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1. DETALJREGULERINGEN 

Engenes havn er en statlig fiskerihavn som omtales 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 lokale nærings-
behov, først og fremst fiskerinæringen.  
 
Nåværende havn er regulert gjennom reguleringsplan for Engenes sentrum. Grunnet større be-
hov for havneareal og endring av den eksisterende infrastrukturen er det krav om ny regulerings-
plan.  
 

1.1 Krav om konsekvensutredning (KU) 
• §2. Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriftet, 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-forskriftet.  
 

1.3 Utredningskrav næring og sysselsetning 
Et av utredingstemaene er konsekvenser av utvidelse av Engenes havn for næring og sysselset-
ting. Siden fiskerinæringen på Engenes har stor betydning for næring og sysselsetting innenfor 
planområdet er delutredning for næring og sysselsetting og fiskeri sammenslått.  
 
Denne utredningen vurderer konsekvenser for næring og sysselsetting på land og i dagens havn. 
Vurderingen vil kartlegge den gjeldende tilstand og skissere et fremtidig scenario for utvidelse av 
havna. 
 
 
 

2. METODE 

Delutredningen baserer seg på tall fra SSB og tilbakemelding fra næringslivet på Engenes, ho-
vedsakelig innen næringene fiskeri og tjenesteyting. Denne utredningen vil vurdere de ikke-pris-
satte konsekvensene på grunnlag av områdenes verdi og tiltakets omfang. 
 
Den metodikken for konsekvensvurderinger som er beskrevet i Statens vegvesens  
håndbok 140 ”Konsekvensanalyser”, er lagt til grunn for denne utredningen. 
 
Konsekvensutredningen vil bygge på metodikken i Statens vegvesen sin bok 140 «Konsekvens-
analyser» fra 1995. Det gis anledning til bruk av spesifikke veiledere og retningslinjer som er re-
levante 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 
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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. 
 

 

Figur 1 Konsekvensvifte etter statens vegvesens håndbok 140 
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3. NÅVÆRENDE NÆRING OG SYSSELSETTING 

Engenes er et lite sted og antall innbyggere er lavt. Likevel har stedet en viktig rolle i nærings- 
og sysselsettings sammenheng. Innenfor planområdet er det to hovednæringsområder – fiskeri 
og tjenesteyting. Begge næringsområdene er basert på havbruk, som igjen er avhengig av riktig 
infrastruktur. De eksisterende næringene er avhengig av havna på Engenes.  
 

 
 
Data fra Statens Statistiske Byrå (SSB) er for år 2011. Den viser sysselsatte mellom 15 og 74 år, 
i grunnkrets Engenes/Åndervåg etter næring. Grunnkretsen er større enn reguleringsområdet.  
Innenfor grunnkretsen er det totalt 58 sysselsatte. De to største næringsgruppene er: A (jord-
bruk, skogbruk og fiske) og O-U (offentlige tjenester, undervisning, helse og annen tjeneste 
yting). Innenfor planområdet er det fiske og C-N tjenesteyting som er de to største næringene.  
 

3.1 Fiskeri 
Fiskerinæringen er den største næringen på Engenes. På nåværende tidspunkt er 18 aktive fis-
kere fra Engenes/Åndervåg. Hjemmehavn for fiskerne er Engenes havn. I tillegg til fiskebåter er 
Engenes hjemmehavn for brønn-, arbeids- og servicebåter. Størrelsen på båter varierer fra 9,45 
meter til 69 meter. De største båtene, over 40 meter, kan ikke anløpe havnen på grunn av stør-
relsen.  
Fiskeri sikrer mange arbeidsplasser. Vekst vil sikre god og bærekraftig fiskerinæring. Det er på 
grunn av denne næringen at Kystverket ønsker å utvide Engenes havn. 
 
Fiskerinæringen på Engenes er bygd på maritime næringer som tradisjonelt fiskeri, fiskemottak, 
havbruk og er utgangspunkt for etablering av overnattings- og serveringsvirksomhet. Flere næ-
ringer er under etablering på Engenes. I april 2013 åpnet Arctic Aqua - verdens nordligste vis-
ningssenter for sjømatnæringen.  
 
 
 
 
  

19179204 Engenes / Åndervåg 2011 Sysselsatte 15-74 år 
A Jordbruk, skogbruk og fiske 21 
B-F Sekundærnæringer 5 
C-N Tjenesteyting 11 
O-U Offentlige tjenester, undervisning, helse og annen tjeneste 
yting 

21 

00 Uoppgitt 0 
 
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til ‘0’ eller ‘3’ for å ivareta personvernet. 
 
Region 
Data er avrundet på grunnkretsnivå. Hvis kretstallene aggregeres til kommunenivå, vil det kunne opp-
stå avvik fra tilsvarende tall for kommunene. 
 
Næring (SN2007) 
Bokstavkodene angir næringshovedområder etter SN2007. 
 
Tid  
2011. 
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3.1.1 Oversikt båter som tilhører Engenes havn 
 
Sjarker: 
"Vally"  10,09 m 
 
"Straumværing"  10,61m 
"lnge"  9,45 m 
"Straumvang"  10,64 m 
"Engenesværing"  13,05 m 
 
Snurrevad og kystnotbåter: 
Snurrevadbåten "Svanfjell"  18,55m 
Kystnotbåten "Nordsild"  27,42m 
 
Service-, arbeids- og andre typer båter: 
Servicebåten "Håløygen"  14,99 m 
Servicebåten "Gunn-Emilie"  13 m 
Arbeidsbåtene "Lunde", "Skarven", "Teisten" og "Havkongen" 
Transportbåten "Glimt" 
Visningsbåten "Lynet" 
Turistfiskebåter tilhørende Andørja Adventures og Midnattsol Kro og Fiskecamp 
Lokale båter tilhørende befolkningen 
 
Båter som tilhører havnen, men som er for store til å kunne anløpe: 
Tråleren "Stornes"  47,7 m 
Brønnbåten"Grotanger"  40 m 
Ensilasjebåten "Bio Trans"  56 m 
Ensilasjebåten «Akva Trans»  44 m 
Tørrlastebåten "Arctic Trans"  69 m 
Tørrlastebåten "Polar Trans"  54 m 
 
Oversikt over båter som tilhører Engenes havn viser at de store fiskebåter ikke kan anløpe hjem-
mehavnen. En slik utvikling kan true fremtiden for Engens som fiskerihavn. 
 

3.2 Tjenesteyting 
I tillegg til fiskerinæringen er Engenes havn utgangspunkt for utvikling av tjenesteyting, overnat-
tings- og serveringsvirksomhet. Det er to slike bedrifter i planområdet - Andørja Adventure AS og 
Midnattssol AS. 

Begge disse bedriftene er familiebedrifter, dvs. bedrift hvor en familie kontrollerer bedriften gjen-
nom 50 prosent eller mer av aksjer, med stemmerett, der familien er representert i ledelsen, og 
familiens «overhode» ser på bedriften som en familiebedrift. En familiebedrift består av tre inte-
grerte systemer - eierskap, familie og bedriften - som overlapper hverandre. Det er likevel viktig 
å betrakte disse som et system. 

Andørja Adventures har en fulltidsansatt, med 3,5 årsverk totalt. Flere av familiemedlemmene 
bidrar i den daglige drift. Andørja Adventures er avhengig av Engenes havn fordi bedriften satser 
på nisjeprodukter til hobbyfiskere, som for eksempel fiske etter håkjerring. Bedriften tilbyr også 
vinteropplevelser knyttet til nordlys og padling.  

Midnattssol Kro har to fulltidsansatte, og flere deltidsansatte, 4-5 årsverk totalt. Bedriften driver 
med overnatting, kafé- og utleievirksomhet, tradisjonell fisketurisme og kurs/konferanse. I for-
bindelse med Midnattssol Kro er det etablert visningssenteret Arctic Aqua som viser akvakultur. I 
tillegg planlegges «Newtonrom» som skal være tilbud for skoleklasser.  

Begge bedriftene melder om økt aktivitet. Det er sannsynlig at antall årsverk vil vokse i fremti-
den. Begge bedriftene har knyttet sin aktivitet til sjørelatert virksomhet, båt, fiske, akvakultur. 
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Utvidelse og oppgradering av Engenes havn vil ha positiv innvirkning for videre drift av bedrif-
tene.  

For aktivitetene knyttet til to turistfiskeanlegg på Engenes er havnen meget viktig. En rekke bå-
ter stasjoneres her. Dagens løsning i havna er lite tilfredsstillende. Det er for få faste trygge lig-
geplasser. Disse er stort sett beregnet for båter under 25 fot. Dagens behov for 2O liggeplasser 
forventes å øke. Det er ønskelig å øke størrelsen på noen av båtene.  

Det forventes at planen vil regulere forhold knyttet til opptak og utsett av turistfiskebåtene enten 
i form av en kjørbar rampe eller kran. Det må også tas hensyn til fasiliteter knyttet til landing av 
fangst fra turistfiskere. 
 

3.3 Diverse aktiviteter 
Samferdselsmessig er Engenes havn et av knutepunktene i lbestad kommune med ca. 6000- 
7000 reisende.  
I tillegg til rutegående hurtigbåter benyttes også dampskipskaia av den lokale fiskeflåte og 
oppdrettsnæring til lasting/lossing av utstyr. Kaia benyttes av lokale entreprenører for lossing av 
grus, pukk. I forbindelse med oppgradering av kommunale og statlige veier losses det grus, 
pukk, asfalt. 
Engenes havn brukes i ulike sammenheng av andre båter som er i området. Kystverkets båter 
ved inspeksjon av fyrlykt og lanterner. Ved behov så anløpet ambulansebåt fra UNN. 
Forsvarets båter anløper havna og for tiden vurderes Engenes havn som nødhavn for hurtigbåter, 
siden forhold i Engenes havn er bedre enn i andre havnene i området.  
Engenes havn er viktig transitthavn. På grunn av havnens størrelse er det hovedsakelig båter un-
der 125 fot som kan anløpe. 
 
 
 
 
 
 

4. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET FOR SYSSELSET-
TING OG NÆRING  

 
Som foregående beskrivelse har vist har Engenes havn svært stor verdi for næring og sysselset-
ting i kommunen. Konklusjonen viser at planforslaget vil ha meget stor positiv konsekvens. 
 
0-alternativet Planforslaget 
Dersom dagens situasjon blir opprettholdt (0-
alternativet) kan det påvirke næringsutvikling 
på Engenes i negativ retning. Allerede i dag er 
det flere tilbakemeldinger fra fiskeri næringen 
som tyder en negativ utvikling i fremtiden. 
Krav om større fiskebåter gjør at flere av fis-
kere ikke kan ha Engenes som hjemmehavn. 
Grunnet dette vil det mest sannsynlig gi nega-
tiv utvikling av Engenes som fiskehavn. For de 
andre næringene kan det også bety negativt 
utvikling i fremtiden. Utviklingsmuligheter vil 
begrense seg. Det vil minske konkurranseevne 
for det lokale næringslivet på Engenes i forhold 
til omkringliggende tilbud i regionen. Begren-
set fremtidig utviklingsmulighet kan forårsaket 

Havnen har også stor betydning i regional- og 
nasjonalsammenheng. Alt tyder på at Enge-
nes havn har hatt positiv innvirkning på det 
eksisterende næringslivet og at en videre ut-
vikling av havna vil ha meget positiv effekt 
på det lokale næringslivet. 
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negativt utvikling, det vil si at fremtidig syssel-
setting blir mindre enn i dag, og i verste fall 
nedleggelse av dagens næringer. 
 
Middels negativ konsekvens (--) 

 
 
 
Meget stor positiv konsekvens (++++) 

 
 
 
 
 

5. KONKLUSJON 

Engenes havn har stor betydning både det lokale samfunnet og Ibestad kommune. Havnen gir 
grunnlag for drift av fiskeri og tjenesteyting i form av overnatting- og serveringsvirksomhet. 
Planforslaget forbedrer situasjon for næringsliv og sysselsetting. Utvidelse og oppgradering av 
Engenes havn er avgjørende for at fiskerinæringen skal få mulighet til å vokse. Utvidelsen av 
havna vil mest sannsynlig gi godt grunnlag for større investeringer og etablering av næring på 
Engenes.  
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Kilde: 
https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1987.html  
 
H.B. Hansen-Engenes: Engenes-boka, En gårds- og slektshistorisk oversikt for gården Engenes 
på Andørja i Troms, Halvorsens bokhandel, Oslo, 1947 
 
Arkivet til Kystverket 

https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1987.html
https://bokelskere.no/utgivelser/aar/1947/
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