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Om konsekvensutredningen

Vesentlige virkninger av planen kan ha på natur og samfunn skal utredes. Vi har her begrenset det 
til å omfatte følgende utredningstema;

1. Forurensning
2. Transportbehov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder
9. Beredskap og ulykkesrisiko, jf. pbl §4-3
10. Risiko ved havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming

Det settes opp en sammenstilling for temaene som skal utredes for det enkelte arealtiltak. På 
bakgrunn av dette gjøres en samlet oppsummering og en totalvurdering av tiltaket. 

Valgt metode bygger på å gjennomføre en forenklet verdivurdering av den nye arealbruken, sett i 
forhold  til den eksisterende bruken av arealet, 0-alternativet.

Med utgangspunkt i disse verdivurderingene (vurdert på bakgrunn av relevante planer og 
målsetninger (kommunale), og nasjonale/fylkeskommunale retningslinjer. Dette ses sammen med 
en vurdering av konfliktene knyttet til endring av arealbruken, slik at konsekvensene med den nye 
arealbruken kan vurderes.

Vurdering av verdi og konsekvenser baseres på registreringer i tilgjengelige databaser (se tabell 
foran), faglig skjønn, befaringer i området og andre kjente opplysninger.

Innspillområdet (området som er naturlig berørt av den nye arealbruken) tildeles kategori og et 
nummer. Konsekvensutredningen gjøres på et standard skjema med en egen kolonne for 
verdivurdering (vekting) for hvert av utredningstemaene som er fastlagt i planprogrammet. 
Innspillsområdet er i hovedsak det samme som de ulike kartene i vedlegg beskriver.

Dette gjøres for å gi de forskjellige tema en form for rangering av viktighet.  Vektingen er gitt ut fra 
tre dimensjoner:

1. Utredningstemaets betydning i forhold til arealkategori (B- Bolig, F-fritidsbebyggelse, N-
næring osv.)

2. Utredningstemaets betydning i innfluensområde, dvs. innspillområdet og dets omgivelser. 
3. Utredningstemaets betydning for innspillområdet

Verdivurderingen (vektingen)  graderes *=liten verdi **=middels verdi ***=stor verdi
Innspillområdene konsekvensvurderes i forhold til tema uavhengig av verdivurderingen og
graderes  -3 ,-2,-1, 0,+1, +2, +3

Utover dette gis hvert arealtiltak en verbal samlet vurdering/ kommentar.

! ! ! !        



8.4  Konsekvensvurderte utbyggingsområder

Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plankrav

B1 Årsandskogen 2 boligområde F x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for 
ulike utredningstemaer innen hvert enkelt område. 
 
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konse
kvens: 

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing

2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse

8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk/estetisk utforming

  A
  
A
C
C
C
C
A

A
C
C
A
A

+3

+3
0
0
0
0
+2

+3
0
0
0
+3

 2

1
3
3
1
3
1

1
3
3
2
2

Tilknytning til etablert infrastruktur, 
skjermet, rydder opp i steindeponiet.
Gangavstand til alle offentlige tilbud, og 
fritidstilbud

Et godt skjermet boområde, lite støy, 
gode uteområder tilgjengelig.

Gode tilbud til barn og unge i 
gangavstand

Helhetlig vurdering: 
Et bra boområde. I gangavstand til alle offentlige tilbud ved kommunesenteret. Skole og 
fritidstilbud. Mulighet til å etablere så vel gjennomgangsboliger for nyetablere som boliger 
for fastboende. Tilknytning til eksisterende infrastruktur. En etablering rydder opp i 
steindeponi. Lite utsyn, mest aktuelt som gjennomtrekksboliger og/eller utleie.

Tiltaket anbefales, krav om reguleringsplan for området.

Arealplan Ibestad kommune 2011-2023Side 1

Boligområde, sentrumsnære boliger. 
Området var tidligere tiltenkt som 
industriområde, men av hensyn til 
beliggenheten og omgivelsene tett 
opptil eksisterende bebyggelse, 
skjermet fra trafikk, tilgang på gode 
friområder, gangavstand til skole, 
fritidstilbud og kommunesenteret er 
bolig mer gunstig. 

På deler av området er det i dag en 
del sprengstein som er mellomlagret 
i forbindelse med utsprengningen av 
tunnel mellom Andørja og Rolla for 
over 10 år siden. Dette vil kunne 
ryddes opp i ved boligbygging. 
bb



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plankrav

B2/N2 Hamnvik E/F x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag 
for ulike utredningstemaer innen hvert enkelt område
  
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konse
kvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing

2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø

4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser

7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk/estetisk utforming

 A
 
A
A

C
C
C

C
A

A
A
A
A

-1

+3
+2

0
-1
0

0
0

0
-1
0
+2

3

2
3

3
4
1

3
2

3
2
3
1

Gir betydelig økt trafikk, kraftig forværring 
av trafikken over tunet til handlesstedet.
kort avstand til kommunesenteret
En opprusting av området gir økt mulighet 
for næringsvirksomhet ved handelsstedet, 
jfr. vern gjennom bruk tanken.

utbygging i strandsonen
adkomstvei kan komme i konflikt med 
jordbruksressurser

utbyggingen skjer i strandsonen, denne er 
lite benyttet.

Utbyggingen i tråd med gjelde anbefalinger
Krav til utformind som forsterker inntrykket 
av bebyggelsen på handelsstedet.

Helhetlig vurdering: 
Et spennende område, der strandlinjen eies av kommunen. Nært tilgjengelighet til kommunesenteret. 
Mulighet til å utvikle brygger tilknyttet boliger og mindre næringer/butikker. Også et mulighet som det 
kan være aktuelt å etablere leilighetskompleks, for de som ønsker å flytte fra eneboliger til 
bryggeleiligheter. Området vil ha behov for ny veiforbindelse, da trafikk over tunet til gamle Hamnvik 
Handelssted bare i begrenset omfang kan økes utover dagens bruk. En utbygging vil forsterke 
eksisterende inntrykk av Handelsstedet Hamnvik, og således ha stor merverdi for kommunen da dette 
vil være godt synlig for gjennomgangstrafikken langs fylkesvei 848.

Tiltaket anbefales. En forutsetter en utforming som harmonerer med bebyggelsen i Hamnvik 
Handelssted, herunder også en utforming av havneområdet som harmonerer. Krav om ny adkomstvei 
og reguleringsplan for hele området før utbygging kan finnes sted. 
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Utbyggingsområde for leiligheter B2 i 
kombinasjon med næringsvirksomhet 
(mindre butikker) i strandsonen fra Gamle 
Hamnvik Handelssted utover mot gammelt 
ferjeleie (kommunal eiendom). 
En utbygging som skal harmonere og 
forsterke inntrykket av eksisterende 
bebyggelse på Hamnvik handelssted. På 
området mellom handelsstedet og 
småbåthavna mot verkstedet vil en foreta 
oppsetting av tidligere brygger tilknyttet 
handelsstedet, samt etablere og utleiehytter/
rorbuer tilknyttet handelsstedets områder.
I tillegg til arealer for parkering. En ser også 
på mulighet for etablere havneområder for å 
kunne utvide området for fritidsbåter ved det 
gamle ferjeleiet. Dette skjer paralelt med 
utbygging av leiligheter, mindre forretninger.



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plankrav

N3 Blåsentopp næringsområde E/F x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for ulike utredningstemaer innen hvert enkelt område   
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konse
kvens: 

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing

2. Transport behov

3. Kulturminner og kulturmiljø

4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

 A

B

C

C
C
A
C
C
C
A
C
C
A

0

+1

0

0
-1
-2

0
0
-2
0
0
-1

 3

2

4

3
3
2
3
3
3
3
2
3
3

Området er tilknyttet etablert 
næringsaktivitet, lite boligbebyggelse i 
området.
Området ligger ved fylkesveien, med gode 
avkjøringsforhold, nært kommunesenteret.

Deler av området gir en fjellskjæring
En del av området er dyrket mark

Avkjørselen er ikke tilfredsstillende mot FV 
ved økt trafikk.

Helhetlig vurdering: Behov for næringsarealer ved kommunesenteret er tilstede. Området er skjermet 
fra bebyggelse. Det er en utvidelse av eksisterende næringsområde, og har etablerte 
avkjøringsforhold til FV848, imidlertid er ikke denne avkjørselen tilfredstillende ve økt trafikkmengde. 
Området er nært kommunesenteret. Utformingen av området gjør at en gradvis kan gjøre bruk av 
næringsområdet.

Tiltaket anbefales. Området avsettes som næringsområde (ikke industri). I reguleringsplanen må 
forsøke å unngå skjemmende fjellskjæringer, evt kan bygninger plasseres mot disse for å bevare 
landskapsformen i området. Videre settes det krav til rekkefølgebestemmelser slik at en ikke 
opparbeider mer arealer enn det som det til enhver tid er behov for. Dyrket mark kan derved 
opprettholdes lengst mulig, og ikke iverksettes før en har et reelt behov. Det skal etableres egen ny 
avkjørsel ca  100 m lengre mot øst i forhold til dagens avkjør til eksisterende  Autoservice / 
Skarvegen. 
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Etablere et næringsområde for lettere
næringsvirksomhet nært opptil
kommunesenteret, nært fylkesveien, med
avstand til boligbebyggelse.
Området er en utvidelse av eksísterende
næringsområde
Deler av området er flatt, mens andre deler
av området krever at en foretar
sprengningsarbeider. Videre berører en
mindre del av områdets ytterkant dyrket
mark.



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plankrav

N4 (FT2) Pollen Camping F x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for ulike utredningstemaer innen hvert enkelt område  
 
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges 
oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk 
utforming 

  A
C
A
C
C
A
C
A

A
A
B
A

-2
0
+3
0
+2
0
0
0

-1
0
+1
+1

  4
2
2
3
3
2
3
3

3
2

 Risiko for bygging på søppelfyllinga

Rekonstruksjon av Pollen er positivt

Tiltaket kan rydde opp i tidligere inngrep 

Søppelfylling/gass/forurensing
Strandsone
Utvikling av område når bebyggelse
utforming planlegges å ivareta det historiske

Helhetlig vurdering: Et positivt tiltak. Forurensingsproblematikk til gammel søppelfylling må 
imidlertid avklares før bygging.

Tiltaket anbefales. Lokalisering av utbyggingstiltak avklares ift. Forurensingsproblematikk i 
tilknytning til søppelfylling. Krav om reguleringsplan.
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Tiltaket omfatter å sette opp en 
gammel brygge med bygninger 
slik det var i tidligere tider, samt 
å  planere ut et område ved den 
tidligere søppelfyllingen. Her vil 
en ha beplantning og oppstilling 
av campingvogner. 



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plankrav

FT4 Enduroløype F nei RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og data for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt område. 
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konse
kvens: 

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

 B
B
B
C
B
C
C
C
B

A

 -2
-1
-1
0
0
0
0
0
+1

+2

 3
2
2
3
3
3
3
2
2

Støykilde i bruksperiodene, som 
strekker seg over et større 
område
Traseen går igjennom Gråor-
heggeskog i Skrinndalen, Deler 
av området er viktig trekkområde 
for vilt/ skogsfugl
Tiltaket er delvis et inngrep i urørt 
natur
Motorsport er en viktig aktivitet for 
barn og unge i kommunen. 

Helhetlig vurdering: Tiltaket representerer et nytt tilbud til et stort og aktivt motorsportsmiljø i 
kommunen. Tilbudet er tiltenkt som en utvidelse av tilbudet fra motorsportsenteret. Med aktivitet vinter 
og sommerstid. I tillegg vil løypa kunne gi et nytt aktivt tilbud for tilreisende turister, og gi et 
kjærkomment tilskudd til etablert reiselivsnæring. Deler av trasen nærmest bebyggelsen er 
utelukkende tiltenkt konkurranser. Deler av traseen går igjennom et belte med gråheggskog i 
Skarsviksdalen som er klassifisert som viktig i rapport for biologisk mangfold. Deler av området har 
trekkveger for vilt og storfugl. opprinnelig traseeforslag har stor utstrekning. 

Tiltaket anbefales. Men driftstiden for anlegget begrenses betydelig. Den ukentlige aktiviteten 
fortsettes som i dag på allerede regulert område på Skjellavollen Crosssenter. Aktivitetstidene i det 
nye området begrenses til betydelig mindre enn for crossenteret.  I det nye området  vil en stor del av 
aktiviteten skje gjennom konkuranser og forberdelser til disse. Eksisterende stier/veier bør brukes i 
den grad det er mulig. Adgang og bruk av traseen til motorsport reguleres igjennom driften av 
motorsportssenteret. 
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Utvikling av motorisert 
rundløype  med start fra 
motorsportssenteret.
Løypa er tiltenkt trening/
utfart med scooter og 
motorsykler innen egne 
fastsatte åpningstider. 

Kan brukes av fastboende 
og tilreisende og vil også 
kunne gi et spennende nytt 
tilbud for reiselivsnæringen.



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plankrav

B3 Breivoll boligområde F x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område. 
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konse
kvens:  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

 A
A
C
C
C
A
A
A

A

A

 -2
+2
0
0
0
0
-2
+1

-2

-2

5
2
3
3
2
2
2
3

5

5

 Området er nært opptil aktuell gruveområde,   
og derigjennom potensiale for støy og 
støvflukt lokalt. 

mulige belastninger som følge av gruvedrift

risiko jfr. gruvedrift/transport.

vurderes i.f.m aktuell gruvedrift

Helhetlig vurdering: Området er nært opptil aktuelt område for kalksteinsgruve. Det er 
rikelig med andre områder i kommunen som kan bebygges. Ved gruvedrift forventes 
belastning i.f.t støy og trafikk ved innkjørselen til dette området. I inneværende periode tas 
boligområdet ut av planen. Konsekvenser ved eventuell gruvedrift vurderes i egen KU.

Tiltaket anbefales ikke.
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Omfang: 

Et nytt område utenfor etablert 
boligområder på breivoll, i 
gangavstand til skole, aktivitetstilbud 
for unge og servicetilbud i 
kommunesenteret. 

Sørvendt område



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plankrav

H710-1 Hensynssone Gruvedrift Breivoll F x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt område. 

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konsekvens: 
  

Data: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

tiltaket omfatter et naturinngrep, der 
samfunnseffekten, inngrepet i seg 
selv, kulturminner, naturens 
mangfold, samt utslipp til luft og 
vann, pluss støy vil være naturlige 
utredningstema i egen 
konsekvensutredning.

  
Helhetlig vurdering: 
Denne type virksomheter genererer vanligvis 20-50 industriarbeidsplasser og vil ved realisering har 
store samfunnseffekter for kommunen. Tiltaket følger egen planprosess, men egen detaljert 
Konsekvensutredning, og søknad om driftstillatelser/konsesjon. Båndlegging av området i påvente 
av egen reguleringsprosess med Konsekvensutredninger er viktig for at ikke nye unødige 
arealkonflikter skal komme i området mens reguleringsprosessen pågår. 
Gruvedrift er et naturinngrep. De største konsekvensene utover de samfunnsmessige effektene 
antas å være terrenginngrepet, transportbelastningen, samt støy/støv tilknyttet driften.

Tiltaket anbefales. Området avsettes som hensynssone i påvente av reguleringsplan. En egen 
konsekvensutredning ift. Reguleringsprosessen bør fokusere på utredningstemaene; Forurensing, 
beredskaps og ulykkesrisiko, Naturens mangfold, kulturminner, Landskap, Transport behov og 
Samfunnseffekter.
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Aktuelt område for gruvedrift. Området 
gjennomgikk geologiske undersøkelser 
med uttak av kjerneprøver fra 
kalksteinsårene i grunnen. 

I påvente av resultater ønsker en å 
båndlegge arealer (etablere en 
hensynssone i påvente av regulering/
konsesjon, som skal avdekke eventuelle 
konsekvenser). Ved gruvedrift vil 
området være aktuelt for bla. 
anleggsveier, næringsområde, 
driftsområde, områder for å plassere 
overskuddmasser, og tilrettelegging for 
utskipning m.m



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plankrav

N5 utvidelse Breivoll industriområde E (utvidelse) x RP

  
Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for ulike utredningstemaer innen hvert enkelt område   

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing

2. Transport behov

3. Kulturminner og kulturmiljø

4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk 
utforming 

 B

B

C

C
C
A
C
C
C
C
C
C
C

0

+1

0

0
0
-1
-1
0
0
0
0
0
0

 3

2

4

3
3
2
3
3
3
3
2
3
3

Området er tilknyttet etablert 
næringsaktivitet, lite boligbebyggelse i 
området.
Området har havn, og har avkjørsel til 
hovedveien igjennom kommunen.

Allerede i dag er det etablert en 
fjellskjæring i området
En del av området er dyrket mark

Helhetlig vurdering: Behov for næringsarealer ved kommunesenteret er tilstede. Området er 
skjermet fra bebyggelse. Det er en utvidelse av det eksisterende næringsområdet og har etablerte 
havneforhold, og etablerte avkjøringsforhold til FV848. Området er nært kommunesenteret. 
Utformingen av området gjør at en gradvis kan gjøre bruk av næringsområdet.

Tiltaket anbefales. Krav om reguleringsplan

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område
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Eksisterende 
næringsområde utvides 
mot nord, og videre mot 
fylkesveien. 

en mindre del av 
områdets ytterkant dyrket 
mark.



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

N7/ H6 Næringsområde Sørrollnes E (utvidelse) x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område.

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov

3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko

10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges 
oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk 
utforming 

C
A

A
C
A
A

A

A

A
A

  0
+1

0
0
0
0

+1

+2

0
+1

 3
3

1
3
3
2

3

2

2
3

  
Plassering av småbåter lokalt, og etablering av  
kontorløsninger for kompetansearbeidere som 
pendler til Harstad.

Eksisterende molo beskytter ikke mot uvær på 
en god måte

Helhetlig vurdering: Tiltaket innebærer at en utvikler eksisterende småbåthavn slik at denne skjermer 
mot de verste vindretningene, slik den ikke gjør i dag. Videre kan en nyttegjøre arealer på land (fjell) 
til å etablere et servicebygg med kontorceller for kompetansearbeidsplasser (pendlere til Harstad)
Tiltaket har ingen konsekvenser verken for landbruket og/eller kulturminnene i bygda,

Tiltaket anbefales, reguleringsplan kreves, samt at en tar høyde for anbefalinger angående høyder 
jfr. klimaendringer og flohøyder i reguleringsplan.
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Etablering av 
Næringsbebyggelse tilknyttet 
utvidelse /tilrettelegging av 
dagens næring/fritidsbåthavn på 
Sørrollnes. Herunder etablering 
av molo for at denne skal kunne 
skjerme mot været på en bedre 
måte enn i dag



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

B5 sørrollnes boligområde E (utvidelse) x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for utredningstemaene innenfor hvert enkelt område.
  

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konse
kvens:  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

C
A
A
C
A
A
A
A

A
C
A

  0
+2
-1
0
0
-1
0
0
0
0
+1
0

3
2
1
3
2
2
3
3
3
2
3
2

Gunstig beliggenhet i.f.t trafikknutepunkt jfr. 
pendling til Harstad, 2 mil til skole på 
Ibestad. 
Kulturhistorisk område, svært karakteristisk 
naustrekke er  en del av kulturlandskapet i 
bygda. Kulturlandskapet endres
Jordkvaliteten i bygda er blant det beste i 
fylket, bebyggelse i området vil stykke opp 
større teier.

Aktivitetspark for barn virker positivt.

Helhetlig vurdering: Det er behov for boliger på Sørrollnes. Imidlertid vil bebyggelse i området skade 
det karakteristiske kulturlandskapet, der den kulturhistoriske naustrekka er en viktig del av dette. 
Gjennom å begrense utbyggingen til en fortetting ovenfor hovedveien, samt tillate bebyggelse mot 
vest nedenfor hovedveien er dette ivaretatt. Gjennom forslaget fortettes eksisterende bebyggelse 
ovenfor veien, slik at de kulturhistoriske landskapsformene bevares, samt at landbruket i størst mulig 
grad kan gjøre nytte av større sammenhengende områder. Innen området er det også avdekket 
områder med vernede kulturiske områder, som det må holdes avstand til i reguleringsplanen.

Tiltaket anbefales. Omfanget og utformingen av bebyggelsen avklares i reguleringsplan.
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Det er behov for tilrettelegging 
av attraktive tomter på 
sørrollnes. 

Opprinnelig ble det foreslått å 
bygge på begge sidene av 
hovedveien. Dette er nå 
begrenset til å omfatte en 
fortetting av bebyggelsen 
ovenfor hovedveienveien, samt 
å tillate nye boliger i vest 
nedenfor veien. 



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

FT 5 Historisk naustrekke E (utvidelse) x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for utredningstemaene innenfor hvert enkelt område.
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk 
utforming 

  

A

A
A
B
B

C
C
C
A

  

+3

+3
0
+1
+1

+1

  

2

3
2
3
3

3
2
3
3

  

Forsterker eksisterende inntrykk

Ivaretar eksisterende landskapspreg

Tilgang på båtplasser.
Sikrer området for framtiden

Stiller krav til utforming og farge på ny 
bebyggelse

Helhetlig vurdering: Naustrekka er svært karakteristisk for bygda, og en viktig del av landskapet. For 
å holde dette ved like er det viktig med en plan som viser omfanget av nye naust i området, med 
krav til størrelse, plassering, form og farge.

Tiltaket anbefales. 
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Naustrekka på 
Sørrollnes er en 
karakteristisk del av 
bygda.

Det er viktig at denne 
opprettholder sitt 
kulturhistoriske preg, 
og at en tilretter for 
nye båtplasser/naust 
på en måte som 
ivaretar dette



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

FT 6 Aktivitespark - sørrollnes F x RP

 

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område.

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing

2. Transport behov

3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges 
oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk 
utforming 

A

B

A
A
A
A
A
A

C
C
A
C

 0

0

-1
0
0
0
+1
0

0
0
+3
0

3

2

3
3
3
3

3
2
3
3

 Minimale inngrep, økologisk toalett uten vann
Bruker eksisterende parkeringsplasser
Tilgjengelighet fra ferja, tilreisende trenger ikke 
bil
Innen området er det vernede kulturminner
Ivaretar eksisterende landskapspreg

Utfartsmål for lokalbefolkning og tilreisende
Sikrer området for framtiden

Tilbud til barn

  
Helhetlig vurdering: Et positivt tilbud for lokalbefolkning og tilreisende. Nærmiljøtiltak for barn. 

Tiltaket anbefales. Innenfor området er det registrerte vernede kulturminner. det forutsettes at  
disse ikke berøres av tiltaket.
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Etablere en 
aktivitetspark for 
barn på et område 
ved gammel 
fotballbane som 
næranlegg for 
lokale barn og 
tilreisende.

prosjektet er 
allerede sikret 
finnansiering.



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

FT 7 Utfartsparkering Silsand F RP

  

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges 
oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk 
utforming 

  A
C
C
A
A
B
C
A

C
C
C

 +2
0
0
0
0
0
0
+1

0
0
+1

 3
3
3
2
3
3
3
3

3
0
3

  Uholdbare løsninger for parkering i dag, løser 
et stort behov

tiltaket vil på en bedremåte sikre 
allmenhetenes tilgjengelighet til området.

  
Helhetlig vurdering: Parkeringsplassen løser et stort behov på en tilfredsstillende måte, plassen er 
skjermet og inngrepet er beskjedent.

Tiltaket anbefales. 
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Etablering av 
parkeringsplass til 
utfartsparkering til 
badestranda på 
Silsand. 

Den best besøkte 
badestranda på 
Rolla.



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

B6 Boligområde Bolla E/F x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område.
 

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko

10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk 
utforming 

 A
A
C
C
C
B
C
B

A

C
A

0
0
0
0
0
-1
0
0

+1

0
+1

3
3
3
3
3
2
3
3

3

3
3

 
Ca 10 km til skole, arbeidsmuligheter på Bolla
 

En mindre del av området er dyrket mark

Det kan brukes etablerte løsninger innen 
vann-, avløp, avkjørsler. 

Helhetlig vurdering: Boligområdet er en utvidelse av eksisterende bebyggelse med etablert 
infrastruktur. Nært næringsområdet på Bolla og fritidshavn. Tiltaket har få negative sider, og 
muliggjør en samlet boligbygging i et område med få nye avkjørsler.

Tiltaket anbefales. Krav om reguleringsplan
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Etablere et større 
boligområde bak 
næringsområdet på 
Bolla. 

Dette er en utvidelse av 
eksisterende 
bebyggelse, der en kan 
bruke eksisterende 
adkomster, og forlenge 
eksisterende vann – og 
avløpsordninger



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

H9/FT10 Småbåthavn Dystadholmen, 
naustområder

E/F x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område.

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konse
kvens:  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

 B
C
B
C
B
B
C
B

C
B
B 

 0
0
0
0
-1
0
0
-1

0
0
0

4
3
3
4
3
3
3
3

3
3
3

  

I hovedsak småbåthavna vil 
representere et inngrep i strandsonen, 
naustbebyggelsen vil kunne 
harmonere med eksisterende 
bebyggelse

Helhetlig vurdering: Allerede i dag er det avsatt nausttomter i området som ikke er bebygget. Videre 
er det få konflikter bortsett fra inngrep i strandsonen ved en småbåthavn. Småbåthavn anbefales 
ikke, da dette kan sees som et noe unødvendig inngrep i strandsonen all den stund det finnes 
småbåthavn på Bolla med kapasitet ikke langt unna.

Småbåthavn anbefales ikke. Naustbebyggelse ivaretas i gjennom bestemmelser til 
kommuneplanens arealplan
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Etablering av 
småbåthavn innenfor 
Dystadholmen

Videreutvikling av 
naustområdet 



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

B7 Aspelia Boligområde F x RP

 

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område.

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser

7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko

10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår

12. Arkitektonisk og estetisk 
utforming 

 A
 A
B
C
A
A

A
A

A

C
C

C

 0
0
0
0
-1
0

+1
0

-2

0
0

0

3
2
3
2
3
1

3
2

3

1
3

3

Relativ avstand til skole, relativt nært 
kommunesenteret
Ingen registreringer
Bratt terreng, vil gi synlige terrenginngrep

Vanskelig avkjørselforhold, bratt
Stor tilgang på uteområder

Bratt område, der det kan være potensial for 
skred, vanskelige avkjørselsforhold

Helhetlig vurdering: 
Ulent terreng der det vil være kostbart å etablere infrastruktur, vann, kloakk, adkomster m.m. 
Området er også bratt, og potensielt område som skred, steinsprang. I tillegg vil tilkjørselen til 
fylkesveien bli problematisk.

Tiltaket anbefales ikke. 
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Boligområde, På 
oversiden av fylkesvei. 

Sørvendt boligområde, 
ulent



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

N12 Strand Næringsområde F x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område.
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konse
kvens: 

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser

7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko

10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

 A
 A
B
C
A
A

A
C

A

A
C
C

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-3

0

0

3
4
3
2
3
1

3
2

3

3

3

Området er potensielt utrasingsområde. 
Spesielt i forhold til georadarundersøkelser, 
som viser fare for leire.
Området er ovenfor antatt framtidig høyvann

Helhetlig vurdering: 
Området er midt i området med gammel marin leire som er avsatt i tidligere tider. Risiko for 
utrasninger er tilstede, både mot elveleiet og innover i de marine avsetningene videre oppover dalen. 
Det bør ikke utføres utgravinger i området uten at det er foretatt geotekniske undersøkelser.
Georaderundersøkelser viser målinger på 33 meter finstoff på sørsiden og 47 meter på nordsiden av 
elva. Dette kan være marine leirpartikler. Utgravninger i området kan også føre til at elveleiet tar nye 
veier, med risiko for nye utrasninger.

Tiltaket anbefales ikke. Ingen tiltak i området bør gjøres uten at det er gjennomført grundige 
geotekniske undersøkelser, med faglige anbefalinger
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Næringsområde Strand, ved utløpet 
av Ånstad elva, dere en også 
vurderer uttak av grus. 

Tidligere masse uttak. I dag ingen 
drift.



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

B8 Ånstad Boligområde F x RP

  
Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt område. 
  
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konse
kvens: 

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing

2. Transport behov

3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser

7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

A

A

B
C
C
A

A
A
A
C
A
B

0

1

0
0
-1

0
+2
+1
0
+2
0

3

2

4
4
4
1

3
3
3
2
2
3

Kan etablere boligområdet tilknyttet 
eksisterende infrastruktur
Vann, kloakk, strøm (ingen vannkilder i 
området)

Berører øvre del av kjerneområde 
landbruk, 

Gangavstand til butikk og fritidstilbud

Helhetlig vurdering: 
På grunn av landbruksinteresser og rasproblematikk bør nye boliger i bygda plasseres samlet. 
Grunnforholdene med tanke på leirras må avklares før en iverksetter tiltaket. Men det er grunn til å 
tro at dette vil være tilfredsstillende i dette området. Det er behov for boliger i bygda. Solvente 
boliger med god utsikt, med gangavstand til mange servicetilbud er attraktivt for barnefamilier. 
Området berører noe av kjerneområde landbruk, men gjennom å bruke dette området kan en unngå 
ytterligere oppsplitting av små teiger andre steder som vil vanskeliggjøre effektivt jordbruk.

Tiltaket anbefales
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Boligområde Ånstad – ved 
skolen. Større 
sammenhengende 
boligområde foran skolen, 
solvent mot sørvest.

Mulighet for en rekke boliger 
som kan knyttes på 
eksisterende vann, kloakk og 
strømnett. Adkomst fra 
kommunal vei.



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

FT12 MBX crossløype F x

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område.

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing

2. Transport behov

3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap

6. Sikring av jordressurser

7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges 
oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk 
utforming 

A

A

C
C
C

A

A
A
A

A

A

0

0

-2
-1

0

+3
0
0

+3

0

3

3

4
4
4

1

3
3
3

3

3

Tilknyttet andre etablerte fritidsaktiviteter i 
kommunen
Ingen registreringer i området
Ingen registreringer, ingen inngrep i dag.
Tiltaket innebærer begrenset inngrep utover 
etablerte stier/veier i terrenget
Beiteområde, men til ingen hindring for 
aktiviteten
Bidrar til fysisk aktivitet

Tilbud til barn og unge.

Utforming på naturens premisser, ingen 
kunstige inngrep

  
Helhetlig vurdering: 
Et godt tiltak for økt bokvalitet i kommunen, og et tiltak som kan supplere eksisterende tiltak til 
tilreisende.

Tiltaket anbefales som mindre tiltak innenfor LNFR- område. 
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BMX – crossykkelbane i terrenget 
(ikke motorisert). Starter på 
etablert skogsvei ved starten av 
golfbanen. Mot sør og over haugen 
midt på området, for retur i skaret i 
nord på området. Hinder og hopp 
etableres naturlig i terrenget. 

Anlegget er en videreføring av 
Ånstad som lokalitet for 
terrengsykling. Til glede for 
lokalbefolkning og tilreisende. 



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

N15 Langneset turisme F x RP

  
Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område. 
  
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser

7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko

10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

 A
 A
B
C
A
A

A
B
A

A
C
C

1
-1
0
0
0
0
0
0
-1
-3

0

0

4
4
3
2
3
1

4
2
3

3

3

Ikke tilgang på servicefunksjoner
Ingen kjente kulturminner vil berøres
Ingen registreringer, men uberørt område 

Ikke i berøring av landbruk kjerneområde

Utfartsområde for lokalbefolkningen.
Området er potensielt rasingsområde. 
Nye rasunderøkelser må påkreves

Helhetlig vurdering: 
Området er attraktivt for rorbuturisme. Laupstad har et historisk kulturlandskap, strand og havn som 
er mer tilbaketrukket enn Engenes, og kan supplere virksomheten på Engenes, også i forhold til 
kapasitet på båtplasser. Tiltaket kan innebære en privatisering av strandsonen, samt at det er 
raspotensial i området.

Tiltaket anbefales, krav om reguleringsplan. Plassering av rorbuer, og omfanget av disse må ikke 
privatisere strandsonen på en måte som holder lokalbefolkningen borte fra området. Forutsetter 
også rasvurderinger og/eller tiltak i forhold til rasproblematikk før bygging.

Arealplan Ibestad kommune 2011-2023Side 16

 
Næringsområde 
Laupstad – 
turisme rorbuer.  
Flott område 
utenfor bygda.



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

B9 Laupstad boligområde F x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område.
  

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konse
kvens:  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing

2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser

7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

A

A
B
C
A
A

A
A

A
A
A
B

0

0
0
0
-1
0

0
+1

-1
0
+1
-1

3

2
4
4
3
1

3
2

2
2
3
3

Kan etablere boligområdet tilknyttet 
eksisterende infrastruktur, Vann, kloakk, strøm 
(ingen vannkilder i området)

Ny bebyggelse nær stranden, utforming og 
plassering avgjør
Berører en mindre del av kjerneområde 
landbruk

Lokalisering innenfor strandsonen.

Mangel på vann på laupstad.

God oppvekstområde, rekreasjonsområde på 
stranda i havna.

  
Helhetlig vurdering: 
Det er vanskelig å finne egnede nye tomter på laupstad. Dette på grunn av rasproblematikk, behov 
for landbruksarealer, bevaring av kulturlandskapet og avstand til strandsonen. I tillegg er det viktig å 
finne lett tilgjengelige tomter for å holde etableringskostnadene lave.
Området er et av få områder som er utenfor rassonen (kartlagt). Det berører kjerneområde landbruk 
marginalt. Det er videre vannmangel på Laupstad til tider, slik at vannforsyningen må vurderes før 
bygging iverksettes. Avstand til vegmidte anbefales ikke nærmere enn 25 meter fra SVV. Trafikken 
på Andørja er ikke stor, slik at vi anbefaler at det tillates en avstand til vegmidte på 15 meter. Videre 
må en unngå privatisering av strandsonen. Dette kan gjøres ved å innføre en inngrepsfri sone mot 
fjæra. Vannforsyning på laupstad er ikke tilfredstillende idag.

Tiltaket anbefales. Reguleringsplan kreves. Byggefri sone mot strandkanten for å hindre 
privatisering av strandsonen. Videre krav om utforming og størrelse på bygningene som harmonerer 
med strandsonen og kulturlandskapet på Laupstad. Tiltaket krever løsning på vanntilførsel, før 
iverksettelse. 
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Boligområde på 
Laupstad, som 
foreslås er ett av 
få områder i 
gården Laupstad 
som ikke er 
skredutsatt. 4 
boenheter på 
nedsiden av 
veien, mot 
sjøen. 



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

B10 Buberget boligområde E (utvidelse) x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt område. 
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konse
kvens: 

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

 A
B
A
C
B
C
A
A

C
C
A
C

 0
+1
0
0
0
0
+1
0

0
0
0
0

 1
2
1
2
3
1
3
2
3
1
1
3
3

Knytter seg til eksisterende infrastruktur, strøm, 
vann,vei/avkjørsler, etablere felles kloakk. 
Relativt nært skole, hurtigbåt, butikk og aktuelle 
arbeidsplasser

Området er ikke rasutsatt, verken stein, leir 
eller snø. Kan etableres ved i hovedsak å 
benytte eksisterende avkjørsler. Ved utbygging 
vurderes ny supplerende avkjørsel nær 
Bussevika Boligområdet er ovenfor fylkesvei.
Området har tilgang på naturområder, med 
gangavstand til skole – idrettsanlegg.

Helhetlig vurdering: Boligområdet er en utvidelse av eksisterende boligområde. Det er viktig med et 
vist omfang av boliger for å holde etableringskostnadene lavest mulig, slik at kostnader med ny 
infrastruktur kan fordeles på flere enheter. Boligområdet er et alternativ til boområdet som er planlagt 
som en utvidelse av Rødkleiva boligfelt. Området gir gode solforhold, og er skjermet mot 
Nordavinden. Supplerende avkjørsel fra sør (Bussevika) bør vurderes. Det er få konsekvenser med 
boligområdet, bebyggelse har i hovedsak positiv effekt. 

En utbygging kan gjøre nytte av eksisterende infrastruktur tilknyttet vann, strøm og vei. Felles kloakk 
bør etableres.

Tiltaket anbefales. Krav om reguleringsplan, det bør stilles krav til hvor mange boenheter som kan 
etableres før ny adkomstvei fra sør etableres.
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Boligområde på Engenes bak 
Buberget – retning Bussevika, 
en utvidelse av eksisterende 
boligområde.  Boligområdet er 
solfylt, skjermet fra 
Nordavinden. 

Behovet for byggeklare tomter 
er tilstede, Engenes er et av 
vekstområdene i kommunen, 
med næringsvirksomhet 
tilknyttet reiseliv og akvakultur/
fiskerier. Her vil være mulig å 
bygge opptil 6-10 boliger utover 
det som i dag er planlagt. Solrikt 
område, i le for nordavinden.



  

Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

B11 Engenes boligområde E (utvidelse) x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt område.
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konse
kvens:  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing

2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet uteområder, grøntområder
9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

 A
 

B
A
C
B
C
A
A
C
C
A
C

+2

+1
0
0
0
0
+1
0
+1
0
0
0

 1

2
2
3
3
3
1
3
3
1
1
3

Knytter seg til eksisterende infrastruktur, 
strøm, vann,vei/avkjørsler, etablere felles 
kloakk. Mulig å knytte eksisterende boliger til 
kloakk.Relativt nært skole, hurtigbåt, butikk 
og aktuelle arbeidsplasser
Noe av ytterområdene for kjerneområde 
landbruk berøres.

Kan etableres ved i hovedsak å benytte 
eksisterende avkjørsler. Mulig å lage ny 
adkomstvei ovenfor bebyggelsen som alle 
boliger i området etter hvert kan knytte seg 
til, og overtid fjerne flere av de eksisterende 
avkjørslene til fylkesveien som er skumle

  
Helhetlig vurdering: 
Boligområdet er en utvidelse av eksisterende boligområde. Det er viktig med et vist omfang av 
boliger for å holde etableringskostnadene lavest mulig, slik at kostnader med ny infrastruktur kan 
fordeles på flere enheter. Utbyggingen kan nyttegjøre eksisterende infrastruktur, og muliggjør ny 
adkomst til boliger på denne siden av bygda som kommer inn ovenfra. Et mindre område av dyrkbar 
jord berøres.

Tiltaket anbefales. Krav om reguleringsplan, samt krav  om etablering av vei ovenfor boligområdet 
for å begrense trafikken på eksisterende adkomstveier.
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Området omfatter en 
utvidelse av 
boligområdet i 
Rødkleiva.

Store deler av området 
er flatt og /eller 
lettkuppert, og gir et 
sammenhengende 
boligområde på 
østsiden av Engenes 



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

N18 /H15 Engenesodden næringsområde F x RP

  

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike 
utredningstemaene innenfor hvert enkelt område. 

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konse
kvens:   

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing

2. Transport behov

3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk 
utforming 

 A
 

B

A
C
B
C
C
A

A
C
A
A

 0

+1

-1
0
-1
0
0
-1

0
0
+1
0

 3

2

1
4
3
1
3
3

3
3
3
3

Avløp knyttes til etablert avløp for eksisterende rorbuer. 
Området er skjermet for støy fra havneområdet og vei.
Gangavstand til hurtigbåt, butikk, utleiebåter og natur.
Flere verneverdige kulturminner innefor området, 
Viktige kulturlandskap og verneområder er uberørt.

Inngrep i uberørt natur, deler med liten vegetasjon

Innenfor strandsonen, avbøtende tiltak sikrer 
tilgjengelighet

Forutsetter en helhetlig plan som harmonerer med 
terrenget.

  
Helhetlig vurdering: 
Tiltaket er viktig for å legge til rette for at eksisterende næringsvirksomhet kan fortsette å 
ekspandere, og legge til rette for nye arbeidsplasser, både innen etablering av bygninger, og i en 
driftsfase med økt antall turister. Vern av kultur/forminner kan innarbeides i planen, likeledes å 
utforme endelig reguleringsplan på en måte som privatiserer strandsonen, men sikrer at andre også 
utenom feriegjester har tilgang. Plassering av bygninger kan gjøres på en måte som ikke kommer i 
konflikt med sikkerhetsaspekt for fyrlykt. Allerede i dag er det mangel på båtplasser tilknyttet 
næringsvirksomheten, så en ny havn for fritidsbåter vil være kjærkomment

Tiltaket anbefales. Krav om reguleringsplan før iverksettelse. Området avsettes til hytteområde
(næring), annen næringsbebyggelse og småbåthavn. Soner avsettes i planen rundt verneområder, 
samt at bygninger og installasjoner plasseres riktig m.h.t. hvit sektor for fyrlykta i området. 
Tilsvarende at en legger føringer for at planen så langt dette er praktisk mulig ikke skal hindre fri 
ferdsel i fjæra. En tilrettelagt infrastruktur kan tvert imot gjøre fjære mer tilgjengelig (jfr. 
bevegelseshemmede). Viktig å unngå skjemmende skjæringer som ødelegger landskapsformen.
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Etablering av utbyggingsområde for 
utleiehytter på Engenesodden, mot 
vest, retning mot kirka, samt en 
mindre småbåthavn som en kan 
bygge ut parallelt med stein en tar ut.

Området er en videreføring av 
etablert område for rorbuer på 
Engenesodden. Engenes har et 
økende behov for utleiehytter som 
følge av sterk økning i turisme 
virksomheten.

I dag har Andørja Adventures 
allerede nærmere 10.000 
overnattingsdøgn. Pågangen er 
økende.



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

GL1 Engenes Gravlund E (Utvidelse) RP

  Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike 
utredningstemaene innenfor hvert enkelt område.

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing

2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser

7. Befolkningens helse

8. Tilgjengelighet til 
uteområder, grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges 
oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk 
utforming 

 B
 
A
C
A
C
C
C
B

B
C
A
C
C

 0

+2
0
0
0
0

+1

0
+1
0
0
0

 3

1
3
4
3
1

3

3
1
2
3

God logistikk fra kirke til gravsted
Viktig kulturlandskap og verneområder er 
uberørt.
Ingen registreringer 
Ingen registreringer
Ikke kjerneområde landbruk

Sikrer lett tilgjengelighet til gravstedet for de 
etterlatte, et trivselselement i hverdagen.
Tiltaket har ingen konsekvenser
  

Helhetlig vurdering: 
Tiltaket positivt for å kunne bevare gravlunden som den er i dag, samt ha tilstrekkelig kapasitet for å 
kunne gravlegge kommende generasjoner 

Tiltaket anbefales 
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Gravlund på engenes 
trenger å legge til rette 
for å utvide gravlunden. 
Behovet antas å komme 
innen planperioden 
(innen 2022) Et mindre 
område er aktuelt i denne 
omgangen. Omliggende 
område utenfor dette 
området er avsatt som 
LNF-område, slik at 
dersom en ytterligere 
utvidelse skulle bli 
aktuell kan dette gjøres 
senere.



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

FT14 Bobiloppstilling Engenes F RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt område.
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing

2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser

7. Befolkningens helse

8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk 
utforming 

 B
 

A
C
A
A
A

C

B

A
C
C
C
C

 -1

+2
0
0
0
0
0

+3

0
0
0

 3

1
3
4
3
1
3
3
4
1
3

Forutsatt av at en ikke bruker gårsveien, som har 
begrenset standard, vil tiltaket generere begrenset 
støy/trafikk som berører de fastboende.

Området er tilknyttet etablert turismevirksomhet på 
Engenes, behovet er allerede gjeldende
Bruker etablert flate, ingen skjæringer

Økt tilgjengelighet

 
  

Helhetlig vurdering: 
Tiltaket positivt for å kunne tilby flere personer overnatting på Engenes, forutsatt at en 
hensiktsmessig adkomst etableres er det få negative effekter av tiltaket.

Tiltaket  anbefales, forutsetter adkomstvei utenom gårdsveien
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Det ønskes etablert en bobil-/
campingvogn oppstillingsplass 
på Engenes, for langtids-
/kortidsopphold. 

Transport til oppstillings-
plassen ser en for seg må gjøres 
på egen ny adkomst, gjerne 
sammen med regulert område 
for fritidsbebyggelse i samme 
området. 



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

B12 Solstad boligområde F RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område.  
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konse
kvens: 

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

 A
 B
A
B
A
A
A
A
A
C
A
C

 +2
+1
0
0
0
-1
+1
0
-1
0
+3
0

  1
2
1
2
3
1
3
2
3
1
2
3

Kan knytte seg på kloakk til skolen
Gangavstand til skole og fritidstilbud.
Ikke regnet som kjerneområde landbruk
Stor tilgang på uteområder

Svært gode muligheter for barn og unge. 
Sikker skolevei, kommunal vei adskilt fra 
fylkesvei. God tilgang på tilbud.

Helhetlig vurdering: 
Utover inngrep i randsonen rundt kjerneområder for landbruk, anses tiltaket ikke å ha negative 
effekter. Viktig å legge til rette for tomter der fornuftig infrastruktur er etablert, og ingen nye påkjørsler 
til fylkesveien er påkrevd. Fylkesveien har ikke gang-/sykkelfelt. Etableringer i feltet gir trygg 
skolevei.. Boligområdet anses å være et godt boområde, nært opptil skolen. En utbygging kan gjøre 
nytte av eksisterende infrastruktur (kloakk, vann, strøm og vei). 

Tiltaket anbefales. Krav om reguleringsplan. 
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Boligområde i Åndervåg. Nær 
skole, nærmiljøanlegg, 
idrettsanlegg, rockebinge. 
Utvidelse av eksisterende 
bebyggelse. 

Kan koble seg på kloakk for 
skolebygningen og boliger 
ovenfor. Vannforsyning og 
strøm går gjennom feltet. 



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

FT18 Parkeringsplass Klåpheia F RP

  Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt område. 
  
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap

6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

 A
 B
C
B
A

A
A
A
C
C
A
C

0
0
0
0
0

0
+2
+2
0
0
+2
0

 3
3
4
3
3

1
3
3
2
3
3
1

Ingen registreringer
Ingen registreringer 
Inngrep i fjell og myr. Kan gjøres skånsomt, med 
sprengning av koller og oppfylling av masser. 
masseballanse
Berøres ikke av kjerneområde landbruk
Lett tilgjengelig utfartsområde, sikres framtidig 
bevarelse
Økt tilgjengelighet for attraktivt utfartsområde
Ingen endring
Ikke relevant
Svært gode muligheter for familieutfart. Yndet 
utfartssted 
Ikke relevant

Helhetlig vurdering: 
Tiltaket vil utelukkende bidra til å gjøre utfartsstedet mer tilgjengelig. En utfartsparkeringsplass vil 
også være positivt for den utviklingen en ser for seg med Tour De Andørja framover, der 
parkeringskapasitet på Klåpheia er nødvendig.

Tiltaket anbefales. Parkeringsplass for 20-30 biler, plasseringen i terrenget gjøres så skånsomt som 
mulig uten nevneverdige vei skjæringer.
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Parkeringsplass i 
forbindelse med 
utfartsparkering, Antatt 
behov: 20-30 biler. 

Klåpheia er et av de 
viktigste utfartsområdene på 
Andørja.
Også viktig i forbindelse 
med framtidig utvikling av 
Tour de Andørja.



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

H17 Småbåthavn Klåpen F RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt område.

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konse
kvens: 

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap

6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

 A
 B
C
B
B

A
A
A

C
A
B
A

 0
+1
0
0
0

0
+2
+2

0
-1
0
0

 4
2
3
2
3

1
3
3

3
2
3
1

mindre transportbehov, båter lagres lokalt

Lett tilgjengelig utfartsområde, sikres framtidig 
bevarelse, Økt tilgjengelighet for sjø

Ivaretas under prosjektering

Helhetlig vurdering: 
Positivt tiltak, som kan gi økt tilhørighet til stedet. Pluss i forhold til etablert fritidsbebyggelse og 
opprettholdelse av eksisterende bostruktur.

Tiltaket anbefales. Krav om reguleringsplan med avklaring i.f.t havnemyndigheter.
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Småbåthavn til 
fritidsbebyggelse og 
lokalbefolkning i Klåpen. 



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

FT19 Parkeringsplass Årbostadtind F RP

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap

6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko

10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår

12. Arkitektonisk og estetisk 
utforming 

 A
 B
C
C
C

C
A
A
B

C
A
C

 0
0
0
0
0

0
+2
+2
0

0
+2
0

 3
2
4
2
3

1
3
3
2

3
3
1

mindre transportbehov
Ingen registreringer i nærheten
Ingen registreringer 

Berøres ikke av kjerneområde landbruk
Lett tilgjengelig utfartsområde, sikres framtidig 
bevarelse
Økt tilgjengelighet for fjellet
Potensielt skredområde for snøskred, positivt 
virker at en kan parkere utenfor ekstremt smal 
vei.
Svært gode muligheter for familieutfart. Yndet 
utfartssted 

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område. 
  

Helhetlig vurdering: 
Tiltaket vil utelukkende bidra til å bevare utfartsstedet for framtidige generasjoner, og for å 
imøtekomme framtid økt trafikk opp på Årbostadtinden, og sikre god trafikkavvikling uten 
parkering på smal veis veiskulder

Anbefaling:
Tiltaket anbefales.
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Parkeringsområde for 
utfartsparkering til 
Årbostadtinden. 

Årbostadtinden har hvert år 
flere 1000 besøkende, og  er 
kommunens beste profilerte 
landemerke igjennom 
idrettsfestivalen Tour de 
Andørja. For å få en forsvarlig 
parkering er det behov 50 
parkeringsplasser ved veien, 
samt effektiv busstransport.



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

N20 Klemmesteinvika F RP

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

A
B
B
C
C
A
C
A

B
B
C
C

 0
-1
0
0
-1
0
0
-2

-2
-2
0
0

 3

4
5
4
2
3
1

3
3
4
4

Området har en liten småbåthavn i dag, nært 
fylkesvei, langt fra trafikknutepunkt.

Innenfor strandsonen, avbøtende tiltak sikrer 
tilgjengelighet
Inne på skredområde for skred (ikke lokalt 
vurdert)
Lite arealer ved økning av havnivå

Helhetlig vurdering: 
Tiltaket er en tilrettelegging for turismevirksomhet i tilknytning til gammel internatbygning. Årbostad 
har tidligere vært åsted for fisketurisme og kan bli det igjen Tiltaket kan innebære en privatisering av 
strandsonen, vanskelig å gjennomføre avbøtende tiltak. Området er innenfor rasområdet til temakart 
ras. Kort avstand til vei.

Tiltaket anbefales ikke.  Dette fordi det kommer i konflikt med avstand til fylkesvei, risiko for 
havstigning og innebærer en sterk privatisering av strandsonen. Området på Årbostad er bedre 
egnet, og bør dekke behovet for rorbuer i området.
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Etablering av område for 
rorbuer for utleie til 
næringsetablering 
tilknyttet Skogtun. 
Området er trangt og helt 
oppe i fylkesvei.



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

H710-2 Hensynssone gruvedrift Årbostad F x RP

 
Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt område.
Utredningstema: Verdi: 

Samlet
Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap

6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko

10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

tiltaket omfatter et naturinngrep, der 
samfunnseffekten, inngrepet i seg selv, 
kulturminner, naturens mangfold, samt 
utslipp til luft og vann, pluss støy vil 
være naturlige utredningstema i egen 
konsekvensutredning.

 

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt område. 
  

Helhetlig vurdering: 
Skiferdrift gir lokale arbeidsplasser, og støtter opp under etablert entreprenørvirksomhet.  De største 
konsekvenser av tiltaket vurderes i egen Konsekvensvurdering. De største konsekvensene utover de 
samfunnsmessige effektene antas å være terrenginngrepet, Forurensing, transportbelastningen, 
samfunnsberedskap og ulykkesrisiko (rasproblematikk/avkjørsler) tilknyttet driften.

Tiltaket anbefales. Området avsettes som hensynssone i påvente av reguleringsplan. En egen 
konsekvensutredning ift. Reguleringsprosessen bør fokusere på utredningstemaene; Forurensing, 
Landskap, Transport behov, samfunnssikkerhet/beredskap og Samfunnseffekter.
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Hensynssone for 
næringsområde og 
skiferuttak. Gjennomgår 
egen 
Konsesjonsbehandling /
KU.



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

N21 Rorbuturisme Årbostad F x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt område. 

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konse
kvens: 

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

A
B
B
C
C
A
C
C
B
B
C
C

 0
-1
0
0
-1
-1
0
0
-2
+1
0
0

 3

4
5
4
2
3
1
3
3
4
4

Området er lite belastet i dag.
Lang transportavstand til trafikknutepunkt.
Ingen registreringer 
Ingen registreringer
Ingen bebyggelse i dag
Deler av området kan være beiteområde.

Innenfor strandsonen, avbøtende tiltak sikrer 
tilgjengelighet
Inne på skredområde for skred (ikke lokalt vurdert)

  
Helhetlig vurdering: 
Tiltaket er en tilrettelegging for turismevirksomhet. Årbostad har tidligere vært åsted for fisketurisme 
og kan bli det. Tiltaket kan innebære en privatisering av strandsonen, dersom avbøtende tiltak ikke 
iverksettes. Området er innenfor rasvurdert område, nye undersøkelser påkrevd.

Tiltaket anbefales. Det anbefales at et område, (mindre enn opprinnelig forslått) avsettes som 
område for turismebasert rorbuvirksomhet. Forutsetter at rasvurderinger foretas før byggetillatelse 
kan utstedes. Krav om reguleringsplan. 
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Etablering av område for 
rorbuer for utleie til 
næringsetablering. 

Avsette et større område for 
campingplassturisme 
nedenfor fylkesveien i 
gården Årbostad



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

FT20 Sætran -Sæterdrift F x RP

 Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område. 
  

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
7. Befolkningens helse
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

A
C
B
C
B
A
C
A
B

0
0
+1
0
1
+1
-2
0
-1

3
2
3
5
3
2
3
1
3

Ta vare på eksisterende kulturminner, ikke 
registrerte
Ingen registreringer. 
Skogsdyrene opprettholder 
kulturlandskapet
Sikrer ressursgrunnlaget
Rekerasjonsområde for turisme
Inne på skredområde for skred (ikke lokalt 
vurdert)
Innenfor teoretisk skredområde.

Helhetlig vurdering: 
Tiltaket er en tilrettelegging for gårdsturisme, og tilrettelegging for gårdsdrift. Området er innenfor 
rasregistrert område, rasvurderinger gjøres i forhold til tiltenkt aktivitet/byggninger. 

Anbefaling:
Tiltaket anbefales. Avsettes innenfor LNFR område, og behandles etter jordloven.
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Gjenskapning av gammel 
seterdriftstradisjon. 

Dette sees i samband med etablering 
av ny stor sauefjøs på Årbostad. 
Gammel kjerrevei for hest opp til 
sæterområdet restaureres som følge av 
seterdriften. Representerer et mindre 
inngrep i naturen med mindre 
bygninger/gapahauker m.m 



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

H710-7 ATW-vei jektevik F x RP

  Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt 
område.

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konse
kvens: 

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

 A
A
C
C
C
C
B

A
C
C

 -3
+2
0   
0
-3
0
+1

-2
0
0

 3
1
5
5
3
1
3

3
2
3

Inngrep i uberørt natur, skrå helning gjør at selv 
en smal vei vil vises godt. Privat vei gir økt ferdsel

Terrenggrep i uberørt natur

Økt tilgjengelighet 

Veien sikrer bedre tilgjengelighet til Jektevik, og 
rask tilgjengelighet til kraftstasjonen
Deler av traseen går i bratt terreng, potensial for 
ras.

Helhetlig vurdering: deler av veitraseen vil være et inngrep i uberørt natur, potensial for ras på deler 
av strekningen. Veien vil sikre adkomsten til Storelva kraftstasjon og en 11kw kraftlinje, og bidra til 
tryggere, mer effektiv + forsyningstrygghet til befolkningen i Ibestad. En privat vei vil føre til økt 
motorisert ferdsel i området. 

Tiltaket anbefales, det stilles krav om reguleringsplan der endelig vei lokaliseres. Her legges det 
vekt på en lokalisering som er til minst mulig sjenanse i landskapet. Bruksomfang med eventuelle 
begrensinger avklares i reguleringsplan.
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Trase for ATW-vei fra Mjøsundet 
til kraftstasjonen. 

Sikrer adkomst utenom sjø til 
fritidshusbygda Jektevik og 
Storelva kraftstasjon. Aktuell trase 
er svært snehalt, rasutsatt, og uten 
inngrep i dag. Ca 1,5 km fra 
Mjøsundet til Jektevik, og ca 800 
meter fra Jektevik til 
kraftstasjonen. 

Traseen gjennom Jektevik, og 
større deler av traseen til 
kraftstasjon har i dag en smal vei. 
Kraftstasjonen og en 11 kw 
kraftlinja er i dag bare tilgjengelig 
med båt. 



Nr. 
plankart

Navn Eksisterende (E) 
Framtidige (F) 

nye 
bygninger

Plan
krav

H710-3 Hensynssone gruvedrift kråkrø F x RP

Tabell 3. Vurdering av verdi, konsekvens og datagrunnlag for de ulike utredningstemaene innenfor hvert enkelt område.
Utredningstema: Verdi: 

samlet
Konse
kvens:  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing
2. Transport behov
3. Kulturminner og kulturmiljø
4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser
8. Tilgjengelighet til uteområder, grøntområder
 9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning
11. Barn og unges oppvekstvilkår
12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

tiltaket omfatter et naturinngrep, der 
samfunnseffekten, inngrepet i seg selv, 
kulturminner, naturens mangfold, samt 
utslipp til luft og vann, pluss støy vil være 
naturlige utredningstema i egen 
konsekvensutredning.

Helhetlig vurdering: 
Samfunnseffekten av tiltaket kan være flere hundre industriarbeidsplasser. Tiltaket følger egen 
planprosess, men egen detaljert Konsekvensutredning, og søknad om utvinningstillatelser.
Dersom virksomheten etableres, med skipninger av båter fra 30-90.000 tonn vil et stort område bli 
berørt. I fjellet er det aktuelt å plassere transportveier, og demning ved Lielvvannet, samt at 
overskuddsmasser må plasseres på egnet sted. Videre vil det være behov for kaiområde/
utlastingsanlegg, produksjonsområder og øvrige landarealer. Båndlegging av området i påvente av 
egen reguleringsprosess med konsekvensutredninger er viktig for at ikke nye unødige arealkonflikter 
skal komme i området mens reguleringsprosessen pågår. De største konsekvensene utover 
samfunnseffekten antas å være innen naturinngrepet i seg selv, plassering av overskuddsmasser, 
utslipp til vann og luft, støy, transport, landbruksinteresser og etablering av energitilførsel 

Tiltaket anbefales. Området avsettes som hensynssone i påvente av reguleringsplan. En egen 
konsekvensutredning ift. Reguleringsprosessen bør fokusere på utredningstemaene; Forurensing, 
Landskap, Transport behov, samfunnssikkerhet/beredskap, landbruk og samfunnseffekter.
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Område for gruvedrift. Området er under 
utredning for å etablere gruvedrift. 

Undersøkelsestillatelser er gitt fra direktoratet 
for mineralforvaltning. Grunneieravtale er 
inngått med den største grunneieren, Ibestad 
kommune. Det er behov for en hensynssone 
som omfatter begge de aktuelle 
dagbruddsområdene, utskipningsområde,  
Lielvvannet og andre aktuelle transportårer. 
Hensynssonen vil sikre arealet i påvente av 
egen konsekvensutredning og reguleringsplan. 
Dette for å kunne forebygge eventuelle 
konflikter sett i forhold til andre tiltak som kan 
være aktuelle i området i perioden.

Det er også aktuelt å regulere lielva/vannet for 
å sikre tilstrekkelig vannforsyning. Dette kan 
også gi mulighet for kraftutbygging. Dette 
følger egne prosesser og er konsesjonsbelagt.



8.5.  Konsekvensvurdering av planen som helhet:
Planen legger opp til sentrert boligbygging i kommunesenteret, ved trafikknutepunkter og ved 
etablerte skolestruktur. Bygging av nye boliger skjer sammenfallende med at eldre boliger 
omgjøres til fritidsboliger. De planlagte boligområdene erstatter boliger som en forventer blir 
omdisponert til fritidsboliger i perioden, samt at omfanget gir muligheter for nybygging også 
utenom dette dersom bergverksetableringen og/eller utviklingen av verksindustrien skjer 
innen perioden. Planen legger til rette for næringsutvikling innen både bergverksdrift, 
verftsindustri og reiselivsnæringen, samt at det vil være behov for håndverkere til 
boligutviklingen. En eller flere av disse elementene vil skape arbeidsplasser og ytterligere 
boligbehov. Konsekvenser tilknyttet eventuell gruvedrift i kommunen, vurderes separat i gene 
KU- prosesser som måtte følge disse tiltakene. Lokalt vil en kunne få ringvirkninger innen 
flere av utredningstemaene i Arealplanen.

Utredningstema: Verdi: 
samlet

Konsekvens: 
  

Data: Vurdering av foreslått arealbruk: 

1. Forurensing

2. Transport behov

3. Kulturminner og kulturmiljø

4. Naturens mangfold
5. Landskap
6. Sikring av jordressurser

8. Tilgjengelighet til uteområder, 
grøntområder
 

9. Beredskaps og ulykkesrisiko
10. Risiko og havstigning

11. Barn og unges oppvekstvilkår

12. Arkitektonisk og estetisk utforming 

A

B

B

B

A

B

A
B

B

B

+1

+1

+1

0

0

-

1

+1
0

+1

0

3

3

2

2

2

3

3
2

3

3

Ny boligstruktur gir en 
energieffiktiviseringseffekt, likeledes er 
hovedlokaliseringen av boliger besparende i.f.t 
transport. Nye boliger krever også ordnede 
forhold på avløp/kloakk

Viktige kulturmiljøer i kommunen ivaretas i 
planen. Krav til ny bebyggelse nært opptil 
Hamnvik Handelssted virker også positivt.

Konsekvensene av utbyggingene berører bare i 
mindre grad landbrukets kjerneområder. Sterk 
fokus på å legge vekt på landbruksinteresser i 
planen.
Utbygginger i strandsonen (næringsvirksomhet) 
begrenser i noen grad tilgangen til standsonen 
enkelte steder, men den positive effekten for 
næringsutviklingen overskygger dette.

Ny boligbygging styres i utenom raspotensielle 
områder, Alle utbyggingsområdene har tilgang 
på vann og strøm innenfor eksisterende 
infrastruktur.
Ibestad har i dag mange dårlige boliger, økt 
nybygging vil resultere i bedre oppvekstforhold 
for barn og unge. Alle foreslåtte boområder har 
alle gode nærmiljøtilbud.

Helhetsvurdering: Planen bygger opp under lokale og nasjonale føringer, og gir et godt 
grunnlag for en bærekraftig utvikling i kommunen. Store nye aktuelle industrietableringer, og 
økt status som område for fritidsbebyggelse og turisme kan resultere i mange nye 
arbeidsplasser. Planen legger til rette for oppbygging av nødvendig infrastruktur og boliger 
om dette blir en realitet. Planen ivaretar naturmangfoldet på en god måte. Framtidig 
gruvedrift vil ha store konsekvenser for kommunen. Disse konsekvensene må utredes i egne 
KU-prosesser som må følge disse planene.

Se også egen ROS-Analyse for kommuneplanens arealdel - planbeskrivelsen.

Alle områder som skal inn i planen er vist på de etterfølgende utsnittene av plankartet.
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