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BESKRIVELSE TIL BEBYGGELSESPLAN VANNKUMDALEN I HAVØYSUND 
BAKGRUNN 
Måsøy kommune ønsker å få utarbeidet en bebyggelsesplan for området Vannkumdalen i 
Havøysund, der formålet med planen er å regulere området til frittliggende 
småhusbebyggelse samt et mindre areal til boliger i kjede. Det er også et mål å sikre 
framføring av eksisterende tursti gjennom området – opp til Varden. 
Området er ikke tidligere regulert. 

EKSISTERENDE FORHOLD 
Avgrensning: 
Planområdet ligger som en ”kile” mellom eksisterende boligområder langs 
Hjelmsøyveien og Fjellveien i vest og sør, med de bratte fjellsidene som danner 
bakvegger i nord og øst. Det er ett eksisterende bygg som inngår i planen, ”Radiohuset”. 
Området krysses av høyspentlinjer som må legges utenom eller som jordkabel, ved en 
utbygging av planområdet. 
 
Eiendomsforhold: 
Innenfor planområdet finnes det statseiendom, kommunal eiendom og flere private 
eiendommer. 
 
Vurdering av risiko og sårbarhet: 
Innenfor planområdet er det et mindre areal i nord som er skredutsatt (jfr undersøkelse 
foretatt av NGI høsten 2000). Det er ikke lagt bebyggelse innfor dette området. 
Det er ikke fare for flom innenfor planområdet. 
Det er ikke avdekket noen forhold som tilsier at planområdet er forurenset eller på 
andre måter er utilstrekkelige i henhold til pbl § 68. 
Kjørevegen inn i feltet vil få fartsgrense 30 km/t. 
Eksisterende høyspentlinjer skal legges utenfor planområdet eller legges i jordkabel. Ny 
nettstasjon som skal forsyne feltet med strøm er plassert rett sør for Felles lekeareal for 
barn, og har en sikringssone på 5m rundt stasjonen. 
 
Automatisk freda kulturminner: 
Området er i forbindelse med kommunedelplan for Havøysund, vedtatt 15.06.2001, lagt 
ut som utbyggingsområde for boliger.  Det er i forbindelse med kommuneplanarbeidet 
ikke påvist automatisk freda kulturminner. 
 
Kunngjøring av oppstart planarbeid: 
Varsel om oppstart av planarbeidene ble utført den 21.07.2003 av Måsøy kommune. 
Det er mottatt uttalelse fra fylkesmannen i Finnmark (15.08.03), miljøvernavdelingen og 
berdskapsseksjonen.  Disse uttalelsene er søkt ivaretatt igjennom forslaget til 
bebyggelsesplan. 

BESKRIVELSE AV PLANEN 
Planområdet preges av mye fjell i dagen, lite stedegen vegetasjon og et forholdsvis tynt 
markdekke. Til tross for områdets bratte karakter, inneholder det flere slakere partier. 
Disse slakere områdene ligger mellom terrassekantene som hovedsakelig er orientert 
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sørøst – nordvest, og beskriver retningen i utbyggingsområdet (se tidligere oversendt 
analyse for planområdet). 
 
Byggeområder: 
Byggeområdene er lagt til de slakeste partiene, med møneretningen på boligene 
orientert langs etter terrenget. På grunn av områdets bratte karakter, må de fleste 
boligene bygges med 1 etasje og sokkel/underetasje. Garasjer er vist plassert i 
tomtegrense mot nabo for flere av boligene. 
Tomt A og B: Bolig 1 ½ til 2 etg uten kjeller. 
Tomt C og D: Bolig med 1etg + sokkel. 
Tomt E:  Bolig med 1etg + kjeller. 
Tomt F og G: Bolig med 1etg + sokkel. 
Tomt H: Bolig med 1etg + kjeller. 
Tomt I og K: Bolig med 1etg + sokkel. 
Tomt J:  Bolig med 1etg + kjeller. 
Tomt L:  4 ungdoms-/eldreboliger med 1 ½ etg. 
 
Adkomstveg: 
Adkomstveg inn til feltet er lagt fra Fjellvegen, med en jevn stigning på vegen fram til 
øverste platå, der vegen flater ut. Vegen har en bredde på 5m, med 1m skulder og grøft 
på hver side. Vegen gjennom feltet ligger på fylling fra tomt H og videre sørøst til den 
går inn i en skjæring. Fyllingen skal avsluttes med en natursteinsmur eller en betongmur 
som forblendes med naturstein(om mulig med stein fra planområdet). Vegskjæringer og 
fyllinger skal arronderes og revegeteres så raskt som mulig etter opparbeiding av vegen. 
Eksisterende vegetasjon må tas vare på og tilbakeføres til skjæringer og fyllinger etter 
inngrepet. 
I enden av vegen inn i feltet er det vist en vendehammer. Denne må ikke benyttes til 
lagerplass eller parkering. Områdene nord for vendehammeren kan benyttes til 
snødeponi. 
 
Felles lekeareal for barn: 
Området skal opparbeides som en felles lekeplass for hele planområdet. Før plassen kan 
opparbeides kreves det en detaljplan for området. Lekeplassen kan gjerne inneholde 
balløkke og lekeapparater. 
 
Friluftsområde: 
I tillegg til felles lekeareal er områdene mot nord og i ytterkant mot øst og sørøst 
regulert til friluftsområde.  I områdene mot øst opparbeides sti som leder fram til 
varden.  Der det egner seg, kan deler av friområdene nyttes som snedeponi.  
 
Nettstasjon: 
Ny nettstasjon som skal forsyne feltet med strøm er plassert rett sør for Felles lekeareal 
for barn, og har en sikringssone på 5m rundt stasjonen. 
 
VA-plan: 
Egen vann- og avløpsplan for feltet er utarbeidet av VA-konsulent. Planen viser at det 
meste av ledningstrasèene følger vegsystemet innenfor planområdet. 
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