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Detaljregulering for farleden til Leirpollen
Nasjonal arealplan-ID: 54412017001

1. Planens hensikt
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utdyping av deler av farleden til Leirpollen med
tilhørende navigasjonsinstallasjoner. I tillegg legges det til rette for etablering av sjødeponi for rene masser
primært nord for Stangnesodden i Tanafjorden, alternativt sør for Stangnesodden. Samtidig skal vesentlige
ulemper for naturmiljø, fiskeri- og friluftsinteresser unngås

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
2.1 Anleggsgjennomføring




Arbeidet skal utføres slik at det ikke medfører vesentlige ulemper for naturmiljø, fiskeri- og
friluftsinteresser.
Vilkår for gjennomføring skal fastsettes i forbindelse med behandlingen av søknaden etter
forurensningsforskriftens kapittel 22.
Nødvendige forebyggende tiltak for å hindre mulig smitte med Gyrodactylus salaris skal gjennomføres,
og følges opp under anleggsgjennomføring.

3. Bestemmelser til arealformål
3.1 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5)
LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. (L1 - L2)
 Områdene kan utnyttes i tråd med dagens bruk.
 Innenfor områdene tillates etablert, endret og fjernet navigasjonsinstallasjoner tilknyttet farleden.

 Andre tiltak må behandles som dispensasjon fra plan.
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3.2 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)
Farled (VF1)




Området skal være allment tilgjengelig, og tillates benyttet til ferdsel, fiske og friluftsliv.
Innenfor området farled er det ikke tillatt å deponere masser eller gjenstander av noen art.
Innenfor området tillates etablert navigasjonsinstallasjoner tilknyttet farleden.

Naturområde (VNV1 – VNV4)


Områdene skal være allment tilgjengelig, og tillates benyttet til ferdsel, fiske og friluftsliv.

4. Bestemmelser til hensynssoner
4.1 Båndlegging etter lov om naturvern (H720_1)


Området inngår i Tanamunningen naturreservat, der forskriften FOR-1991-12-20-936 gjelder.

5. Bestemmelser til bestemmelsesområder
5.1 Bestemmelser til #M1





Innenfor området tillates utdyping og vedlikeholdsmudring av farleden.
Planen legger til rette for en seilingsdybde på 9 meter, hvilket innebærer at utdyping tillates inntil
kote -11,5 regnet fra sjøkartnull for enkelte områder.
Sprengningsarbeid tillates ikke.
Inngrep i sjøbunn skal minimeres ved anleggsgjennomføring.

5.2 Bestemmelser til #D1 og #D2




Innenfor området D#2 tillates dumping av rene masser.
Deponering av masser tillates opp til kote -50 for #D2 og kote -15 for #D1, angitt fra sjøkartnull.
Ved utlegging av masser skal inngrep i sjøbunn minimeres samtidig som stabiliteten ivaretas.



Overskuddsmasser fra utdypingsområde #M1 tillates lagt i deponiområde #D1 og #D2.

6. Rekkefølgebestemmelser
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6.1 Før igangsettingstillatelse


Før det gis tillatelse til flytting av masser etter plan- og bygningsloven, skal det foreligge tillatelse etter
forurensingsloven og havne- og farvannsloven.

6.2 Før igangsetting



Før #D1 kan benyttes til dumping av rene masser fra utdyping av farleden, må det innhentes
dispensasjon fra verneforskriftene.
Før igangsetting av arbeid tilknyttet mudringen skal det foreligge plan for ytre miljø (YM).

6.3 Plan for ytre miljø (YM)




Plan for ytre miljø skal omhandle foreslåtte avbøtende og kompenserende tiltak fra
konsekvensutredningen.
Planen skal redegjøre for tiltak for å begrense vesentlige ulemper for naturmiljø, eventuelle
midlertidige installasjoner og eventuelle sikringstiltak i forhold til skipstrafikk og annen ferdsel på
sjøoverflaten ved gjennomføring av tiltaket.
Planen skal også redegjøre for beredskap ved uventede hendelser under anleggsarbeidet.



Krav i plan for ytre miljø skal følges opp i videre planlegging og ved utbygging.
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