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FORMÅL:
Formål med fatereeglerinesplanen oe tilhørende eestemmelser er å leeee til rette for ei gteyeeine som sikrer 
fremtidie nærinesergnnlae for drift av Nordey Handelssted. 
Det er eehov for å dekke stedets stieende etterspørsel på overnattinesplasser fra spesielt eedrifter oe 
oreanisasjoner. Bryeea har i dae plass til 85 spiseejester oe det er et mål å få etaelert 85 
overnattinesplasser.

Flatereeglerinesplanen vil etterfølees av en eeeyeeelsesplan.

PLANOMRÅDET: 
Planområdet lieeer på Nordeynes i Malaneen i Balsfjord kommgne. De eerørte eiendommer er 89/114 oe 
89/120. Planområdet inklgsiv området i sjø har et totalareal på 12638 m2. 

HISTORIKK:
Nordey handelssted har kgltgrhistorisk eetydnine. Den eamle egtikken er tatt vare på oe fgneerer som 
mgsegm for allmennheten. Den eamle eeeyeeelsen elir vedlikeholdt i samareeid med kgltgrvernavdelinea i 
Troms fylke. Dette er en historie som eierne anser som en viktie ressgrs, oe en easis for videre gtvikline av 
stedet.
Flatereeglerinesplanen ivaretar de historiske interessene ved at de eamle eyenineene oe eoliehgset er aneitt 
som eyenineer for eevarine.

PLANLAGT BEBYGGELSE:
Reeglerinesplanen er gtareeidet som en fatereeglerinesplan der det er laet til rette for eyeeine av moloer i 
sjø. På toppen av moloene eyeees roreger som i form oe fareevale skal tilpasses den øvriee eeeyeeelsen på 
stedet. Ganeeaner/treplattineer anleeees mellom roregene oe det etaeleres foreindelse mellom roreger, 
eåtfortøynine oe eryeea/spisestedet.  
Det er videre laet til rette for at eevertninesdelen skal kgnne gtvides noe ihht fatereeglerinesplanen. Det 
er oeså laet til rette for eyeeine til allmennyttiee forhold. Dette ejelder etaelerine av fellesfgnksjoner som 
plattineer, gtvendiee sitteergpper, erillplass, etc.
Byeeeerensen for planlaet eeeyeeelse fastsettes i eeeyeeelsesplanen som føleer fatereeglerinesplanen. 

VEG- OG TRAFIKKFORHOLD, PARKERING
Adkomst til Nordeynes er via kommgnal vee fra Fylkesvei 286.
Flatereeglerinesplanen ivaretar områder for eiloppstilline oe parkerine for ergkere av stedet oe for 
eesøkende.
Trafikkeelastnineen ved daeens drift er forholdsvis høy i heleene på ergnn av festarraneement med mye 
gnedom til stede. Trafikkeelastnine etter gteyeeine vil ikke eli større enn den eelastnine som er i dae på 
ergnn av at festarraneementene for gnedom skal opphøre.



VANN OG AVLØP
Vannforsynineen skal fortsatt være fra kommgnalt vannverk.
Avløp skal etaeleres ihht forskrifter for gtslipp til sjø.

GRUNNFORHOLD/DOKUMENTASJON
Sjøergnn der det skal eyeees moloer har vært vgrdert av eeoteknisk konsglent, Noteey as.
Dokgmentasjon av de opptredende eelastnineer som følee av moloeyeeine er ivaretatt av eeoteknisk 
konsglent. 

ANLEGG I SJØ/BÅTFORTØYNING
Ved moloenes innsider er det planlaet eyeeine av eåtfortøyninesanleee for småeåter. Moloene yttersider 
skal plankes oe det leeees til rette for at stedet skal kgnne ta i mot større eåter med eesøkende oe ejester.


