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Reguleringsendring Røst havn 
 
Formannskapets behandling i møte den 26.11.2018: 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak  
  
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 legges forslag om reguleringsendring for Røst havn 
ut på offentlig høring høringsfristen settes til 6 uker fra vedtakets dato. 
  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak  
 
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 legges forslag om reguleringsendring for Røst 
havn ut på offentlig høring høringsfristen settes til 6 uker fra vedtakets dato. 
 
 
 

Sammendrag 
 
Saken gjelder reguleringsendring av Reguleringsplan for Røst havn, vedtatt 06.07.2016. Endringen 
omfatter områdene FK-1 og SBH-1. Endringene berører i hovedsak Røst sjømat AS eiendom gnr 5, 
bnr. 1 og Statens Vegvesens eiendommer,  Røst fergekai og fylkeveg. 
 
Røst sjømat AS ønsker å kunne oppføre sjøhus og utlegging av flytekai. 
 



Hensikten med planen 
Søker Røst Sjømat AS begrunner endringen med at man ønsker å få en fornuftig arealutnyttelse av 
området, som igjen kan og et forsvarlig grunnlag for investeringer. Dette vil skape ny aktivitet. Det 
vises til at kommunen har hatt en negativ befolkningsutvikling de siste årene og at det nye tiltaket 
kan styrke samfunnet ønskes velkommen. De eventuelle ulempene som oppstår somfølge av 
dispensasjonsvedtaket ansses som minimale. Det forventes at tiltaket vil kunne gi god 
samfunnsnytte.  planlegger å bygge/hytte/rorbuanlegg på Sør Tjuvsøya.  
 
Forslagstiller, plankonsulent 
Tiltakshaver er Røst Sjømat AS og Rambøll er leid inn som konsulent for å bistå i planarbeidet.  
 
Krav om konsekvensutredning (KU) 
Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 
konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis 
hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 
konsekvensutredes. 
 
Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning da den kun er en reguleringsendring 
der tidligere plan satt grense for bruksareal (BRA) til maksimalt 15 000 m2 noe denne planen ikke 
vil øke.  
 
Varsel om oppstart, medvirkningsprosess  
Varsel om oppstart av reguleringsendringen ble annonsert på kommunens nettsider samt i brev 
18.09.2018.  
 
Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra Røst 
kommune. Frist for uttalelser var 30.10.2018.  
 

 
Figur 1: Varselbrev 
 
  



Bakgrunn 
Reguleringendringen gjelder i hovedsak på eiendommen 5/1 og deler av Kårøysundet, og gjelder 
utvidelse av område FK-1 – Fritidsboliger og SBH-1 - Småbåthavn. Utvidelsen gjelder 
tilrettelegging for bygging av sjøhus og flytekai.   
 

 
Flyfoto 2015: Sør -Tjyvsøya  

 
Flyfoto 2017: Sør-Tjyvsøya 

 
Flyfoto viser utfylling sørøst på øya.  
 
  



Arealtabell 
Fritidsbebyggelse konsentrert øket fra 1,3 daa til 1,6 daa 
Småbåthavn øket fra 18,8 daa til 19,3 
 
 
Ingeniørgeologisk rapport av mur: Ut fra vår kjennskap til murens oppbygging, kan vi ikke 
anbefale at fritidsboliger plasseres nærmere murens ytterkant enn 1 x dybden til fjell fra gulvnivå. 
Det vil si 6 meter fra murens ytterkant mot sør. Om en likevel ønsker å plassere fritidshusene 
nærmere anbefaler vi at det graves og settes opp enkle pilarer på yttersiden som boltes i fjell og at 
bygget settes på en drager oppå pilarene. Dette må dimensjoneres spesielt. Alternativt kan peler 
benyttes.  
 
Utvidelsen gjennomføres fordi: 
Det ønskes at småbåthavnen har en flytebrygge utenfor FK-1 med en lengde på 64 meter. I FK-1 
ønskes det å bygge ut sjøhus.  
 
Det er innkommet følgende merknader til oppstartsmeldingen: 

 Statens vegvesen 
 Nordland Fylkeskommune 
 Nordland fylkes fiskarlag 
 Fiskeridirektoratet 
 Mattilsynet 
 Avinor 
 Direktoratet for mineralforvaltning 
 Sametinget 

 
Som det fremgår av merknadene har Statens Vegvesen den mest omfattende uttalelsen. Her tas det 
opp forholdet til byggelinjer, grunnundersøkelser og naboforhold. Vegvesenets merknader vil bli 
imøtekommet og vil bli innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. 
  



 
Øverste figur viser gjeldende plan 
 

 
Figuren viser forslag til reguleringsendring 
 
 
 
Endring av bestemmelser 
BYA for FK_1 endres fra 350 m2 BYA til 40 % BYA. FK_2 endres fra 500 m2 BYA til 67 % 
BYA. For begge formålene er BYA kun endret til prosent, verdiene er det samme.  
  



 

Konklusjon og anbefaling 
Det anbefales at forslag til reguleringsendring godkjennes og at planen legges ut til offentlig 
ettersyn. Etter høringsfristen tas planen opp til endelig behandling. 
 
 
 
 
 
 

 Inge Albriktsen  
 Rådmann  
   
   

Saksbehandler: Tom Ragnar Pedersen  

 

Vedlegg: 
Vedlegg: 
1 Kulturminnefaglig vurdering - varsel om reguleringsendring - Røst havn gnr/bnr 5/1 
2 15_254585-9Uttale til melding om oppstart av planarbeid - reguleringsendring – 

reguleringsplan for Røst havn 
3 Uttalelse 
4 Røst kommune Nordland - Reguleringsendring for Røst havn. Fiskeridirektoratets uttalelse 
5 Mattilsynets innspill til reguleringsendring for Røst havn/Røst Sjømat AS 
7 Vedr. 15-02096-7 - Uttalelse vedrørende varsel om reguleringsendring - Røst havn - Røst 

kommune - gbnr 5/1 Kårøysundet - Sjøhus og flytekai 
8 Uttalelse vedrørende reguleringsendring - gbnr. 5/1 - Røst kommune. 
9 Plankart Røst Havn 19.11.18 

 
  

 
 


