
 

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 1917 

Side 1 av 5 
 

Ibestad kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1917 

REGULERINGSPLAN FOR ENGENES HAVN  
 

Dato: 14.09.2015 

Dato for siste revisjon: * 

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: * 

 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 

som på plankartet datert 14.09.2015 er avgrenset med reguleringsgrense. 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr 1) 

 Offentlig eller privat tjenesteyting (o_T)  

 Uthus/naust/badehus (p_U/N/B1-3) 

 Næring/tjenesteyting (p_N/T) 

 Kontor/lager (p_K/L) 

 Kontor/industri (p_K/I) 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 2) 

 Veg (o_Veg, p_Veg)  

 Annen veggrunn  (o_Annen veggrunn) 

 Tekniske anlegg (o_T)  

 Havn (o_H1-2) 

 Kai (f_Kai) 

 Parkeringsplass (o_P1, p_P2)  

 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtrasser kombinert med andre 

angitte hovedformål (o_SA/TI1, 3 og 4 og p_SA/TI2) 

 

3. GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 3) 

 Friområde (p_F1-5) 

 

4. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 

(PBL § 12-5, nr 6) 

 Ferdsel (o_Ferdsel)  

 Farleder (o_Farleder)  

 Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_Friluftsområde) 
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III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er området regulert til følgende hensynssoner: 

HENSYNSSONER  

a) Hensynssone – Bevaring kulturmiljø (H570_1-4) 

  

IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 2 gis følgende bestemmelser om bruk av arealer, 

bygninger og anlegg innenfor planområdet: 

FELLESBESTEMMELSER: 

a) Fysiske endringer: Konsekvensene av varige fysiske inngrep skal synliggjøres. Hvilken 

dokumentasjon som skal legges ved søknaden vil variere avhengig av type sak og skal avklares 

med kommunen. Søknader og meldinger om tiltak som vil kunne få konsekvenser for 

kulturminner/landskapet (særlig Engenes kirke og Engenes havn) skal sendes til uttalelse til 

regionale myndigheter eller statlige sektormyndigheter som kan bli berørt.  

b) Bygg, kulturminner, mm. som skal bevares 

Kulturminner og kulturmiljø skal tas vare på og utvikles som positive og identitetsskapende 

elementer i et helhetlig utviklingsperspektiv.  

Kulturminner må ses i sammenheng med sine omgivelser. Ved ny bebyggelse og anlegg i 

kulturminners nærhet må det tilstrebes en tilpassing. Ethvert tiltak som berører et kulturminne 

eller dets omgivelser, skal prosjekteres og utføres slik at tiltaket har gode visuelle kvaliteter, 

både i seg selv og i forhold til tiltakets funksjon, omgivelser og plassering. 

Før ombygging, inn- og utvendig restaurering eller riving av kulturminnene avgjøres, skal det 

innhentes uttalelse fra antikvarisk myndighet i Troms fylkeskommune.  

For bygningene som skal bevares, kan kommunen kreve at det tas hensyn til historisk, 

arkitektonisk eller annen kulturell verdi ved endring av bestående bygning eller oppussing av 

fasade. Ved bevaring og/eller gjenoppretting av bygningens karakter kan kommunen kreve at 

husets takform, fasader, vinduer, dører, materialbruk og farger opprettholdes eller tilbakeføres. 

c) Estetikk: Bebyggelsen skal, både i området som helhet og internt i de enkelte byggeområdene, 

utformes slik at bygningsmassen fremstår som helhetlig, og med felles trekk i volum og 

eksteriør: bygningers bruk, plassering, utforming, høyder og materialbruk.  

d) Dokumentasjon på at rimelige skjønnhetshensyn er tatt, skal vedlegges søknad om 

rammetillatelse.  

Dokumentasjon skal vise bygningers tilpasning til omkringliggende landskap 

m/perspektivtegninger eller andre typer visualiseringer.  

e) Kulturminner: Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre 

levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes 

kulturvernmyndighetene jfr. Lov om kulturminner. 

 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1. Offentlig eller privat tjenesteyting  (o_T) 

a) Utnyttelsesgrad: maksimum %BYA = 80 

b) Høyde: Maksimal byggehøyde er C+20 
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1.2. Uthus/naust/badehus (p_U/N/B.1-3) 

a) Områdene ansees som verneverdige og skal bevares. Bygningene og anlegg skal bevares i 

henhold til fellesbestemmelsene til hensynssoner innenfor planområdet: Hensynssone – 

Bevaring kulturmiljø og Bygg, kulturminner, mm.  Privat eierform.  

 

1.3. Næring/tjenesteyting (p_N/T) 

a) Området er avsatt til nærings- og tjenesteyting. Parkering ivaretas på p_P2. Privat eierform.  

b) Utnyttelsesgrad: maksimum %BYA = 100 

c) Høyde: Maksimal byggehøyde er C+20 

 

1.4. Kontor/lager (p_K/L) 

a) Området er avsatt til kombinert bruk kontor og lager med tilhørende anlegg, inkluderer ferdsels- 

og parkeringsareal. Privat eierform. Parkering kan også ivaretas på p_P2.   

b) Utnyttelsesgrad: maksimum %BYA = 60 

c) Høyde: Maksimal byggehøyde er C+20 

 

 

1.5.  Kontor/industri (p_K/I)  

a) Området er avsatt til kombinert bruk kontor og industri med tilhørende anlegg, inkluderer 

ferdsels- og parkeringsareal. Privat eierform.  

b) Utnyttelsesgrad: maksimum %BYA = 80 

c) Høyde: Maksimal byggehøyde er C+20 

 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

 

2.1     o_Vei - arealet er avsatt til offentlig vei.  

2.2 p_Veg – arealet er avsatt til privat vei. 

2.3 o_annen veggrunn - området er avsatt til offentlig veggrunn/grøfter   

 

2.4 Havn (o_Havn1-2 

a) Områdene er avsatt til havn. 

b) Områdene skal tilrettelegges for fiskerihavn. 

c) Områdene er til allmenn benyttelse. 

d) Deler av områdene kan avsettes til småbåtanlegg. 

e) Områdene sikres i henhold til Forskrift om sikring av havner. 

Plassering og etablering av småbåtanlegg innen havneområdene; brygger og fortøyningsinnretninger  

skal avklares og avtales med Kystverket før oppføring, jfr. pkt 2.6.  

 

2.5 Kai (f_Kai) 

a) Området avsettes til kai. 

b) Innenfor området tillates tiltak knyttet til fiskerinæring og fiskeindustri. 

c) Området sikres i henhold til Forskrift om sikring av havner. 
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2.6 Parkeringsplasser (o_P1, p_P2) 

a) o_P1 er avsatt til offentlig parkering- og ferdselsareal.  

b) p_P2 er avsatt til parkering- og ferdselsareal for brukere av p_N/T og p_K/L.  

 

2.6  Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtrasser kombinert med andre 

angitte hovedformål (o_SA/TI1,3 og 4, p_SA/TI2) 

a)  Område p_SA/TI2er avsatt til privat båtopptrekk. 

b) Området o_SA/TI1, 3 og 4 er avsatt til molo.  

Plassering og etablering av brygger og fortøyningsinnretninger ved o_SA/TI 1, 3 og 4 skal avklares og  

avtales med Kystverket før oppføring. Jfr. pkt 2.4.  

 

 

3. GRØNNSTRUKTUR  

3.1. Friområde (p_F1-5) 

a) Områdene er regulert til friområder.  

b) Det er ikke tillatt å oppføre hus og installasjoner eller lagre materialer i områdene. Områdene 

skal heller ikke benyttes til riggområde under anleggs- og byggeperioder.  

c) Områdene skal til enhver tid framstå som grønne og vegetasjonskledde. Dette skal gjøres 

gjennom bevaring av eksisterende vegetasjon og supplering med tilplanting med stedegne arter.   

d) Skjæring/fylling i tilknytning til vei- eller tomteopparbeidelse tillates. Evt. inngrep skal skje på 

en skånsom måte som medfører minst mulig terrenginngrep og revegeteres ved ferdigstillelse. 

 

6. BRUK OG VERN AV SJØ MED TILHØRENDE STRANDSONE 

6.1 Ferdsel (o_Ferdsel) 

a) Området er avsatt til ferdsel.  

b) Området er til allmenn benyttelse for adkomst til kaier og båtplasser. 

6.2 Farleder (o_Farleder) 

a) Området er avsatt til sjøverts ferdsel.  

b) Innenfor området tillates det ikke å deponere masser. 

c) Det kan med hjemmel i havne- og farvannsloven, innføres spesielle regler for ferdsel og 

aktivitet i området, herunder regler om fartsgrenser og om ferdsel i mørke og usiktbart vær. 

d) Innenfor området kan det plasseres fyr, lykter, staker eller andre faste eller flytende sjømerker 

og innretninger for sikring av ferdselen i farleden. 

6.3 Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_Friluftsområde) 

a) Området er avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag. 

b) Området skal være allment tilgjengelig og kan nyttes til bading, fiske og småbåttrafikk. Det 

tillates ikke anlagt brygger eller fortøyningsinnretninger. 
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7. HENSYNSSONER  

a) Hensynssone – Bevaring kulturmiljø (H570_1-4) 

Eksisterende naust og uthus skal holdes ved like, uten vesentlig endring i materialbruk eller 

volum. Bruk, tilkomst og tekniske løsninger skal underordne seg hensynet som ligg til grunn for 

soneformålet. Innafor sonene må ikke kulturminnet fjernes eller forfalle. Det må ikke gjøres 

planering, graving eller fylling som endrer landskapskarakteren eller terrengprofilen. 

 

 

V 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR:  

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 10 gis følgende bestemmelser vedr vilkår og 

rekkefølge:   

 

a) Økt havnivå: Minste gulvhøyde på plan 1 settes til kote +3 (NGO / NN 1954). Dersom 

avbøtende tiltak mot økt havnivå medfører heving av kotenivå for plan 1, kan maks. 

gesimshøyde økes tilsvarende. 

 

b) Sikring av havn: Forskrift om sikring av havner, FOR-2013-05-29-539, skal legges til grunn 

for videre planlegging av havna. 

 

c) Grunnforhold: Ved søknad om rammetillatelse/igangsettingstillatelse for anleggstekniske 

arbeider (jfr PBL § 20-1, k) og l) skal det legges ved dokumentasjon på at grunnforholdene er 

undersøkt og at eventuelle tiltak vil bli gjennomført. 

 

d) Klima: Klimavurderinger skal inngå i den etterfølgende prosjekteringen skal dokumenteres ved 

rammesøknaden. 

 

e) Tilgjengelighet: Alle bygninger, uterom og trafikkanlegg skal utformes iht. 

Miljøverndepartementets rundskriv «Tilgjengelighet for alle».  

 

 

 


