større enn område H360_4 som er vist i plankartet. Illustrasjon av
faresonens avgrensning (Vedlegg 23 Illustrasjonsplan_Hensynssoner) skal til enhver tid være tilgjengelig
på kommunens nettsider. Hensynssoner for skytebane må i sin helhet innarbeides i kommuneplanens
arealdel ved første revisjon av kommuneplanen.
I hensynssone H360_4 tillates ikke allmenn ferdsel eller opphold ved oppskytning av satellitter. Det må
utarbeides plan for varsling og bruk av sonen før det gis brukstillatelse til aktivitet innenfor sonen. Plan for
varsling må også omfatte faresone for skytebane utenfor planområdet. Det må utarbeides plan for
periodevis stenging av fylkesvei som må godkjennes av Fylkeskommunen / Statens vegvesen.
Hensynssonen er gjeldende fram t.o.m 31.12.2024. For bruk utover angitt dato må det framlegges utvidet
søknad som legges til høring for sektormyndigheter, kommune og naboer/allmennheten. Søknad må
redegjøre for påvirkning mot miljø- og samfunn og redegjøre for avbøtende tiltak.

§ 4.3 Sone med særlig hensyn til kulturmiljø (PBL § 11-8 c)

Kulturminner som ikke er automatisk fredet er regulert inn som hensynssone (H570) uten sikkerhetssone i
plankartet. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak, herunder fradeling,
innenfor sonen uten at regional kulturminnemyndighet først har fått uttale seg. Oversikt over
kulturminner regulert med hensynssone:
H570_1 LokalitetID 138355 Børvågen (båtstø-anlegg) og LokalitetID 138357-1 Børvågen (bygningsruin)
H570_2 LokalitetID 247746 Nyere tids tufter (bosetning – aktivitetsområde)
H570_3 LokalitetID 8302 Nordhamna (bosetning – aktivitetsområde)
H570_4 LokalitetID 57004-1 Nordhamna (bosetning – aktivitetsområde)
H570_5 LokalitetID 48202 Mjele Nordre (bosetning – aktivitetsområde)

§ 4.4 Båndlegging etter lov om kulturminner (PBL § 11-8 d)
Kulturminner (H730)

Automatisk fredete kulturminner med sikkerhetssone er regulert inn som båndleggingssone (H730) i
plankartet. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak, herunder fradeling,
innenfor sonen uten tillatelse fra regional kulturminnemyndighet. Oversikt over automatisk fredete
kulturminner:
H730_1 LokalitetID 138046-1 Bukkekjerka (tradisjonslokalitet – offersted)
H730_2 LokalitetID 138030-1 Børra (gravrøys) og LokalitetID 138031-1 Børra (gravrøys)
H730_3 LokalitetID 138358 Lapphola (bosetning – aktivitetsområde)
H730_4 LokalitetID 8301 Børvågen (bosetning – aktivitetsområde)
H730_5 LokalitetID 37639-1 Børvågen (bosetning – aktivitetsområde - hustuft)
H730_6 LokalitetID 37640 Børvågen (bosetning – aktivitetsområde)
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H730_7 LokalitetID 47670 Mjele Nordre (bosetning – aktivitetsområde)
H730_8 LokalitetID 247744 Steinalderlokalitet (bosetning – aktivitetsområde)
H730_9 LokalitetID 67625-1 Lillelandsvika (bosetning – aktivitetsområde - hustuft)
H730_10 LokalitetID 18082-1 Lillelandsvika (gravminne – gravhaug)
H730_11 LokalitetID 37641-1 Leirvika (bosetning – aktivitetsområde - hustuft)
H730_12 LokalitetID 8305-1 Leirvika (bosetning – aktivitetsområde - hustuft)

§ 5. Bestemmelsesområder
§ 5.1 Bestemmelsesområder (område #1, #2, #3, #4)

Bestemmelsesområde er område for midlertidig næringsvirksomhet og anleggs- og riggområder.

§ 5.1.1 Bestemmelsesområde

#1

Installasjoner og tilrettelegging for oppskytingsbase for små satellitter tillates i bestemmelsesområde #1.
Brukstillatelse for oppskyting av små satellitter skal følge av midlertidig tillatelse til oppskytning av små
satellitter. Midlertidig oppskytningstillatelse kan inneholde, herunder vurdere hvilken tilsynsmyndighet/ sikkerhetsregime og varslingsrutiner som eventuelt blir implementert o.l.

§ 5.1.2 Bestemmelsesområde

#2

§ 5.1.3 Bestemmelsesområde

#3

§ 5.1.4 Bestemmelsesområde

#4

Utgjør område for midlertidig masseuttak og lagring av masser. Masser kan tas ut iht godkjent driftsplan
og masser kan mellomlagres inntil ferdigattest for tiltak i område BN1-BN5 foreligger. Området skal settes
i stand så snart som mulig, og senest i løpet av påfølgende vekstsesong etter at tiltaket er avsluttet.
Bestemmelsesområde #3 er område for mellomlagring av masser. Området skal settes i stand så snart
som mulig, og senest i løpet av påfølgende vekstsesong etter at tiltaket er avsluttet.
Bestemmelsesområde #4 er område for midlertidig næringsområde. Det tillates installasjoner og
tilrettelegging for kontrollsenter og serviceareal med brakkerigg er tilknyttet oppskytingsbase for små
satellitter i #1. Området skal settes i stand så snart som mulig, og senest i løpet av påfølgende vekstsesong
etter at tiltaket er avsluttet.

6. Rekkefølgebestemmelser (PBL § 12-7 nr.10)
§ 6.1 Før opprettelse av eiendommer (felt BN 1-7, SKV 2 - 6) (PBL 12-7 nr. 13)
Det skal foreligge planskapt netto verdiøkning av eiendommer (SJEKK MED kommunen og forutsetninger /
forventninger i dialog med grunneiere)

§ 6.3 Før igangsettingstillatelse (felt BN 1 – 6, #1, #2 og 3, SKV 1-6)

Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge (relatert til omsøkt utbygging):






Situasjonsplan iht § 2.1.
Detaljplaner for tiltak på høyspentlinjer og kabelanlegg i grunn i forbindelse med det
omsøkte tiltaket, nettstasjoner som er godkjent av netteier/energileverandør og eventuelt
andre berørte grunneiere.
For større terrenginngrep skal det utarbeides landskapsplan og etappeplan for
gjennomføring, massehåndtering og mellomlagring.
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Dokumentasjon på tilstrekkelig brannvann.
Dokumentasjon ift. grunnforhold, jf. § 2.8.
Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- anleggsfasen, jf. § 2.10.
Godkjent miljøoppfølgingsplan. Jf. § 2.10.
Det skal opprettes en koordineringsgruppe som skal bistå i arbeidet med å utarbeide
retningslinjer og avbøtende tiltak for bruk av hensynssoner og fastsetting av utvidede
faresoner som ikke er hjemlet i planforslag. En koordineringsgruppe bør bestå av
fiskerinæringens interesseorganisasjoner, Andøya Spaceport, Forsvaret og Andøy kommune.
Det bør utarbeides et «årshjul» med framdriftsplan og beslutningspunkter fram mot av
Andøya Spaceport i 2022.

6.4 Før bebyggelse og anlegg tas i bruk (felt BN 1 – BN6)

Før ferdigattest kan gis skal følgende foreligge/være ferdig opparbeidet (relatert til omsøkt utbygging):









Uteområder iht. situasjonsplan; atkomst, parkering, manøvreringsareal for kjøretøy,
avfallshåndtering, eventuelle nettstasjoner, nye kabelanlegg, nye VA-anlegg, eventuelle
gjerder og nødvendig sikring av skjæringer.
Offentlig veggrunn, VA-anlegg og kabelanlegg samt nettstasjoner iht. detaljplaner godkjent
av kommunen, Fylkeskommunen og netteier/energileverandør og eventuelt andre berørte
grunneiere.
Tilsåing/beplantning iht. § 2.2, eller gjennomføringsplan for dette dersom det søkes
brukstillatelse/ferdigattest i vinterhalvåret.
Det må utarbeides plan for varsling og bruk av sonen før det gis brukstillatelse til aktivitet
innenfor sonen.
Varslingsrutiner for faresoner skal være godkjent av Andøy kommune, Kystverket
ogFiskeridirektoratetJf. § 6.3 pkt 8.

6.5 Vilkår i bygge- og anleggs- og driftsperiode (felt BN 1 – 6, SKV 1-6)
a) Anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomføres i samsvar med Miljødirektoratets veileder
for håndtering av sedimenter (TA-2960/2012) og retningslinjer for sjødeponi (TA2624/2010).
Arbeidet skal utføres slik at det ikke medfører vesentlige ulemper for naturmiljø, fiskeri- og
friluftsinteresser.
b) Det må påvises at deponiområdene er stabile under anleggsfasen og i etter-situasjonen.
c) Fv. 974 skal i størst mulig grad være åpen for trafikk i anleggsperioden. Det er tillatt med
kortere perioder med stengning av vegen. Det er tillatt med omlegging av vei i forbindelse med
etablering av kulvert. Det må sikres at dette ikke fører til fare for liv og helse.
d) Det skal sikres midlertidig mulighet for gående og syklende i anleggsperioden
e) Utslipp av skadelige stoffer og avrenning fra anleggsarbeidet til sjø og vassdrag skal til
enhver tid unngås.
f) Ved anleggsgjennomføring skal inngrep i sjøbunnen, utover de nødvendige utdypingstiltak,
minimeres.
g) Anleggsperioden skal fastsettes i forbindelse med søknad om mudring og dumping i
samråd mellom Kystverket, Andøy kommune og Fylkesmannen i Nordland.
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Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i
bestemmelsene
Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i planbestemmelsene, for eksempel
illustrasjonsplan eller geoteknisk rapport, listes opp her med navn, dato og eventuelt rapportnummer.
Til enhver tid gjeldende illustrasjon av fareområde for skytebane.

Side 10 av 10

Områderegulering for Andøya Spaceport, Børvågen.

PlanID 1871-201703

