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SAMMENDRAG 
Asplan Viak AS har på vegne av Andøya Space Center utarbeidet et planinitiativ for 
detaljreguleringsplan for Oksebåsen i Andøy kommune. Eksisterende anlegg er bygd uten 
reguleringsplan og det er nå et ønske om å utarbeide en plan for å følge opp overordnet plan, legge til 
rette for eventuelle utvidelser i fremtiden, samt ivareta sikkerhet og verdier i området.

1. FORMÅL MED PLANEN
Andøya Space Center er et senter for oppskyting av forskningsraketter og slipp av vitenskapelige 
ballonger. De ønsker å regulere et område i Oksebåsen på Andøya. Eksisterende anlegg er bygd uten 
reguleringsplan og det er nå et ønske om å utarbeide en plan for å følge opp overordnet plan, legge til 
rette for eventuelle utvidelser i fremtiden, samt ivareta sikkerhet og verdier i området.
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Aktivitetene som er i område i dag er blant annet et utskytningsområde med lagring av eksplosiver, 
administrasjonsbygg, overnatting og besøkssenter med undervisning. I tillegg skal det bygges ny voll. 
Interne veier og gang- og sykkelsti skal justeres. Et område vurderes i tillegg regulert til deponi for 
tunnelmasse.

2. PLANOMRÅDET OG OM PLANARBEIDET FÅR VIRKNINGER 
UTENFOR PLANOMRÅDET

2.1. Planområdet
Planområdet ønskes diskutert og justert under oppstartsmøtet med kommunen. Området som 
omfattes av planinitiativet befinner seg ved Oksebåsen, Nord på Andøya, mellom Bleik og Andenes i 
Andøy kommune. Eiendommene som berøres er 40/12, 42/17, 42/82, 42/83, 42/294, 50/1/2, 50/5, 
50/6, 50/7, 64/2

Figur 1: Området befinner seg nord på Andøya, mellom Bleik og Andenes. Området er markert i rødt.
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Figur 2: Forslag til planavgrensning.
Planområdet er omkranset av fjell mot sør og vest og hav mot nord. Det er et masseuttak på sørsiden 
av vegen. Mot nord-øst renner Toften-vassdraget, og mot øst ligger fylkesveg 82.

Fremtidige tiltak er tenkt innenfor avgrensningen i Figur 2. Andøya Space Center eier i tillegg anlegg 
(radar og antenner) utenfor planområdet. Det er ikke planlagt fremtidige tiltak ved disse anleggene og 
disse er derfor ikke tatt med i forslaget til planavgrensningen. 

Eksisterende gang- og sykkelveg fra Andenes stopper i dag ved Toften boligfelt. Et av de fremtidige 
tiltakene som ønskes etablert innenfor planområdet er gang- og sykkelveg. I forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet vil det være naturlig å se på en løsning for sammenhengende gang- og 
sykkelveg frem til Andenes fra anlegget; strekningen mellom eksisterende gang- og sykkelveg og 
anlegget vurderes derfor å inngå i planområdet. Strekningen er ikke avsatt i overordnet plan. Om 
strekningen bær inngå i planen kan diskuteres i oppstartsmøte med kommunen.
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Figur 3: Andre arealer som ved radaren, antenneparken og forlengelse av gang- og sykkelvei (områder i blått) 
kan diskuteres i oppstartsmøtet

2.2. Bebyggelse og anlegg
Det er flere bygg og anlegg innenfor området i dagens situasjon: 

 administrative bygg med kontor, undervisningslokaler, besøkssenter, laboratorium og 
overnattingsmuligheter

 lávvu til nordlysobservasjon
 verksted
 ballongslipphus
 bygg med trafo og nødstrømsaggregat
 flere lagerbygg
 bunker med kontor og monteringshall
 utskytningsramper
 målehytte
 Athena med launcher og tekniske rom
 Antenner i kuppel
 LIDAR-bygg

2.3. Samferdsel
Det er rundt 5 km mellom Andøya Space Center og Andenes, og ca. 5,5 km til Bleik.

Både fylkesveg 82 og fylkesveg 7702 grenser til området. Det er ikke gang- og sykkelveg til anlegget i 
dag, selv om det ofte er besøkende på anlegget som sykler til og fra Andenes. En sammenhengende 
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gang- og sykkelvei i fremtiden er derfor ønskelig. Det vil derfor vurderes om strekningen mellom 
anlegget og eksisterende gang- og sykkelvei ved boligfeltet ved Toften bør inngå i planområdet.

Trafikkmengden på fv.7702 er ca. 1000 i ÅDT (årlig døgntrafikk i 2019) med 6% lange kjøretøy. Fv. 82 
har en ÅDT på ca. 1050 med 13% lange kjøretøy (kilde: Statens vegvesen). Det er registrert flere 
trafikkulykker i nærheten av planområdet de siste 30 årene med både lettere og alvorligere skadde.

Bussholdeplassen Oksebåsen betjenes av rute 18-883 og 18-874 mot Andenes, Bleik, Nordmela eller 
Rishøyhamn et par ganger om dagen. Noen av avgangene er behovsbaserte.

3. PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK
Nye tiltak det ønskes å planlegge for er:

 en ny rampe for utskyting
 utarbeidelse av voll for å skjerme mot eksplosjoner mot vegen
 midlertidig deponi av masser til bygging av voll
 gang- og sykkelveg og internveier på området (og eventuell forlengelse frem til eksisterende 

gang- og sykkelveg)
 legge til rette for eventuell utvidelse av overnattingsfløyen i fremtiden
 eventuelt flytte besøkssenteret lenger vekk fra utskytningsområdene
 mulighet for å utvide eller fornye eksisterende bygningsmasse

4. UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER
Utbyggingsvolum og byggehøyder på ny bebyggelse og anlegg tilpasses eksisterende bebyggelse i 
området.

5. FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET
Ny bebyggelse og anlegg vil tilpasses eksisterende bebyggelse og landskap.

6. TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASNING TIL, LANDSKAP OG 
OMGIVELSER

Ny bebyggelse vil tilpasses terrenget.

7. FORHOLD TIL ØVRIGE PLANER

7.1. Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel 2013-2024 for Andøy kommune (planid: 1871_201301) ble vedtatt 
17.03.2014. I planen er store deler av ønsket planområde avsatt til næringsbebyggelse (for 
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rakettskytefelt/testsenter) med krav om detaljreguleringsplan, noe er avsatt til LNFR-formål og små 
deler langs vannet er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Hele det 
fremtidige planområdet er innenfor faresone H360 for skytebane.

Figur 4: utsnitt fra kommuneplanens arealdel med planavgrensningen tegnet inn i blått

7.2. Gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer
Det er ingen gjeldende reguleringsplaner innenfor området.

7.3. Pågående planarbeid
Det er ingen pågående planarbeid ved planområdet. Vi kjenner til at det er planer om avslutning av et 
masseuttak i nærheten.

8. VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET

8.1. Kulturminner
Det er flere kulturminner innenfor området:

 Toften: Består av skadet gravrøys med omkringliggende område, der det ble funnet 
meneskeskjelett etter seks individer, glassperler, tekstiler, bronsebrosjer og 
jerngjenstander/sverd. Det arkeologiske minne er automatisk fredet og er datert fra 
merovingertiden.

 Prestjorden: Automatisk fredet bosetnings- og aktivitetsområde fra førreformatorisk tid.
 Oksebåsen: Automatisk fredet bosetnings- og aktivitetsområde fra etterreformatorisk tid.
 Kleiven: Automatisk fredet bosetnings- og aktivitetsområde fra etterreformatorisk tid.
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Figur 5: Kulturminner i området (kilde: riksantikvaren)

8.2. Reindrift
Det er ikke reindrift i området.

8.3. Naturmangfold

8.3.1. Arter
Det er flere observasjoner av sterkt truet, sårbare eller nær truede arter i eller i nærheten av området.

Figur 6: Artskart (kilde: artsdatabanken)
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8.3.2. Naturtyper
Det er flere prioriterte naturtyper i og ved planområdet. 

Vest i planområdet (Spannkallen sør) er det en sanddyne med regional verdi. Lokaliteten ligger inne i 
en liten vik sør for det lille neset “Spannkallen” / “Sponna” om lag 800 meter vest for Oksebåsen. 
Berggrunnen er fattig og består av gneis. Forstranda er vendt mot nord, og havområdet utenfor er 
grunt og åpent, bortsett fra enkelte små skjær. De bratte fjellsidene i Skarvtindan rammer inn 
lokaliteten i sør. Selv om vegen deler lokaliteten, ser det ut til at det fortsatt foregår noe sandflukt med 
kalkholdig sand oppover i terrenget, noe som gir grunnlag for forekomsten av mer krevende arter. 
Arter som er påvist: reinrose, legevintergrønn, fjellfrøstjerne, jåblom, grønnkurle, hårstarr, svarttopp, 
fjellhvitkurle, fjellbakkestjerne, rabbetust, marinøkkel, fjellsmelle, gjeldkarve, dunhavre og 
vårmarihand (kilde: Miljødirektoratet).

Nord for bebyggelsen er det et rikt strandberg med regional verdi. Lokaliteten har innslag av kalkrike 
strandberg. Sandstranden er derimot mer ordinær med strandreddik, strandarve og strandrug. 
Innenfor stranden er det gras-/urtevoller med arter som fuglevikke, tiriltunge, småengkall og innslag 
av hestehavre. Vollene er stort sett intakte nedenfor bebyggelsen, men er delvis i ferd med å gro igjen 
og er dessuten relativt artsfattige og trivielle. Innenfor lokaliteten er det påvist to flekker med rikere, 
lavvokst feltsjikt, der blant annet reinrose gikk inn som en karakteristisk art. Øvrige registrerte arter 
her er blant annet snøsøte, bleiksøte, marinøkkel, gjeldkarve, dunhavre, fjellbakkestjerne, rødflangre, 
stortveblad, fjellflokk og grønnkurle. Rødlistearten hvitkurle (DC) ble påvist med to eksemplarer. Av 
beitemarkssopp ble kjeglevokssopp og beiterødskivesopp funnet. I tillegg ble lys høstmorkel påvist. 
(kilde: Miljødirektoratet).

Figur 7: Naturtyper med nasjonal (rød) og regional (grønn) verdi (kilde: nordlandsatlas)
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8.4. Jordbruk
Det er dyrkbar jord med middels verdi innenfor planområdet. Videre er det areal med fulldyrka og 
dyrkbar jord utenfor planområdet.

Figur 8: Dyrkbar og fulldyrka jord i området (kilde: nordlandsatlas)

8.5. Friluftsliv

Figur 9: Toftenvassdraget er en anadrom-fiskestrekning (kilde: nordlandsatlas)
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Figur 10: Kartlagte friluftsområder (kilde: nordlandsatlas)
Det er kartlagte friluftsområder ved planområdet. Øst for området, ved Toften, er området viktig.

8.6. Landskap
Planområdet befinner seg i et landskapsområde med stor verdi (kilde: nordlandsatlas).

Figur 11: Landskapsområder (kilde: nordlandsatlas) 
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8.7. Verneområder
Planområdet er ikke innenfor et verneområde, men like utenfor området er det foreslått et marint 
verneområde.

Figur 12: Foreslått verneområde i nærheten av planområdet (kilde: Miljødirektoratet).

8.8. Geologi

8.8.1. Geologisk arv
Det er et område for geologisk arv like ved planområdet: hele Oksebåsen bærer preg av omfattende 
masseuttak som har ført til at de fleste formelementene er forsvunnet. Mellom veien og fjellsiden er 
det et tilnærmet sammenhengende grustak i hele Oksebåsen. Nordvest for veien er det også foretatt 
inngrep, og her er de fleste større løsmasse-avsetningene helt eller delvis fjernet (kilde: NGU).
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Figur 13: Geologisk arv (kilde: NGU)

8.8.2. Grus og pukk
Det er grus- og pukkforekomster av lokal betydning i området. Forekomsten består av flere store 
rasvifter og urer (kilde: NGU). Det er to aktive/tidligere aktive massetak i/ved planområdet.

Figur 14: Grusressurser (kilde:NGU)

8.9. Støy
Oppskytinger av raketter medfører støy. Boliger ved Toften blir trolig berørt av dette. Det er per dags 
dato ikke utarbeidet støyrapport for anlegget i Oksebåsen. 
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9. SAMFUNSSIKKERHET OG ROS (RISIKO- OG SÅRBARHET)

9.1. Løsmasser
Ifølge temakartene til NGU er det områder med mulighet for marin leire innenfor planområdet. Hele 
planområdet befinner seg under marin grense. Ved utbygging av anleggene i området er det blitt gjort 
prøvegravinger da har man ikke funnet leire, men 4-5 meter sand ned til fjell.

 
Figur 15: Marin grense og mulighet for marin leire (kilde: NGU)

9.2. Fareområder

9.2.1. Faresone for skytebane
Hele området inngår i faresonen for skytebane i kommuneplanens arealdel. Andøya Space Center er 
et senter for oppskyting av forskningsraketter og slipp av vitenskapelige ballonger. Bedriften har 
sikkerhetsrutiner før oppskytninger.

9.2.2. Ledningstrasé
Distribusjonsnettet til Andøy Energi AS kommer inn i planområdet i luftlinje fra øst, frem til en mast 
like ved LIDAR-bygget. Spenningen på linja er 22kV. EL-forsyningen går i bakken fra 
transformatorkiosken forbi Oksebåsen og videre til Bleik.
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Figur 16: Distribusjonsnettet til Andøy Energi AS kommer inn i planområdet fra øst (kilde: NVE Atlas)

9.2.3. Flom og skred

Figur 17: Aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang (kilde: NGI) og aktsomhetsområder for jord- og 
flomskred (kilde: NVE)

Det er aktsomhetsområder for flom innenfor planområdet.
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Figur 18: Aktsomhetsområder for flom (kilde: NVE)

10. BERØRTE OFFENTLIGE ORGANER OG ANDRE INTERESSERTE SOM 
SKAL VARSLES OM PLANOPPSTART 

Fylkesmannen og fylkeskommunen er sentrale høringsmyndigheter i forbindelse med naturmangfold, 
støy, jordbruk, kulturminner og landskap. NVE vil være sentral i forhold til skred- og 
flomproblematikken. Grunneiere og Andøy Energi vil også bli varslet.

11. PROSESSER FOR SAMARBEID OG MEDVIRKNING FRA BERØRTE 
FAGMYNDIGHETER, GRUNNEIERE, FESTERE, NABOER OG ANDRE 
BERØRTE 

Jf. plan- og bygningsloven § 5-1 skal det tilrettelegges for aktiv medvirkning i planleggingen. Det er ikke 
vurdert som nødvendig med ekstra tilrettelegging for medvirkning i dette planarbeidet utover det som 
er normal prosedyre for reguleringsplaner i Andøy kommune.

12. VURDERINGEN AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM 
KONSEKVENSUTREDNINGER (KU), OG HVORDAN KRAVENE I 
TILFELLE VIL KUNNE BLI IVARETATT

Det er i Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) beskrevet hvilke tiltak som skal 
konsekvensutredes. 
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12.1. Vurdering i forhold til §6 – Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding

I henhold til forskriftens §6 b) skal reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I 
alltid konsekvensutredes. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere 
planen.

Relevant punkt i vedlegg 1 ville vært pkt. 24 «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av 
vedlegg II nr. 11j).»

Planlagt utbygging som planen skal tilrettelegge for skal være under 15 000m2. Tiltaket vurderes å ikke 
falle inn under forskriftens §6.

12.2. Vurdering i forhold til §7 - Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal 
konsekvensutredes, men ikke ha melding

Planen berører ikke tiltak som skal behandles etter energi-, vannressurs- eller 
vassdragsreguleringsloven. Planen er ikke etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg 
I og II og som vedtas av et departement. Tiltaket faller derfor ikke inn under forskriftens § 7.

12.3. Vurdering i forhold til §8 - Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn

I henhold til §8 skal det utarbeides KU uten planprogram for reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, 
med mindre tiltaket er utredet i tidligere plan, dersom de kan få vesentlige virkninger etter §10.

 Aktuelle punkter i vedlegg II, vil være pkt. 11.j) «Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår 
i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål.» og pkt. 11.k) 
«Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m³ masse.».

Arealet avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel er konsekvensutredet i overordnet 
plan (vedlegg til KPA: innspill og konsekvensutredning, datert 16.05.2013). Dersom tiltakene plasseres 
her vil det ikke være nødvendig å konsekvensutrede tiltaket. Dersom tiltaket plasseres på arealene 
avsatt til LNF-arealene kan det bli aktuelt dersom de kan få vesentlige virkninger etter §10.

Når det gjelder deponi av masser er det tenkt at omfanget skal være mindre enn 50 dekar eller 
50 000 m³ masse, tiltaket vil derfor ikke trenge å konsekvensutredes. 

12.4. Forslagsstillers vurdering av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn jf. forskriftens §10

Eventuelt tiltak som kan bli flyttet og plassert utenfor areal avsatt til næringsbebyggelse er 
besøkssenteret. Eventuell plassering av dette vil da være nord-øst i planområdet, ved krysset mellom 
fylkesvegene. I dette område er det ikke dyrkbar jord, ingen prioriterte naturtyper eller skredfare. 

Tiltaket vil ta hensyn til kulturminner, evt. friluftsliv og landskap og vurderes dermed til å ikke medføre 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn og dermed ikke behov for konsekvensutredning.

Dersom tiltaket plasseres i aktsomhetsområder for flom, vil faren bli nærmere vurdert.


