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1 Bakgrunn
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny brannstasjon på
Risøyhamn i næringsområdet N17 i kommuneplanens arealdel.

2 Planprosessen
Planbeskrivelse og bestemmelser er utarbeidet av Andøy kommune. Plankart er utarbeidet
av Norconsult på vegne av Andøy kommune.

2.1 planområdet
Planområdet utgjør om lag 1,71 daa, og omfatter hele eller deler av eiendommene 9/257, 9/1
og 9/8 Adkomst til brannstasjonen foreslås løst via Kveldroveien.

2.2 Kunngjøring av oppstart
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på kommunens hjemmeside, i Andøyposten og Bladet
Vesterålen. Samtidig ble det sendt brev/e-post med varsel om oppstart til berørte interesser,
myndigheter og grunneiere. Frist for innspill ble satt til 01. Mai 2020.

1 Varslet planområde

3 Forhold til andre planer
3.1 Overordnede planer
Fylkeskommunale planer
Planforslaget er ikke i strid med Fylkesplan for Nordland 2013-2025, arealpolitiske
retningslinjer.

3.2 Kommuneplanens arealdel
I gjeldende kommunedelplan, Kommuneplanens arealdel, Andøy kommune 2013-2024,
vedtatt 17.03.2014, er hoveddelen av landområdet avsatt til næringsbebyggelse.
Hovedformålet i planen vil være offentlig og privat tjenesteyting.
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3.3 Gjeldende reguleringsplaner
Detaljreguleringsplanen berører område for reguleringsplan Risøyhamn sør fra 1985.

3.4 Tilgrensende reguleringsplaner
Reguleringsplan Risøyhamn Sør fra 1985.

4 Planområdet
4.1 Bebyggelse og øvrig arealbruk
Arealbruk i nærområdet består av lagerbygg og private boliger. Området har privat vannverk
og kommunalt avløpsnett.

2 Ortofoto som viser tomt hvor planlagt brannstasjon ønskes bygd

5 Planforslaget
Reguleringsplanen består av et plankart med tilhørende bestemmelser. Bruken av områdene
innenfor planområdet er avklart med arealformål og juridiske linjer i plankartet. Der det er
behov for ytterligere presisering, gir bestemmelsene, som er juridisk bindende, påbud, forbud
eller rettigheter i forhold til arealbruken innen planområdet. Dette dokumentet,
planbeskrivelsen, beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens
forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Utredning av virkninger og ROS
analyse er basert på kjente databaser med kunnskapsgrunnlag for de aktuelle tema.

5.1 Plankart
Plankartet er framstilt digitalt i SOSI-standard (Samordnet Opplegg for Stedfestet
Informasjon) og på egen PDF i A3 format. Plankartet er vist i eget vedlegg.

5.2 Beskrivelse av planforslaget
5.2.1 Offentlig og privat tjenesteyting- brannstasjon- o_BAT
Området for brannstasjon reguleres innenfor området o_BAT. Brannstasjonen vil ikke ha
publikumsrettede funksjoner. Utkjøring fra brannstasjonen går via Kveldroveien.
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3 Situasjonsplan for planlagt tiltak

4 Planskisse for brannstasjon
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5.2.2 Kjøreveg – o_SKV
Området omfatter eksisterende kjøreveg. Offentlige veier skal til enhver tid utformes i
henhold til gjeldende formingsveileder og Statens vegvesens «Veileder N100 Veg- og
gateutforming».

5.2.3 Annen veggrunn – grøntareal – o_SVG
Området vil fungere som en grønn buffer mellom brannstasjon og kjøreveg. I bufferen
reguleres det hensynsone for å sikre fri sikt ved utrykning.

6 Virkninger for miljø og samfunn
6.1 Land- og skogbruk
Planforslaget berører ikke dyrka eller dyrkbar jord, og heller ikke skog av driftsmessig
interesse.

6.2 Naturmangfold
Ifølge Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) er det innenfor planområdet ikke
registrert viktige eller utvalgte naturtyper, eller prioriterte arter inkl. rødlista arter. Tiltakene
som det legges til rette for, vurderes å ikke medføre vesentlige endringer i den totale
belastningen på økosystemet (jf. Naturmangfoldloven § 10).

6.3 Teknisk infrastruktur
6.3.1 Vann og avløp
Det er privat vannverk i området. Vannledning følger planområdets østside. Kommunalt
avløpsrør går gjennom planområdet.

6.3.2 Renovasjon
Det vil ikke være faste ansatte eller publikumsrettede funksjoner på brannstasjonen.
Brannmannskap møter ved stasjonen som følge av utrykning eller øvelse. Søppelhåndtering
skjer gjennom regionens renovasjonsselskap renovest.

6.4 Forurensning, støy og luftkvalitet
Fv. 7706 går langs østsiden av planområdet. Traﬁkkmengden på vegen er ca 505 ÅDT og
fartsgrensen er 50 km/t. Det foreligger ikke støyberegninger fra vegen/støysonekart. Annen
forurensing er ikke kjent i området.
Ut fra områdets landlige beliggenhet og at omkringliggende veger er forholdsvis
lavtrafikkerte, antas det at planområdet ikke har dårlig luftkvalitet.
Tiltaket vil ikke medføre en traﬁkkøkning.

6.5 Kulturminner
Det er ingen kjente kulturminner i området. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken
oppdages automatisk fredede kulturminner etter lov om kulturminner, skal arbeidet stanses i
den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. De som
utfører arbeidet i marken skal gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn skal
straks sendes fylkeskommunen.

6.6 Barn og unges oppvekstsvilkår
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen stiller blant
annet krav til kommunen å vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og
byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven, og å organisere planprosessen slik at
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synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge
selv gis anledning til å delta.
I planområdets nære omgivelser ligger en barnehage og barne- og ungdomsskole.
Områdene i og rundt skole og barnehage benyttes både på dag og kveldstid med lekeplass,
ballbinge, idrettsanlegg og svømmehall. Kveldroveien som passerer planlagt brannstasjon
benyttes ofte av gående og syklende til og fra disse tjenestene og tilbudene.
Selve tiltaket retter seg ikke mot barn og unge. Det vesentligste i forbindelse med denne
konkrete utbyggingen er at ny bebyggelse og tilhørende infrastruktur ikke svekker
mulighetene for barn og unge til å komme seg trygt frem til sine målpunkter i tilgrensende
områder.

6.7 Friluftsliv og folkehelse
Planområdet inngår i et kartlagt friluftsområde med viktig verdi, men berører ikke direkte
friluftsinteresser. Det er av betydning at eksisterende forbindelseslinjer opprettholdes slik at
tilgang til friluftsområdene for eksisterende og fremtidig bebyggelse ikke forringes.

6.8 Trafikksikkerhet
Det er ingen fortau eller gang- og sykkelvei forbi planområdet. Kveldroveien benyttes som
adkomst til egen bolig, er langstrakt og oversiktlig med lite biltrafikk.

7 Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS)
7.1 Metode
Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke
planområdets
fremtidige funksjon og hendelser som kan påvirke omgivelsene som følge av ny arealbruk.
Hendelsene
er delt inn i natur/klima, tidligere bruk, infrastruktur, virksomhetsbaserte forhold og ulovlige
forhold.
Vurderinger av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig: forholdet er kontinuerlig til stede
• Sannsynlig (3) – kan skje av og til, periodisk hendelse
• Lite sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)
• Usannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men teoretisk
sjanse.
Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i:
• Ubetydelig (1): Ingen personskade eller skade på miljø
•
Mindre alvorlig (2): få/små personskader eller skade på miljø
•
Alvorlig (3): Alvorlig person- eller miljøskade
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•
Svært alvorlig (4): Personskade som medfører død eller varige men, mange skadd eller
langvarige
Miljøskade

Konsekvens:

1
ubetydelig

2 mindre
alvorlig

3 alvorlig

4 svært alvorlig

Sannsynlighet:
4 Svært sannsynlig
3 Sannsylig
2 Lite sannsynlig
1 Usannsynlig
Risikovurdering: Risiko fremkommer som funksjon av sannsynlighet og konsekvens.
• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt.
• Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes.
• Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes.

7.2 Vurderinger
Natur og Klima
Forhold/uønsket hendelse

Er området flomutsatt?
Er området utsatt for flom
fra elv/bekk, også lukket
bekk?
Er det fare for utglidning,
kvikkleire e.l.?
Er området utsatt for
jordras?
Er området utsatt for snøeller steinskred?
Er det radon i grunnen?

Er området spesielt utsatt
for skogbrann?
Er det spesiell fare for
usikker is? (kraftverk,
dammer, elver)

Ja

Nei

Sannsynlighet
(Vurderes ut
ifra tabell)

Konsekvens
(Vurderes ut
ifra tabell)

2

2

Risiko
(viser
resultatet i
tabell)

Merknad

X
X

X

X
X

X
X
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Vurderes
som
moderat til
lav
aktsomhet i
NGUs
kartdatabase

Vil tiltaket påvirke viktige
naturverdier, sårbare arter
osv.?
Tidligere bruk
Forhold/ uønsket hendelse

X

Vurdering
ja
Nei

Vil tiltaket påvirke
kulturminner?
Er området påvirket/forurenset
fra tidligere virksomheter som
følger:
- Avfallsdeponi (forurensing,
stabilitet)?
-Massedeponi (byjord,
forurensing, stabilitet)?
-Industrivirksomhet,
bensinstasjon, olje/
kjemikalieanlegg,
gartneri, e.l.?
-Militære anlegg?

Konsekv
ens
(Vurdere
s ut ifra
tabell)

Risiko
(viser
resultatet
i tabell)

Merknad

Sannsynlighet
(Vurderes ut
ifra tabell)

Konsekv
ens
(Vurdere
s ut ifra
tabell)

Risiko
(viser
resultatet
i tabell)

Merknad

2

2

X
X

X
X
X

X

Infrastruktur
Forhold/ uønsket hendelse

Vurdering
ja
Nei

Vil ulykker/naturskader
på nærliggende
transportårer utgjøre
en risiko for området
eller atkomsten?:
-hendelse på veg

X

-hendelse på bane
-hendelse på vann/elv
Vil drenering av
området føre til økte
problemer i
nedenforliggende
områder?
Er området utsatt for

Sannsynlighet
(Vurderes ut
ifra tabell)

X
X
X

X
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Området har
adkomst fra
fire
retninger,
redusert risiko
for at
området
sperres
av/blokkeres
ved
ulykke på veg.

støy fra transport,
skytebaner, bedrifter
o.l.?
Vil bortfall av følgende
tjenester gi spesielle
ulemper for området?:
-elektrisitet
-teletjenester
-vannforsyning
-renovasjon/spillvann

Påvirkes området av
magnetisk felt fra
høyspentlinjer?
Er det spesielle farer
forbundet med bruk av
veger innenfor
området?:

X
X
X
X

1
1
1
1

4
4
4
4

Samfunnskriti
sk virksomhet
hvis
det bygges
brannstasjon.
Backupsystemer
vurderes i
dialog med
kommunen,
leverandør og
brukere iht.
deres
internkontrolls
ystem.

X

X

Tiltaket vil gi
en begrenset
Trafikkøkning
(utrykningsbile
r).
vurdert som
minimal
ÅDT Fv. 7706:
505

-til skole/barnehage

X

1

3

-til nærmiljøanlegg og
idrettsanlegg

X

1

3

-til butikk

X

1

3

-til busstopp
-jernbaneoverganger
Har området

X
X
X
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Det er ikke
registrert
trafikkulykker i
nær
tilknytning til
planområdet.
Det er
registrert 4
ulykker ved
kryss mellom
Fv. 82 og Fv.
7706.
Rhamn skole/
u-skole/
bhage ca. 300
meter unna i
luftlinje.
Svømmehall,
ballbinge, gym
tilknyttet
skole. Ca 300
meter unna i
luftlinje.
Ca. 340 meter
i luftlinje.

alternative
atkomstruter for
utrykningskjøretøy?
Hva er utrykningstiden
for nødetatene?
Virksomhetsbaserte forhold
Forhold/ uønsket hendelse

Vurdering
ja
Nei

Omfatter området
spesielt brannfarlige
anlegg?
Vil følgende
hendelser som kan
inntreffe i
nærliggende
virksomheter
(industri
etc.), utgjøre en risiko?:
-utslipp av giftige
gasser/væske
-utslipp av
eksplosjonsfarlige/
brennbare gasser/
væsker
-Vil tiltaket begrense
framtidige utvidelser
av sikkerhetssoner
rundt nærliggende
virksomheter?

Ulovlig virksomhet
Forhold/ uønsket hendelse

Er tiltaket spesielt
utsatt for
kriminalitet?
Er tiltaket et
sabotasje-/
terrormål i seg
selv?

Sannsynlighet
(Vurderes ut
ifra tabell)

Konsekv
ens
(Vurdere
s ut ifra
tabell)

Risiko
(viser
resultatet
i tabell)

Merknad

Sannsynlighet
(Vurderes ut
ifra tabell)

Konsekv
ens
(Vurdere
s ut ifra
tabell)

Risiko
(viser
resultatet
i tabell)

Merknad

1

4

X

X

X

X

Vurdering
ja
Nei

X

X
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Brannstasjon
må regnes
som en
svært
samfunnskritis
k funksjon.

Kommunen
som eier det
lokale
brannvesenet
må i
byggeprosjekt
et vurdere om
det
er behov for
ekstra
sikkerhetstilta
k utenfor
bygget,
slik som
innhegning av
bygget.
Finnes det
potensielle
sabotasje-/
terrormål i
nærheten?

X

8 Innspill til planarbeidet
Sammendrag av innspill
Nordland Fylkeskommune

Kommentarer

NFK ber om at gjeldende Fylkesplan for
Nordland, kap. 8. Arealpolitikk i Nordland
tas hensyn til i planarbeidet.

Tas til etterretning.

Veg:
NFK ber om at følgende blir ivaretatt i
planarbeidet:
1. T-krysset må utformes i henhold til
Statens vegvesen sin håndbok N100
Veg- og gateutforming og reguleres i
plankartet med tilstrekkelig areal.
Dimensjonerende kjøretøy velges ut
fra vegens funksjon. Geometriske
krav, både horisontalt og vertikalt
må oppfylles. Siktlinjer og
hensynsone frisikt må inngå i
plankartet, og det knyttes
bestemmelse til hensynsone frisikt.
Plangrensen må legges slik at
frisiktsonen inngår i planen.
2. Vi oppfordrer til at det planlegges og
bygges fortau på de kommunale
vegene der brannbiler skal kjøre.
Dette for å gi tryggere ferdsel for
bl.a. skolebarn.
3. Vi minner om at Veglovens
byggegrense er 50 meter målt fra
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1. Sikres gjennom bestemmelsene §
3.2.1 Kjøreveg o_SKV og § 4.1
Sikringssone.

2. Fortau vil måtte løses i en egen
reguleringsplan med en helhetlig og
gjennomtenkt løsning for hele
Kveldroveien som viderefører
reguleringsplan for Risøyhamn sør
av 1985.
3. Tas til etterretning.

midtlinjen av fylkesvegen, dersom
det ikke reguleres annet i planen.
4. Det må tas inn
rekkefølgebestemmelse som sier at
det skal inngås en
gjennomføringsavtale mellom
vegeier og utbygger, før
igangsettingstillatelse gis. En
gjennomføringsavtale skal sikre at
detaljerte byggeplaner og utbygging
skjer i henhold til gjeldende
standarder, regler og krav. Avtalen
vil også gi oversikt over
kontaktpersoner og hvem som har
ansvar for hva i forbindelse med
bygging og overtakelse av ferdig
anlegg.
5. Det må tas inn
rekkefølgebestemmelse hvor det
fremkommer at krysset med
fylkesvegen skal være opparbeidet
og godkjent av vegmyndigheten før
det gis midlertidig brukstillatelse for
planlagte tiltak.
Kulturminner og kulturmiljø
Nfk har foreløpig ingen merknad til
kulturminner.
Barn og unges sikkerhet
Skolen i Risøyhamn ligger i nærheten av
arealdisponeringen til brannstasjonen.
Utforming av arealene bør skje på en slik
måte at den ivaretar barn og unges
sikkerhet og ferdsel.
Klima og klimatilpasning
Av kartgrunnlag fremkommer det at
planområdet inkluderer en bekk og
myrområder. Bekker og myrer er naturlige
håndteringer av overvann. Det er derfor
viktig at disse, i den grad det lar seg gjøre,
ivaretas og forbli uberørt.

4. Vegeier og utbygger er Andøy
kommune.
5. Eksisterende kryss med fylkesvegen
er ikke lengre en del av
reguleringsplanen.
Kulturminner
Kulturminner vil ivaretas i planbestemmelse
§ 2.4, og lov om kulturminner av 9. juni
1978 nr.50, jf. §§ 3, 4, 6 og 8.
Barn og unges sikkerhet
Selve tiltaket retter seg ikke mot barn og
unge. Brannstasjonen vil heller ikke ha
publikumsrettede funksjoner. Aktivitet i
området vil komme som følge av uttrykning
til brann av brannvesen. Den nye
brannstasjonens plassering vil være
tryggere enn beliggenheten til dagens
brannstasjon.
Klima og klimatilpasning
Tas til etterretning.
Generelt:
Begrunnelse for valg av lokalisering har
med at det er vanskelig å finne noen bedre
plassering innenfor Risøyhamn og fordi de
fleste brannmannskapene vil ha svært kort
vei til stasjonen. Eneste tilbudet om tomt
utenfor Risøyhamn ville ikke la seg
gjennomføre. Her var tomten helt inntil Fv.
82 og bygget ville kommet bare få meter fra
eksiterende bygg og Fv. 82.
Det ville også ha vært mer disponert for
innbrudd og hærverk ved å ligge i et
område uten tilsyn.
Det planlegges gjennomført et åpent møte
angående planforslaget i forbindelse med
utlegging til offentlig ettersyn.

Generelt:
Det forventes at det vises til begrunnelse for
hvorfor lokaliseringen av brannstasjonen
har blitt valgt fremfor andre alternativer.

Risøyhamn vannverk leverer vann til
brannstasjonen, Uttak fra hovedledning
tilpasses derfor leveringskapasiteten til
vannverket. For å kunne forbedre dette må
stasjonen flyttes min. 1,5 mil lenger nord,
men da vil brannvesenet ikke kunne oppnå
innsatstiden på 10 min. til særskilte
objekter, som f.eks. Risøyhamn skole.

Siden planområdet ligger i tettstedet
Risøyhamn er det relevant å gjennomføre

Estetiske forhold sikres gjennom
bestemmelse § 3.1.4 Estetikk.

Nye bygg bør utformes mest mulig
klimavennlig og energieffektivt.
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medvirkning mer aktivt enn kun høringer.
Det kan f.eks. være relevant å gjennom
møter med berørte parter, slik som naboer
og de som skal jobbe på brannstasjonen.

Generelle merknader tas til etterretning

Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir
prinsipper for hvordan offentlige
beslutninger skal tas, jf. naturmangfoldloven
§§ 8 – 12.
Vi viser til vannforskriften § 12, og ber
kommunen legge opp til en arealforvaltning
som sikrer god vannkvalitet.
Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen
må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr.
plan- og bygningsloven § 1-1
Nasjonal politikk pålegger kommunen å
legge til rette for alle grupper. Interessene til
personer med funksjonsnedsettelser må
ivaretas.
Barn og unge må ivaretas i planleggingen.
Sikker skolevei, samt god tilgang til
lekearealer og andre uteområder er viktige
hensyn. Planleggingen bør vektlegge
sikring av områder der barn og unges
ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en
særlig risiko for liv og helse.
Fylkeskommunen forventer at kommunene
legger FNs bærekraftsmål til grunn for
samfunns- og arealplanleggingen, i tråd
med nasjonale forventninger.
Fylkeskommunen ber om at bygninger og
tiltak oppføres med tanke på fremtidige
klimaendringer, reduksjon av energibehov
og utslipp av klimagasser. Alternative
energikilder bør alltid vurderes.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap
DSB forventer at man i planprosessen
ivaretar kravene i brannregelverket
herunder kravet om innsatstid i Forskrift om
organisering og dimensjonering av
brannvesen § 4-8.
Risøyhamn velforening
Velforeningen vil gjøre planarbeidgruppen
for brannstasjonen oppmerksom på
vannstanden i Kveldrovannet.

Tas til etterretning.

Vannstanden i Kveldrovannet vil ikke
påvirkes av etablering av brannstasjon 170
m unna.
Avrenning fra vannet går over tomten til den
nye brannstasjon. Den del av grøften som
blir berørt av byggingen vil bli lagt i rør. For
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Vannet har ikke nok vanntilførsel for å
opprettholde livet i vannet. En slange er lagt
ut fra rørsystemet til Risøyhamn Vannverk
som forsyner vannet med friskt vann.
Ved utgraving av brannstasjontomten vil det
bli behov for drenering og utgraving.
Kveldrovannet renner ut i dette området, og
til slutt i sjøen. Velforeningen ber med dette
om at en tar hensyn, og ikke gjør tiltak som
kan senke vannstanden i Kveldrovannet.
Statens vegvesen
SVV minner om at vegnormalene gjelder for
planen slik at fremkommelighet og
trafikksikkerhet blir ivaretatt i
reguleringsarbeidet. Statens vegvesen har
ellers ut fra sitt ansvarsområde, ingen
merknader til oppstartsvarselet.
Idrettslaget Andøygutten
Il Andøygutten har strøm og styring av
lysløypa ut ifra tomta der det er planlagt
bygging av brannstasjon. IL Andøygutten
regner med at kommunen tar kostnaden
med ei eventuell flytting av dette.
Marina Karlsen
Eier eiendommen 9/95. En brannstasjon
vegg i vegg vil med aktivitet til alle døgnets
tider være til stor belastning på grunn av
helse.
Eiendommen ble lagt ut for salg i høst, men
ble ikke solgt. Det vil bli vanskelig å få solgt
eiendommen, da de færreste vil bo vegg i
vegg med en brannstasjon.
Jeg vil derfor be om at Andøy kommune
kjøper ut min eiendom, slik at jeg kan finne
et nytt egnet sted å bo.

at vannstanden skal kunne minskes må
grøften dybde utvides helt opp til vannet,
noe som verken er planlagt eller behov for.
Avrenning vil være lik som i dag når
brannstasjonen er ferdig.

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

Brannstasjonen vil ikke medføre masse
støy ved normal drift. Det vil kun være
aktivitet som følge av en utrykning til brann.
Støy kan forekomme under
anleggsperioden.
Andøy kommune kan ikke kjøpe ut
eiendommer på bakgrunn av etablering av
samfunnskritiske installasjoner.
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