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Til grunneiere/festere og naboer til tiltak

Varsel om oppstart av detaljregulering for idretts- og
friområde på Foma i Båtsfjord sentrum

I henhold til plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8 kunngjøres det oppstart av detaljregulering for et
område på Foma i Båtsfjord sentrum. Varslingsområdet gjelder friområdet på Foma med tilhørende
areal rundt hotell, næringsområde og framtidig boligområde fram til Fomavegen, avgrenset som vist på
kartutsnittet på s. 3. Forslagstiller er Båtsfjord kommune.

Området er i gjeldende reguleringsplan for Foma regulert til friområde og hotell. I kommunedelplan for
Båtsfjord tettsted er området avsatt til allmennyttig formål, friområde og boligområde (B15). En mindre
del av planområdet i sørvest berører reguleringsplan for riksveg 891 med formålet Annen veggrunn.
Område i nordlige del og forbi næringsområdet er tatt med for å vurdere etablering av en turveg som
kan ha tilknytning til parkområdet og videregående skole ved Fomavegen.

Hensikten med planen er å legge til rette for ny fotballbane. Den er i dag lokalisert ved Båtsfjord skole. I
forbindelse med bygging av ny skole på tomt for eksisterende fotballbane er det behov for å få flyttet
banen til en lokalisering i nærheten i en parallell prosess med bygging av skolen. En lokalisering av
fotballbane på Foma vil åpne for fortsatt sambruk med skolen. I tillegg kan det tilretteleggelse for
gjennomgående gang- og turveger over friområdet som tilkomst til/fra skolene som ligger øst og vest for
Foma samt oppgradering av friområdet til rekreasjonsbruk. I dag framstår området som utilgjengelig og
med tilfeldige stier. I uteromsplan som grunnlag til reguleringsplanen for Foma er aktuell del til ny
fotballbane planlagt som aktivitetsområde for ballsport mm (ill. side 5). Plassering av fotballbane i
aktivitetsområdet vil derfor passe med opprinnelig intensjon av bruk.

Planområdet er omlag 49 daa stort. Tiltakshaver er Båtsfjord kommune. Oppstartsmøte med kommunen
ble holdt 25. mai 2021. Eiendommer som blir berørt er gnr/bnr 2/9, 2/10, 2/179, 2/212, 2/227, 2/246,
2/250, 2/316 og 2/345. Det er i dag ingen bygninger på areal som vil berøres med tiltak. Område for
fotballbane vil bli regulert som formål «idrettsanlegg».

Området ligger innenfor «Reguleringsplan for forretnings-, industri-, hotell, bevertnings- og friområde på
Foma» vedtatt 20.03.2012, kommunedelplan for Båtsfjord tettsted vedtatt 13.10.2004 samt en mindre
del av reguleringsplan for riksveg 891. I samråd med kommunen er det vurdert at tiltaket ikke utløser
krav om KU, i samsvar med KU-forskriften og PBL §4, men enkelte deltema vil bli utredet. Det vil bl.a.
bli utført geotekniske undersøkelser av området som grunnlag til reguleringsarbeidet.

Alle relevante dokumenter er tilgjengelig på Båtsfjord kommunes hjemmeside
www.batsfjord.kommune.no under Teknisk Etat/Høringer i tillegg til WSP Norges hjemmeside under
Kunngjøringer: www.wsp.com/nb-NO/konsernet/norway/kunngjoringer

Merknader og innspill som er relevante til planarbeidet kan sendes til: WSP Norge AS, Granåsveien
15B, 7069 Trondheim eller på e-post til: oddhild.fausa@wsp.com innen: 07. juli 2021
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Det vil bli lagt til rette for medvirkning for berørte parter under planprosessen. Alle innkomne merknader
etter varsling vil bli vurdert i det videre planarbeidet. Etter at innspill er mottatt og vurdert vil planforslag
bli utarbeidet, sendt planmyndigheten og lagt ut til offentlig høring. Alle parter som det vedkommer vil da
få ny mulighet til å komme med innspill til planarbeidet.
Informasjon om planarbeidet kan rettes til: Oddhild Fausa, prosjektleder, tlf. 41472841.

Med vennlig hilsen
WSP Norge AS

Oddhild Fausa
Prosjektleder/sivilarkitekt

Vedlegg (side 2 - 5):
- Lokalisering av planområdet
- Kart m/planavgrensning
- Ortofoto – dagens situasjon
- Reguleringsplan for Foma og utdrag av kommunedelplan for Båtsfjord tettsted
- Landskapsplan for friområdet
- Mulige plasseringer av fotballbanen
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Lokalisering av planområde (ring)

Planavgrensning til varsel om oppstart

Båtsfjord skole

Eksist.
fotballbane

Båtsfjord skole

Varslingsområdet

Hotell

Havneparken

Båtsfjord
vg. skole
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Ortofoto – dagens situasjon m/plangrense

Reguleringsplan for Fomaområdet (2012) og utdrag av kommunedelplan for Båtsfjord tettsted (2004)
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Landskapsplan for friområdet som grunnlag til reguleringsplan for Foma (2009 – ill. Aurora Landskap AS)

Forslag 1 til plassering fotballbane         Forslag 2 til plassering fotballbane


