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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Engenes havn er statlig fiskerihavn som er nevnt i Kystverkets handlingsprogram 2014-2023 
med investeringstiltak for utdypning og moloforlengelse for kr. 40 mill. 
Ibestad kommune ønsker å utvide havn for tilpasse krav til Kystverket og lokalbefolkningen.  
Dagens havn er regulert gjennom reguleringsplan for Engenes sentrum.  Siden utvidelse av havn 
krever å ta i bruk nye areal. De aktuelle arealer er enten uregulert eller regulert til formål sjø. 
Ibestad kommune ikke har en rettskraftig kommuneplan.  
 

1.1 Krav om konsekvensutredning (KU) 
• §2. Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften, punkt f) reguleringsplaner som 

inneholder tiltak nevnt i vedlegg I. 
• Vedlegg I. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes – Infrastruktur – punkt 32.  

nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1 350 tonn kan seile og 
anløpe. Ferjekaier inngår i punkt 28.  
 

1.2 Ansvarlig myndighet 
Ibestad kommune er ansvarlig myndighet for utredningen. Utredningen skal utarbeides i henhold 
til Plan- og bygningsloven jfr. § 2, punkt f) og Vedlegg I punkt 32 i KU-forskriften.  
 

1.3 Gjeldende reguleringsplan 

  

Det er kun en plan som er gjeldende i området – Reguleringsplan for Engenes sentrum, vedtatt 
22.06.2011. 

2. BESKRIVELSE AV PLANEN 

2.1 Planens formål 
 
Detaljregulering for Engenes havn har som får mål å tilrettelegge for utvidelse av dagens havnet-
ilbud på Engenes. Den eksisterende moloen og havnearealet er for liten til å ta imot båtene over 
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120 fot. Flere av båter som har Engenes som sin hjemmehavn er større fiskebåter som på grunn 
av sin størrelse (lengde) kan ikke anløpe havnen.  
 

 

Dagens havn på Engenes.  

Kystverket har i sitt handlingsprogram 2014 – 2023 prioritert Engens havn med nye  
fiskerihavntiltak – moloforlengelse og utdypning av havnen. Det er avsatt kr. 40 mill. for tiltaket 
som planlegges gjennomført i løpet av 2014-2023. Moloforlengelse vil gi bedre og roligere havne-
forhold ved nordlig vind, mens utdypning vil gi større havneareal og bedre tilgang til større båter. 
 
Ibestad kommune vil tilrettelegge for realisering av målene i handlingsprogrammet til Kystverket.  
Moloforlengelse og utdypning av havn kan gi større fordeler enn det som er beskrevet i 
handlingsprogrammet. Slike tiltak kan gi mulighet for at cruisebåter og Hurtigruta kan anløpe 
havnen. Det kan gi store positive samfunnsmessige konsekvenser for Engenes og Ibestad 
kommune. 
 

   

Dagens havn på Engenes.  Eventuell fremtidig utvidelse av havna. 

 
 

2.2 Hovedinnhold og virkninger 
Planen skal legge til rette for utvidelse av havn for fiskebåter. Eksisterende molo må enten  
forlenges eller flyttes til Engenesodden. I løpet av reguleringsprosessen vil plassering av molo 
avklares. Det er flere naturgitte faktorer som vil være avgjørende for utforming av havn og  
plassering av molo slik som havstrøm, mikroklimatiske forhold, trygg byggegrunn, ras og skred. 
Det lokale næringslivet og befolkningen vil få mulighet til å komme med innspill i løpet av plan-
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prosessen. Reguleringsplan åpner også mulighet for endring av formål på land som avhenger av 
en helhetlig analyse av plan- og influensområde.  
Endring og utvidelse av dagens formål vil føre til effekter man ikke kjenner 
virkninger av og utredningsarbeidet skal peke på problemstillinger knyttet til endret arealbruk.  
  

2.3 Planavgrensning   
Planområdet omfatter dagens eksisterende havneområde, område fra Engenesodden til  
Naustberget og eiendom 197/28.  
 

 

Planavgrensning for reguleringsplan Engenes havn. 

 

 

Mulighet for ny havn på Engenes, fra Engenesodden til Nausberget. 

3. UTREDINGSTEMA 

3.1 Utredingstema 
Planprogrammet skal så langt det er mulig avklare hvilke forhold som må belyses og utredes. 
Hensikten er å skape forutsigbarhet og bidra til å definere problemstillinger.  
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Utgangspunkt for å avklare hvilke forhold skal utredes er de temaer som er angitt i KU-
forskriftet, vedlegg III, punkt b). 
 
Utredningstema Beskrivelse 
Forurensning Kartlegging av dagens situasjon (0-

alternativet) miljøundersøkelse av indre havn. 
Eventuelle forslag til avbøtende tiltak. 

Kulturminner og kulturmiljø (på land og mari-
ne) 

Kartlegging av kulturminner innenfor planom-
rådet med særlig fokus på marinarkeologiske 
kulturminner. Vurdering av kulturminner og på 
land og i dagens havn. Kulturminner vil bli 
kategorisert etter opplevelsesverdi,  
kunnskapsverdi og bruksverdi. 

Beredskap- og ulykkesrisiko, jf. pbl. § 4-3 Deles i flere tema:  
• Naturskapte og menneskeskapte farer  
• Utenforliggende faktorer 
• Uventa hendelser 
• Sjøtrafikk 
• Farlige stoffer og gods 
 
Risikoen knyttes til begivenheter som i ut-
gangspunktet ikke skal inntreffe – uønskede 
hendelser. 

Risiko ved havstigning Konsekvens for havn ved fremtidig havstigning 
iht. «Håndtering av Havnivåstigning i kommu-
nal planlegging» - Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap (DSB). 

Støy og vibrasjoner Miljøverndepartemantets planretningslinje T-
1442 «Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging» legges til grunn. Utredning 
vil vise om egenhet av etablering av støykilder 
og støyfølsomhet til bebyggelse på Engenes. 
Det vil lages beregninger for maks belastning 
av havn for utendørs støy på dagtid og kvelds-
tid kl. 23:00-07:00. 

Luftforurensning Utslipp fra skip eller havneaktivitet. Beregning 
av luftkvalitet og eventuelle avbøtende tiltak. 

Grunnforhold Konsekvenser av utvidelse av havna. Vurde-
ring av tryggbyggegrunn – stabilitet, fare for 
ras. 

Biologisk mangfold Kartlegging av eksisterende forhold til lands og 
til havs. Utrede konsekvensene for vegetasjon, 
fugl og annet dyreliv, samt marinbiologi.  

Landskap Konsekvenser av utbygning for landskap. Ut-
redning av foreslåtte endringer i planområdet 
for omgivelsene rundt havna. Særlig vurdering 
av utvidelse i forhold til Engenes kirka som er 
landmerke for neset og skipstrafikk. 

Infrastruktur Undersøke behov for utvikling av kommunal-
teknisk infrastruktur – vann, avløp, elektrisk 
kraft og telefon.  

Havn Manøvrering, ferdsel, lyssettingskrav og sik-
kerhet, håndtering av spylevann, avfallshånd-
tering 
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Næring og sysselsetning Konsekvenser at havneutvidelse for lokalsam-
funnet på Engenes og i Ibestad kommune. 

Fiskeri Konsekvenser av utvidelsen av havn for fiskeri, 
som havbruks- og oppdrettsvirksomheten i 
nærområdet. 

Klima Snø-, vind- og bølgeforhold er avgjørende 
faktorer ved planlegging av havn. Det skal 
kartlegges konsekvenser og virkninger av 
dagens og fremtidig løsning. 

 
 

3.2 Metode 
Konsekvensutredningen vil bygge på metodikken i Statens vegvesen sin bok 140 «Konsekvens-
analyser» fra 1995. Det gis anledning for bruk av spesifikke veiledere og retningslinjer som er 
relevante for de ulike tema. Det skal redegjøres for samvirke mellom overnevnte forhold. 
 
 
Formål med konsekvensutredning er å klargjøre virkninger av plantiltak som kan ha vesentlige 
konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Statens vegvesens håndbok 140 beskriver 
en trinnvis metode som innebærer oppdeling i: 
• Verdisetting 
• Vurdering av plantiltakets effekt og omfang 
• Vurdering av konsekvenser 
  
Verdi Kriterier 
Stor verdi ----- 
Middels stor verdi ----- 
Liten verdi ----- 
 
Planens virkninger på hvert tema blir vurdert. Virkningen inndeles langs en skala fra stort nega-
tivt til stort positivt. 
 
Verdi Kriterier 
Stort negativt ----- 
Middels negativt  ----- 
Lite negativt ----- 
Lite positivt ----- 
Middels positivt ----- 
Stort positivt ----- 
 
Konsekvenser for planområdet fremkommer ved å sammenholde områdets verdi og omfanget. 
Matrise som angir konsekvenser ut fra gitt verdi og om fang kalles konsekvensvifta. Den angir 
konsekvenser på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor nega-
tiv konsekvens (----). Midt på figuren er en strek som angir sekvenser, og under streken de ne-
gative konsekvenser. 
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Før vektleggingen av konsekvenser blir drøftet vil det utformes et alternativ for fremtidig havn. 
Utredingstema vil bli vurdert i forhold til dagens situasjon (0-alternativet) og et fremtidig alterna-
tiv som utformes i samarbeid mellom Kystverket, Ibestad kommune og Rambøll (alternativ 1).  
 

3.3 Alternativer 
Ibestad kommune, Kystverket og Rambøll vil i løpet av prosessen igangsette alternativstudier for 
utforming av ny havn. Studiene skal ta utgangspunkt i behov for fiskerinæring på Engenes.  
Alternativene som skal vurderes skal være realistiske og relevante.  
 
Bruk av flere alternativer vil belyse konsekvenser og underbygge beslutningsgrunnlaget for be-
handling av planforslaget. De beste komponenter i hvert enkelt forslag danner grunnlag for å 
skape et endelig alternativ. Eksisterende havn vil også vurderes for å underbygge beslutnings-
grunnlaget og påpeke positive og negative sider ved dagens situasjon. 
 
 
 
 

4. PROSESS 

4.1 Prosess 
Reguleringsprosess vil legges opp i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser fastsatt av 
KU-forskriften. Planprosess og konsekvensutredning vil foregå parallelt.  
 
Milepæl Dato 
Oppstarsmøte i Ibestad kommune 13.05.2014 
Utarbeidelse av planprogram Juni 2014 
Kunngjøring av planarbeid og høring av planprogram (6 uker) Juni/August 2014 
Merknadsbehandling av program og forhåndsmerknader August/September 

2014 
Fastsetting av planprogram (maks 10 uker etter høring) Oktober 2014 
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Planarbeid og utredning Høst 2014 
Høring av planforslag (6 uker) November/Desember 

2014 
Merknadsbehandling Januar 2015 
Sluttbehandling og vedtak av planforslaget Februar 2015 
 
 

4.2 Medvirkning 
Plan- og bygningslovens formål er at planlegging skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirk-
ning for alle berørte parter, interesser og myndigheter. I løpet av planarbeidet vil det avholdes et 
folkemøte på Engenes. Møte vil være annonsert i god tid slik at berørte parter får anledning til å 
delta på møtet.  
 

4.3 Framdriftsplan 
Fremdriftsplan er presentert under punkt 4.1 Prosess. Eventuelle avvik av vesentlig karakter skal 
varsles berørte parter og myndigheter.
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