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REGULERINGSPLAN ENGENES HAVN - 
FORHÅNDSGODKJENNING/HØRING - IBESTAD KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:

1. I medhold av Plan og bygningsloven § 12– 10, behandling av planforslag, vedtar 
planutvalget at forslag til regulering av Engenes havn med tilhørende dokumenter 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks – 6 – uker.

Vedlegg: 
1. Engenes havn - Reguleringskart 
2. Engenes havn - Planbestemmelser
3. Engenes havn - Planbeskrivelse
4. Engenes havn - Miljøundersøkelse Kystverket
5. Engenes havn - Grunnundersøkelse Kystverket
6. Engenes havn - Konsekvensutredning Klima
7. Engenes havn - Konsekvensutredning Kulturminner og kulturmiljø
8. Engenes havn - Konsekvensutredning Landskap
9. Engenes havn - Konsekvensutredning Næring og sysselsetting
10. Engenes havn – Rapport Maritim arkeologisk befaring
11. Engenes havn - Støyutredning
12.Engenes havn – ROS-analyse

Kort beskrivelse av saken
Ibestad kommune ønsker å utvide havna på bakgrunn av Kystverkets 
handlingsprogram 2014-2023. En ny reguleringsplan for området er da nødvendig. 

Fakta i saken
Formål med reguleringsplanarbeidet er å utvide eksisterende Engenes havn for å 
bedre forhold for fiskerinæringen. Den nåværende havna er en 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 havna
for å tilpasse kravene fra Kystverket og lokalbefolkningen. Dagens havn er regulert 
gjennom reguleringsplan for Engenes sentrum. Siden utvidelse av havn krever å ta i 
bruk nye areal må arealene reguleres i ny plan. De aktuelle arealer er enten uregulert
eller regulert til formål sjø. Ibestad kommune har ikke en rettskraftig kommune-plan.

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 
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bedre og roligere havne-forhold ved nordlig vind, mens utdypning vil gi større 
havneareal og bedre tilgang til større båter.

Vurdering
Administrasjonen mener at en utvidelse av Engenes havn er særdeles viktig for 
kommunen for å ivareta fiskernes interesser i området. Havnen har i mange år vært 
for trang og liten i forhold til manøvrering og liggeplasser for båtene, i tillegg til at den 
er meget vindutsatt slik som dagens molo er utformet. Kommunen vil sikre disse 
arbeidsplassene og en utvidelse av havna vil da være essensielt i så måte.

Det er i tillegg til fiskerne andre næringsaktører i området som har stort behov for 
bedre havneforhold, og administrasjonen mener at ved denne utvidelsen vil det være
gode muligheter for videreutvikling av disse. 

Helse og miljø: Se vedlagte konsekvensutredninger og rapporter

Personell: Ingen konsekvens 

Økonomi: Ibestad kommune vil få en økonomisk konsekvens ved 
gjennomføring av tiltaket.

Rådmannens konklusjon:
Rådmannen innstiller planutvalget å vedta å legge planen ut til høring.
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