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KU og ROS analyse   

 

09.11.2015 

______________________________________________ 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: B1 

Områdenavn: Sørrollnes ytre Beliggenhet: Sørrollnes sørvest på Rolla, vest for fergekai. 

Nåværende bruk: Bolig Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Bolig – som i dag med fortetting Forslagsstiller: Automatisk medtatt: eksisterende boligfelt 

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: Eksisterende boligfelt på Sørrollnes, området skal kunne fortettes. Ligger i område for naturtype «Hagemark», verdikode B – viktig, pga. 
helheten i området. Bebyggelse, landskapskvaliteter og historisk kontinuitet er fortsatt synlig og artsmangfoldet er stort. Gammelt kulturlandskap. 
Naturbeitemark, som også har vært brukt som slåttemark. Bebyggelse: karakteristisk naustrekke ved sjøen (utenfor området), boliger ovenfor veien. 
Innenfor avmerket område for helhetlig kulturlandskap. Inneholder flere registrerte fornminner. Mye åpen skrinn fastmark, noe fulldyrka jord.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Stedfesting av eksisterende boligområde – vil ikke påvirke naturtypen. 

Landskapstype   Eksisterende boligområde - ingen endring. Viktig kulturlandskap.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft    

Støy    

Jordbruk- og skogbruksressurser   Innenfor B1 skal fortetting kunne gjennomføres. Omkringliggende areal av 
stor betydning som naturområde ift. BM og som kulturlandskap.  

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Mange og viktige kulturminner og Sefrak-registrerte bygninger, B4 utgjør 
en del av areal avsatt som verdifullt kulturmiljø.  

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Ingen endring, Dyngenes, naturlekeparken 

Strandsone (100 m belte)   Ligger i strandsonen, men er etablert/ingen endring. 

Sosial infrastruktur/barn og unge   2 mil til skole på Ibestad.  

Næringsliv/sysselsetting   Tilliggende mindre næringsaktivitet har vekstpotensial.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Opparbeidet/utnytte og event. øke kapasitet i eksisterende. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Gunstig beliggenhet ift. buss og ferge til hhv. Hamnvik og Harstad  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Fortetting innen B1 kan øke antall beboere på Sørrollnes 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Ligger under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning og morene. 

Radon Nei    Ligger delvis i usikkert og delvis i område med moderat til lav 
aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Boligområdet ligger langs en blindvei. Noe trafikk av 
tilreisende ifm turer/utfart i området og naturlekeparken.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 

Konklusjon: 
 
Det legges opp til fortetting innenfor B1. Dette kan gjennomføres når kulturminner og interne gjenværende landbruksforhold og arealbruk er avklart. 
Avkjøringer/adkomstveger avklares med vegmyndighet.   

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: B2 

Områdenavn: Sørrollnes indre Beliggenhet: Sørrollnes sørvest på Rolla, øst for fergekai. 

Nåværende bruk: Bolig Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Bolig – som i dag med fortetting Forslagsstiller: Automatisk medtatt: eksisterende boligfelt 

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: Eksisterende boligfelt på Sørrollnes. Ligger i område for naturtype «Hagemark», verdikode B – viktig, pga. helheten i området. Bebyggelse, 
landskapskvaliteter og historisk kontinuitet er fortsatt synlig og artsmangfoldet er fortsatt stort. Gammelt kulturlandskap. Naturbeitemark, som også har 
vært brukt som slåttemark. Bebyggelse: (naust ved sjøen utenfor området), boliger ovenfor veien. Bebyggelse på oversiden av vegen ligger innenfor 
avmerket område for helhetlig kulturlandskap. Mye åpen skrinn fastmark, noe fulldyrka jord. 

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Stedfesting av eksisterende boligområde – vil ikke påvirke naturtypen. 

Landskapstype   Eksisterende boligområde - ingen endring. 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft    

Støy    

Jordbruk- og skogbruksressurser   Innenfor B2 skal fortetting kunne gjennomføres. gen endring. 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturminner innenfor B2.  

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Ingen endring. 

Strandsone (100 m belte)   Ligger i strandsonen, men er etablert/ingen endring. 

Sosial infrastruktur/barn og unge   2 mil til skole på Ibestad.  

Næringsliv/sysselsetting   Tilliggende mindre næringsaktivitet har vekstpotensial 

Teknisk infrastruktur/adkomst   Opparbeidet/utnytte og event. øke kapasitet på eksisterende anlegg. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Gunstig beliggenhet ift. buss og ferge til hhv. Hamnvik og Harstad  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Tilliggende mindre næringsaktivitet har vekstpotensial 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Ja    Østlige deler av området med eksisterende bebyggelse ligger 
innenfor utløpsområdet for snøskred/kan nås av skred.  

Steinskred/steinsprang      

Sørpeskred      

Jord- og flomskred     Østlige deler av området med eksisterende bebyggelse ligger 
innenfor område med potensiell skredfare.  

Oversvømmelse/isgang      

Tidevann/stormflo/havstigning      

Overvannsflom      

Erosjon      

Kvikkleire     Ligger under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn     Løsmasser består av morene og tykk strandavsetning. 

Radon     Ligger i et moderat til lav aktsomhetsområde for radon. 

Elektromagnetisk stråling      

Sprengingsskader      

Værforhold (lokale fenomener)      

Kraftlinjer og transformatorer      

Industri og næringsliv      

Smitte      

Eksplosjon      

Støy      

Brann, bilulykker     Boligområdet ligger langs til Fv 848, før fergeleiet. - Trafikk 
tilknyttet utfart i området, naturlekeparken og ferga. 

Forurensing      

Trafikk, farlig transport      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
 

Konklusjon: 
 
Det legges opp til fortetting innenfor B2. Dette kan gjennomføres i vestre del av feltet mtp. arealtilgjengelighet og aht skredfare.  
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: B3 

Områdenavn: Breivoll Beliggenhet: Breivoll, langs fv. 848 sørøst på Rolla 

Nåværende bruk: Bolig Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Bolig – som i dag med fortetting Forslagsstiller: Automatisk medtatt: eksisterende boligfelt 

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: Eksisterende boligfelt på Breivoll, området skal kunne fortettes. Sørvendt berg- og rasmark – eksisterende bebyggelse langs vei og naust 
langs sjøen. For det meste eksisterende bebyggelse, noen mindre områder med fulldyrka og overflatedyrka jord. Et fornminne innenfor området – 
gårdshaug med funn fra middelalderen. Flere sefrak-registrerte bygninger. 

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Stedfesting av eksisterende boligområde – vil ikke påvirke naturtypen. 

Landskapstype   Eksisterende boligområde - ingen endring. 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft    

Støy    

Jordbruk- og skogbruksressurser   Mindre jordparseller innen området driftes. Fortetting med boliger tillates.  

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   kulturminner og Sefrak-registrerte bygninger 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Nærhet til gårdsvei opp til hytter, marka/fjellet, Sulvatnet.  

Strandsone (100 m belte)   Ligger i strandsonen, men er etablert/ingen endring. 

Sosial infrastruktur/barn og unge   Ca. 3 km til skole på Ibestad. 

Næringsliv/sysselsetting   Breivoll næringsområde og Hamnvik nærmest.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Opparbeidet/utnytte og event. øke kapasitet på eksisterende anlegg. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Ligger langs Fv 848, kollektivtrafikk passerer området, ikke fortau langs B3.   

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Fortetting i B3 ivaretar vekst i området Breivoll.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Ja    I midtre del av området, med eksisterende bebyggelse, er 
det et mindre område med potensiell skredfare. 

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Ligger under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning, tynn marin 
avsetning og forvitringsmateriale. 

Radon Nei    Ligger delvis i usikkert og delvis i område med moderat til lav 
aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker     Boligområdet ligger langs til Fv 848. Vegstrekket preges av 
gjennomgangstrafikk. Ikke fortau, burde etableres ifm 
oppgradering av fylkesveien.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Ja    Utsatt ift. gjennomgangstrafikk og næringstrafikk.  

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 

Konklusjon: 
Det legges opp til fortetting innenfor B2. Dette kan gjennomføres ved avklaringer med Statens vegvesen om event. utkjørsler og med Kulturmyndighet 
rundt eksisterende funn og Sefrak-bygninger. Byggegrunn sjekkes for hvert tiltak aht. jord-/flomskredfare.  

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: B4 

Områdenavn: Hamnvik  Beliggenhet: Hamnvik, sørøst på Rolla 

Nåværende bruk: Bolig Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Bolig  -  som i dag med fortetting Forslagsstiller: Automatisk medtatt: eksisterende boligfelt 

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: Eksisterende boligfelt i Hamnvik, området skal kunne fortettes. Det er observert fremmed art (Tromsøpalme) langs fv 131 gjennom 
området. Doktorparken i Hamnvik ligger også innenfor området – er registrert som naturtype «parklandskap», med verdikode C, lokalt viktig for 
biologisk mangfold pga. at dette er et for regionen velutviklet parklandskap med stort innslag av eldre trær. Området består primært av eksisterende 
bebyggelse, men også noen mindre arealer med skog av middels bonitet samt fulldyrka jord.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Stedfesting av eksisterende boligområde – vil ikke påvirke naturtypen. 

Landskapstype   Eksisterende boligområde - ingen endring. 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft    

Støy    

Jordbruk- og skogbruksressurser   Mindre gjenværende parseller innimellom bebyggelse.  

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturminner/-miljø, noen Sefrak-registrerte bygninger. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Kommunesenter med skole-/idrett- og kulturanlegg, stier til vann/fjell.  

Strandsone (100 m belte)   Gj.snittsavstand 800-1000m. 

Sosial infrastruktur/barn og unge   På Ibestad, rett nord, gangavstand.  

Næringsliv/sysselsetting   Hamnvik sentrum og Ibestad.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Opparbeidet/utnytte og event. øke kapasitet på eksisterende anlegg. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Fortau etablert mellom Hamnvik Sentrum – skole/Ibestad kirke, busstilbud. 

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Fortetting kan øke folketallet i kommunesenteret.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Ligger under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tynn marin avsetning, tykk 
strandavsetning, forvitringsmateriale og noe tykk morene. 

Radon Nei    Ligger delvis i usikkert og delvis i område med moderat til lav 
aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Fortau langs Fv 131 sikrer gang/sykkelferdsel, fortau, 
gangnett ønskes utvidet innen kommunesenteret.   

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 

Konklusjon: 
B4 kan fortettes; vegmyndighet - kommune og/eller Statens vegvesen for avkjørsler/nye adkomsveger/annen infratruktur. Kulturmyndighet vedr. tiltak 
på Sefrakreg. bygg. 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: B5 

Områdenavn: Ånstad  Beliggenhet: Ånstad, Andørja 

Nåværende bruk: LNF Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Bolig Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 
 

Forslag til ny kommuneplan: 

 

Beskrivelse: Området ligger på Ånstad og omkranser den gamle skolen. Ligger i randsonen av driftet landbruksjord. 3 tomter mot nord er allerede 
fradelt. Adkomst etableres via eksisterende veg til skolen, event. fra nord. Feltet kan gi 7-8 eneboliger som planlegges nærmere i en tomte-/vegplan. 

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold 1 0 Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype 1 0 Grenser til flat strandflate, dyrka-/dyrbark mark. Skrinn jord, skog/busker.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft 2? 0 Boliger tilkobles eksisterende VA-nett som må etableres til området. 

Støy 2? 0 Ingen endring 

Jordbruk- og skogbruksressurser 1 -1 Randsone med skog av middels bonitet og noe fulldyrka jord. 

Reindrift 0 0 Det er ingen registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø 0 0 Ingen registreringer. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse 3 0 Ånstadelva, Aspedalen, Kvanntobotn, Stakken, regulert golfbane.  

Strandsone (100 m belte) 0 0 5-600 m unna sjøen.  

Sosial infrastruktur/barn og unge 1 -2 Tidl. skole nedlagt, skole Åndervåg 15km, skole Ibestad 10km.  

Næringsliv/sysselsetting 1 -1 Liten nærbutikk, frisør, jordbruk. Skolen er avsatt for ny næringsaktivitet. 

Teknisk infrastruktur/adkomst 2 2 Eksisterende adkomstveg benyttes, annen infrastruktur videreføres. 

Trafikksikkerhet/transportbehov 1 -2 Lite trafikk i adkomstveg, B5, buss – privatbil til skole, arbeid m.v.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling 1 1 B4 tilrettelegger for en liten vekst i bygda uten at landbruksareal benyttes.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Ligger under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Område med moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Generell risiko, Fv 132 uten fortau, skolebuss og privatbil.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Etableringen av feltet vurderes å være et lite inngrep i eksisterende landskap eller landbruksareal. Det åpner for at det i ett område på Ånstad kan 
oppføres flere nye boliger uten at landbruksjord-/skog eller eksisterende gårdsdrift mister areal. Det er ikke ønskelig å fortette med boliger innimellom 
eksisterende gårder og tilgjengelig driftsareal langs Fv 132.     

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales.  
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: B6 

Områdenavn: Engenes  Beliggenhet: Engenes, nordvest på Andørja 

Nåværende bruk: Bolig Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Bolig, heri mindre utvidelse ved fortetting Forslagsstiller: Automatisk medtatt: eksisterende boligfelt 

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: Utgjør eksisterende boligområde på Engenes og tilliggende 8 mål areal med innelukket slåttemark. Feltet utstrekning går til Fv 132, med 
kirka som nabo i sør. Det er ønsket en mindre fortetting. Avsatt areal er vurdert å gi mindre ulemper for landbruket enn å ta areal på østsiden av Fv 132.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Eksisterende boligområde område utvides – vil ikke påvirke naturtypen. 
Ingen spesielle registreringer av naturmangfold/biologisk mangfold 

Landskapstype   Eksisterende boligområde - ingen endring. Skrånende strandflate.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Østre del av feltet langs Fv 132, utgjør en inneklemt landbruksareal/8 daa.  

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Omfatter et fornminne; gravhaug fra jernalderen. Flere Sefrak-registrerte 
bygninger. Nye bygg skal tilpasses eksisterende bygningsmasse, landskap 
og hensynta kirkas plassering/betydning på Engenes.  

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Sjø/strandliv, fiske, fjell-/skogturer. Skytebane. Idrett-/lysløype i Åndervåg.  

Strandsone (100 m belte)   I vest/eksisterende del ca m til sjøen, ellers avgrensning av Fv 132. 

Sosial infrastruktur/barn og unge   Ca. 2 km til Andørja Montessorri m idrettsanlegg, 22 km til Hamnvik. 

Næringsliv/sysselsetting   Landbruk, fiskeri, nærhandel, turisme, overnatting og utleie av sjøhus.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Opparbeidet/utnytte og event. øke kapasitet på eksisterende anlegg. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Hurtigbåt Harstad-Tromsø, buss (i hovedsak som skolerute) og privatbil.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Fortetting i B6 og i B7 samt i regulert felt tilrettelegger for en liten vekst. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred NEI     

Steinskred/steinsprang NEI     

Sørpeskred NEI     

Jord- og flomskred NEI     

Oversvømmelse/isgang NEI     

Tidevann/stormflo/havstigning NEI     

Overvannsflom NEI     

Erosjon NEI     

Kvikkleire NEI    Ligger under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn NEI    Løsmasser av tynn marin avsetning og tykk strandavsetning 

Radon NEI    Område med moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling NEI     

Sprengingsskader NEI     

Værforhold (lokale fenomener) NEI     

Kraftlinjer og transformatorer NEI     

Industri og næringsliv NEI     

Smitte NEI     

Eksplosjon NEI     

Støy NEI     

Brann, bilulykker Ja    Trafikksikkert innenfor B6, ikke fortau langs Fv 132, men 
oversiktlig. Trafikk på Fv: hente/bringe passasjerer til 
hurtigbåten, gjeste-/turisttrafikk og næring/fiskeriaktivitet. 
Ved oppgradering av Fv 132 bør fortau vurderes. 

Forurensing NEI     

Trafikk, farlig transport NEI    Ikke fortau langs Fv 132 mellom Åndervåg og Engenes.  

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Utvidelsen av feltet vurderes å være et lite inngrep i eksisterende landskap eller landbruksareal. Det åpner for konsentrasjon av boliger ved og rundt 
eksisterende bebyggelse uten at landbruksjord-/skog eller eksisterende gårdsdrift mister vesentlig areal.  

Konklusjon: 
Fortetting innen B6 anbefales. Ny bebyggelse skal tilpasses og ta hensyn til kulturminner/-landskap, Engenes kirke og eksisterende bebyggelse iht. 
planbestemmelsene. Kulturmyndighet skal høres ifm nybygging. Statens vegvesen skal høres ifm veger og adkomstforhold.  

 



OMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: B7 

Områdenavn: Engenes - Skårkleiva Beliggenhet: Engenes, nordvest på Andørja 

Nåværende bruk: Bolig Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Bolig - med fortetting Forslagsstiller: Automatisk medtatt: eksisterende boligfelt 
Flyfoto: 

 
 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
 

Beskrivelse: Eksisterende boligområde på Engenes med mulighet for fortetting. Ingen spesielle registreringer av naturmangfold/biologisk mangfold. 
Området omfatter noe fulldyrka jord og noe skog av middels bonitet, men for det meste er området allerede bebygd. Ingen registrerte kulturminner. 

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Stedfesting av eksisterende boligområde – vil ikke påvirke naturtypen. 

Landskapstype   Eksisterende boligområde - ingen endring. 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Ingen endring/ikke beørt 

Reindrift   Det er ikke registrert reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturminner.  

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Sjø/strandliv, fiske, fjellturer, idrettsanlegg/lysløype i Åndervåg 

Strandsone (100 m belte)   Ligger i strandsonen, men er etablert/ingen endring. 

Sosial infrastruktur/barn og unge   Ca. 1,7 km til Andørja Montessorri m idrettsanlegg, 23 km til Hamnvik 

Næringsliv/sysselsetting   Landbruk, fiskeri, nærhandel, turisme, overnatting og utleie av sjøhus 

Teknisk infrastruktur/adkomst   Opparbeidet/utnytte og event. øke kapasitet på eksisterende anlegg. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Busstilbud til Salangen/Sørrollnes, primært privatbil. Hurtigbåt fra Engenes 

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Fortetting i B7 og i B6 samt i regulert felt tilrettelegger for en liten vekst.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Ligger under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tynn marin avsetning og bart fjell med 
stedvis tynt dekke. 

Radon Nei    I område med moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Ja    Generell risiko ved ferdsel langs Fv 132, siden den ikke har 
fortau. Trafikk på Fv for å hente/bringe passasjerer til 
hurtigbåten, gjeste-/turisttrafikk og næring/fiskeriaktivitet til 
Engenes. Ved oppgradering av Fv 132 bør fortau vurderes.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei    Ikke fortau langs Fv 132 mellom Straumen og Engenes. 

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 

Konklusjon: 
Fortetting av felt B7 og utnyttelse av eksisterende infrastruktur som gir konsentrasjon av boliger, vurderes å være den beste løsning for nybygging 
samtidig som landbruksjord-/skog beholdes.  
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: B8 

Områdenavn: Åndervåg  Beliggenhet: Åndervåg, nordvest Andørja, ved Straumen.  

Nåværende bruk: Bolig Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Bolig/fortetting rundt eksist. bebyggelse Forslagsstiller: Automatisk medtatt: eksisterende boligfelt 
Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse:  Lite eksisterende boligfelt inntil Andørja Montesorriskole. Fortetting tilrettelegges mellom skolen og eksisterende idrettsanlegg innimellom 
eksisterende boligbebyggelse. Området er i dag i hovedsak bevokst med kratt og skog og består av noe tidligere beite/slåttemark.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   Flat strandflate, tidl. slåttemark  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Omkranses av landbruksareal.  

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturminner innenfor området. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Sjø/strandliv, fiske, fjell- og skogtur. Idrettsanlegg/lysløype i Åndervåg. 

Strandsone (100 m belte)   350 m fra sjøen 

Sosial infrastruktur/barn og unge   Rett ved barneskole/Montesorri + idrettsanlegg. 23 km til Hamnvik 

Næringsliv/sysselsetting   Skole, landbruk, fiskeri 

Teknisk infrastruktur/adkomst   Opparbeidet/utnytte og event. øke kapasitet på eksisterende anlegg. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Busstilbud til Salangen/Sørrollnes, primært privatbil. Hurtigbåt fra Engenes. 

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Fortetting i B8 tilrettelegger for en liten vekst rundt skolen, nær Engenes. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Ja    Feltet ligger i utløpsområdet for snøskred/kan nås.  

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Ligger under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning 

Radon Nei    I område med moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Boligfeltet ligger i enden av avkjøringsvei fra Fv 132, men 
aktsomhet bør utvises ifm kjøring til/fra idrettsanlegget. 
Generell risiko ved ferdsel på Fv 132, som er uten fortau.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei    Ikke fortau langs Fv 132 mellom Straumen og Engenes. 

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Skredfaren – heri det som følger av at anlegget ligger i utløpsområdet for snøskred - vurderes å være svært liten mtp. tett vegetasjon i fareområdet og 
dets størrelse. Forholdet bør avklares nærmere ifm rullering av kommuneplanen.  

Konklusjon: 
Fortetting av felt B8 og utnyttelse av eksisterende infrastruktur som gir konsentrasjon av boliger, vurderes å være den beste løsning for nybygging rundt 
Andørja Montesorriskole, samtidig som landbruksjord-/skog beholdes.  Reell risiko ved snøskred bør avklares nærmere.  
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BFR1 

Områdenavn: Sørrollnes Beliggenhet: Sørrollnes 

Nåværende bruk: LNF (med eksisterende naustrekke) Størrelse/areal:  

Foreslått formål: BFR1 (med eksisterende naustrekke) Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse   Eksisterende naustrekke med historisk verdi og av betydning for Sørrollnes karakter sammen med øvrig bakenforliggende bebyggelse og 
kulturlandskap. Naustrekka er avsatt som et bevaringsverdig kulturmiljø H570_1. Naustrekka kan fortettes med naust, separate eller sammenkoblet. Nye 
naust skal tilpasses eksisterende bebyggelse i form og materialbruk og de eksisterende skal bevares.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ligger i område for naturtype «Hagemark», verdikode B – viktig for 
biologisk mangfold, dette pga. helheten i området. Bebyggelse, 
landskapskvaliteter og historisk kontinuitet er fortsatt synlig og 
artsmangfoldet i dette gamle kulturlandskapet er fortsatt stort.  

Landskapstype   Sjøkant/fjære, i randen av flat strandflate; beite, dyrka jord eller slåttemark 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Nei 

Støy   Nei 

Jordbruk- og skogbruksressurser   Nei ikke berørt 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ligger innenfor avmerket område for helhetlig kulturlandskap, H570_1 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Tradisjonell fjære med naust og allmenn tilgang 

Strandsone (100 m belte)   Nye naust bygges tilsvarende de eksisterende, allmenn ferdsel ivaretas.  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Av kulturell betydning i sammenheng med Fabeløya/naturlekepark. 

Næringsliv/sysselsetting   Av kulturell betydning i sammenheng med annen næring/turistvirksomhet. 

Teknisk infrastruktur/adkomst   Adkomst over jorder, noen gårdsveier - ingen veier tilrettelagt. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Ingen generell biltilgang til naustene. 

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Sørrollnes kan fortettes med boliger, tilgang på naust er positivt. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Ligger under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning og morene. 

Radon Nei    Delvis usikkert/ moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
Oppføring av nye naust og fortetting av rekka kan gjøres som separate bygg eller som rekkenaust. Eksisterende naust skal bevares og nye bygg tilpasses 
disse jfr. detaljer og krav i planbestemmelsene.  

Konklusjon: 
 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BF1 

Områdenavn: Ånstad BF1 Beliggenhet: Ånstad, ved Fv 132 

Nåværende bruk: Dagligvarehandel  (LNF) Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Forretning - dagligvarehandel   Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 
 

Forslag til ny kommuneplan: 

 

Beskrivelse: 
Omfatter eksisterende dagligvarehandel, bygning og parkeringsplass.   

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registeringer. 

Landskapstype   Bebygd areal, omgitt av landbruksjord/kulturlandskap.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Åpen skrinn fastmark og fulldyrka jord – bebygd. 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Dagligvarebutikken er primært et tilbud til beboere i Ånstad og bygdene 
nordover på Andørja.  

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Skole Åndervåg 15km, skole Ibestad 10km. 

Næringsliv/sysselsetting   -  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Parkeringsareal ved bygning, utenfor fylkesvei.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Lokalt tilbud.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Generell aktsomhet ved ut/innkjøring på Fv 132 må utvises.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei    Ikke fortau på Fv 132 gjennom Ånstad.  

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
 
 

Konklusjon: 
 
 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BF2 

Områdenavn:  Engenes BF2 Beliggenhet: Engenes sentrum 

Nåværende bruk: Dagligvarebutikk  (LNF)  Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Forretning – Dagligvarebutikk  Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 
 

Forslag til ny kommuneplan: 

 

Beskrivelse: 
Omfatter eksisterende dagligvarebutikk på Engenes, heri bygning og parkeringsareal.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   Svakt skrånende strandflate.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Bebygd areal, noe fulldyrka jord. 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Lokalt matvaretilbud for beboere og fiskeindustrien.  

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Ca. 2 km til Andørja Montessorri m idrettsanlegg, 22 km til Hamnvik. 

Næringsliv/sysselsetting   Annet; landbruk, fiskeri, nærhandel, turisme, overnatting og sjøhusutleie.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende, ligger ved Fv 132 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Hurtigbåt Harstad-Tromsø, buss (i hovedsak som skolerute) og privatbil. 
Ikke fortau på Fv 132.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Lokalt tilbud. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Trafikksikkerhet på Engenes bør vurderes ved økt aktivitet 
knyttet til fiskeindustrien og ved økt/flere hurtigbåtanløp 

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei    Endringer innen fiskeindustri kan medføre større - mer 
transport av fisk, trafikksikkerhetstiltak vurderes ifm dette.  

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Endringer på Engenes vil skje/planlegges ift. aktivitet og i Engenes havn, endringer er spesielt knyttet til fiskeindustrien. Utvidelse av havna/ny molo og 
utdyping av havneområdet er planlagt i NTP 2018-2023. Aktivitet og økt næringsvirksomhet som fører til endret/økt kjøre- og ferdselsmønster bør 
behandles helhetlig for Engenes løpende i forbindelse med kommende endringer.  

Konklusjon: 
-  

 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BFL1 

Områdenavn: Ibestad Kulturhus Beliggenhet: Ibestad  

Nåværende bruk: Forsamlingslokale - kulturhus  Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Forsamlingslokale - kulturhus Forslagsstiller: Automatisk avsatt - eksisterende 

Flyfoto: 

 
 

Forslag til ny kommuneplan: 

 

Beskrivelse: 
Området omfatter Ibestad Kulturhus og tilhørende parkeringsplass. Kulturhuset er sammenbygd med idrettshallen: Disse to byggene utgjør to tilbud som 
kan nyttes hver for seg og knyttes sammen når store arrangement avholdes. Parkeringsplassen nyttes også av besøkende/brukere av idrettsanleggene.   

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   -  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Bebygd areal.  

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg, Hamnvik sentrum 

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg 

Næringsliv/sysselsetting   Ved nybygging av av barne-/ungdomsskolen frigis ungdomsskolen for 
næringsaktivitet, ny aktivitet får gunstig beliggenhet til skoler/kulturhus.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende, ved Fv 131, opparbeidet parkeringsplass 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Fortau langs Fv 131, i gangavstand for beboere i kommunesenteret.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Tilbud i kommunesenteret, bred bruk.   

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Generell risiko, fortau og gang/sykkelnett kan utvikles. Felles 
parkering med idrettsanlegget. Viktig å ha/sette tydelige 
skiller mellom areal for gangferdsel og kjøring.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Det er viktig ved anlegg som har tilbud til ulike formål/brukere (idrettsanlegg og kulturhus) å sette klare skiller mellom gang-, kjøreareal og 
parkeringsplass. Tiltak for å unngå uhell og påkjørsler i området omfatter å markere/synliggjøre areal for sykkel/gangferdsel, kjøring og parkering. Det er 
mulighet for en mindre utvidelse av bygg/anlegg mellom kulturhuset og fylkesveien, men området vurderes kanskje best egnet som og vil kunne dekke 
et behov for «torg» eller park.  

Konklusjon: 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BO1 

Områdenavn: Ibestad prestegård gml. Beliggenhet: Ibestad 

Nåværende bruk: Offentlig tjenesteyting - prestegård Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Offentlig tjenesteyting - prestegård Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 

Beskrivelse: 
Omfatter Ibestad prestgård, ligger nord på Ibestad langs Fv 131. Fredet bygningsmasse. Utgjør sammen med Ibestad kirke og omkringliggende landskap 
– dyrka mark - ned til sjøen er verneverdig kulturmiljø, inngår i hensynssonen bevaring kulturmiljø H570_4 pga helheten og enkeltminner. 

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registeringer. Strandområdet i H570_4, vurderes som viktig på 

grunn av den rike og velutviklede strandbergvegetasjonen (Årneset).  
Landskapstype   Inngår i tradisjonelt kulturlandskap, flat strandflate, dyrka mark mot nord.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Åpen jorddekt fastmark – bebygd. Uproduktiv skog. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Kulturminne: Ibestad prestegård. Hovedbygningen, eldhus (masstua), 
stabbur og uthus vest for hovedbygningen er fredet, id 87436 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Ibestad kirke og prestegården utgjør et samlet miljø på hver side av Fv 131.  

Strandsone (100 m belte)   Hensynssone bevaring kulturmiljø strekker seg til sjøen. ca 180 m fra sjøen.  

Sosial infrastruktur/barn og unge   -  

Næringsliv/sysselsetting   Kulturminnene utgjør en verdi for ifm. turisme.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende, adkomst fra Fv 131.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Fortau langs Fv 131 tilk Hamnvik sentrum. Sporadisk buss, privatbil.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   -  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
Alle tiltak på prestegården skal avklares med kulturmyndigheten, tilsvarende gjelder for omkringliggende kulturlandskap/-miljø.  
 

Konklusjon: 
 
 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BU1 

Områdenavn:  Ibestad barneskole/SFO Beliggenhet: Ibestad 

Nåværende bruk: Undervisning - Barneskole med SFO Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Undervisning - Barneskole med SFO Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
 

Beskrivelse: 
Eksisterende. Omfatter kommunens offentlig barneskole og inkluderer skolefritidsordningen/SFO og tilhørende leke-/uteområde.   
   

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   Bebygd areal, lett kupert.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Bebygd areal og noe skog av lav bonitet. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Nabo til idrettsanlegget, ungdomsskole på motstående side av Fv 131. Ved 
idrettsanlegget er det lysløype og stier fører til boligfelt/ut i marka. 

Strandsone (100 m belte)   400 – 450 m til sjøen 

Sosial infrastruktur/barn og unge   Nabo til kulturhuset. Ca 1,2 km fra kommunesenteret/off. tjenester 

Næringsliv/sysselsetting   -  

Teknisk infrastruktur/adkomst   FV131, med fortau til Hamnvik sentrum. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Buss ved skolestart/-slutt for barn utenfor Hamnvik/Ibestad. Fortau Fv 131.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Innenfor kommunesenteret, ca 1.2 km fra skolen til sentrum og 
Nøysomheten, 8-900 med Årnes boligfelt.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei      

Steinskred/steinsprang Nei      

Sørpeskred Nei      

Jord- og flomskred Nei      

Oversvømmelse/isgang Nei      

Tidevann/stormflo/havstigning Nei      

Overvannsflom Nei      

Erosjon Nei      

Kvikkleire Nei     Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei     Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei     Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei      

Sprengingsskader Nei      

Værforhold (lokale fenomener) Nei      

Kraftlinjer og transformatorer Nei      

Industri og næringsliv Nei      

Smitte Nei      

Eksplosjon Nei      

Støy Nei      

Brann, bilulykker Nei     Fortau langs Fv 131 til Hamnvik sentrum og stier til 
Nøysomheten fra idrettsanlegget bidrar til å redusere risiko. 

Forurensing Nei      

Trafikk, farlig transport      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

En ny felles barne- og ungdomsskole er under oppføring på området. Det er uklart hva dagens ungdomsskole skal nyttes til, men denne tomta/bygninger 
vurderes å kunne nyttes til fremtidig næring.  Endringene i de to skoleområdet inntas når kommuneplanens arealdel blir rullert.  Det er ønskelig å 
utvikle/utvide/styrke gang-/sykkelnett innen kommunesenteret. Adkomst fra Fv 131 er felles med næringstiltak på naboeiendom, trafikkforhold bør gis 
vurdering under utbyggingen av nye skole, da blanding av trafikk for to typer formål kan gi økt risiko.  

Konklusjon: 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BU2 

Områdenavn:  Ibestad ungdomsskole Beliggenhet: Ibestad  

Nåværende bruk: Undervisning  Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Undervisning  Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 
 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
 

Beskrivelse: 
Omfatter kommunens offentlig ungdomsskole.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   Bebygd areal, vegetasjon i ytterkant, grenser til dyrka mark.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Bebygd areal og noe skog av middels bonitet. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Kulturminne mot nord/prestegården: Haug/groplokalitet. id 7768.  

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Idrettsanlegget og barneskole på motstående side av Fv 131. Ved 
idrettsanlegget er det lysløype og stier som fører til boligfelt/ut i marka.  

Strandsone (100 m belte)   400 – 450 m til sjøen 

Sosial infrastruktur/barn og unge   Nabo til kulturhuset. Ca 1,2 km fra kommunesenteret/off. tjenester 

Næringsliv/sysselsetting    

Teknisk infrastruktur/adkomst   FV131, med fortau til Hamnvik sentrum. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Buss ved skolestart/-slutt for barn utenfor Hamnvik/Ibestad. Fortau Fv 131. 

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Innenfor kommunesenteret, ca 1.2 km fra skolen til sentrum og 
Nøysomheten, 8-900 med Årnes boligfelt. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei      

Steinskred/steinsprang Nei      

Sørpeskred Nei      

Jord- og flomskred Nei      

Oversvømmelse/isgang Nei      

Tidevann/stormflo/havstigning Nei      

Overvannsflom Nei      

Erosjon Nei      

Kvikkleire Nei     Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei     Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei     Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei      

Sprengingsskader Nei      

Værforhold (lokale fenomener) Nei      

Kraftlinjer og transformatorer Nei      

Industri og næringsliv Nei      

Smitte Nei      

Eksplosjon Nei      

Støy Nei      

Brann, bilulykker Nei     Fortau langs Fv 131 til Hamnvik sentrum og stier til 
Nøysomheten fra idrettsanlegget bidrar til å redusere risiko. 

Forurensing Nei      

Trafikk, farlig transport Nei      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
En ny felles barne- og ungdomsskole er under oppføring på området. Det er uklart hva dagens ungdomsskole skal nyttes til, men denne tomta/bygninger 
vurderes å kunne nyttes til fremtidig næring.  Endringene i de to skoleområdet inntas når kommuneplanens arealdel blir rullert.  
Registert kulturminne må tas hensyn til ved senere utvikling av området og avklares med kulturmyndigheten.  Det er ønskelig å utvikle/utvide/styrke 
gang-/sykkelnett innen kommunesenteret.  

Konklusjon: 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BU3 

Områdenavn:  Åndervåg Montessoriskole Beliggenhet: Åndervåg 

Nåværende bruk: Undervisning Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Undervisning Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: Eksisterende undervisningsbygg/anlegg - barnetrinnet. Tidl. kommunal skole, nå privat; Andørja Montesorriskole.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype    

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft    

Støy    

Jordbruk- og skogbruksressurser   Bebygd areal, skog med middels bonitet og litt innmarksbeite. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Fra anlegget fører stier, gang-, sykkel- og løypenett ut i marka/til fjellet, en 
lysløype går inn Brekkhågen til Hamna, nærhet til sjøen.  

Strandsone (100 m belte)   300 m til sjøen 

Sosial infrastruktur/barn og unge   Idrettsanlegg rett ved skolen.  

Næringsliv/sysselsetting   Landbruk og fiskerinæring/-drift i nærområdet. 

Teknisk infrastruktur/adkomst   Skolen ligger ved Fv 131 

Trafikksikkerhet/transportbehov    

Bosettingsmønster/folketallsutvikling    

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei    En liten del av uteområdet ligger utløpsområde for snøskred. 

Steinskred/steinsprang -     

Sørpeskred -     

Jord- og flomskred -     

Oversvømmelse/isgang      

Tidevann/stormflo/havstigning      

Overvannsflom      

Erosjon      

Kvikkleire     Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn     Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon     Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling      

Sprengingsskader      

Værforhold (lokale fenomener)      

Kraftlinjer og transformatorer      

Industri og næringsliv      

Smitte      

Eksplosjon      

Støy      

Brann, bilulykker      

Forurensing      

Trafikk, farlig transport      

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
 
 

Konklusjon: 
 
 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BGU1 

Områdenavn:  Ibestad grav/urnelund 1 Beliggenhet: Ibestad 

Nåværende bruk: Grav/urnelund  - Kirkegård Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Grav/urnelund - Kirkegård Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: 
Ibestad andre kirkegård ble anlagt i 1841. I visitasberetning fra 1889 står det at ny kirkegård innvies i 1899, men det er uvisst om dette er en utvidelse 
eller helt ny kirkegård.  Registrering 2005: Overgrodd kirkegård (ikke vedlikeholdt) med lerk, gran og bjørkeskog. Kirkegården er inngjerdet med et 
steingjerde bygd av straffedømte fra Andørja i nord, sør og øst, mens i vest står et stakittgjerde. Jernkors og støtter/gravminner var synlige. Den eldste 
inskripsjonen var fra 1856.  Kirkegården er ikke formelt nedlagt (Beskrivelse hentet fra Askeladden).  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   -  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Noe skogbevokst.  

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Markert som kulturminne: Ibestad andre kirkegård 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   -  

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   -  

Næringsliv/sysselsetting   -  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende. Kommunal vei, avstikker fra Fv 132.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Fortau langs Fv 132 Ibestad – Hamnvik sentrum.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   -  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    I område med moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
Utgjør en eksisterende gammel kirkegård uten planlagt endringer eller tiltak.  
 

Konklusjon: 
 
 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BGU2 

Områdenavn:  Engenes grav/urnelund Beliggenhet: Engenes 

Nåværende bruk: LNF Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Grav- og urnelund  (kirkegård)  Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: 
Utvidelsen av kirkegården gjøres mot nord ved at eksisterende anlegg utvides. Området bevokst med bjørk og einer.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   Høydedrag, strandflate, vestsiden bevokst m furu, einer og lyng. 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Uproduktiv skog. 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturminner eller –miljø. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   -  

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   -  

Næringsliv/sysselsetting   -  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Som til og via Engenes kirke, avstikker fra Fv 132. Eksisterende parkering. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Primært pr. privatbil, sporadisk busstilbud, nærhet til fergeleie. 

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   -  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer er ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    I moderat til lav aktsomhetsområde for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
Utvidelsen av eksisterende kirkegård mot nord utgjør en lite inngrep som vurderes ikke å påvirke andre interesser negativt. Kirkegårdstype, 
tilrettelegging for urne –/minnelund bør vurderes nærmere aht. jordsmonn. Utforming, heri bevaring av vegetasjon/eventuell revegetering, bør gjøres 
gjennom helhetlig vurdering av anlegget sett i sammenheng med kirka, kulturlandskapet og omkringliggende eksisterende bebyggelse slik at 
kulturmiljøets verdi ivaretas.  
 

Konklusjon: 
 
 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BGU3 

Områdenavn: Ibestad grav/urnelund 2 Beliggenhet: Ibestad 

Nåværende bruk: Grav/urnelund - kirkegård Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Grav/urnelund - kirkegård Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: 
BGU3 omfatter en eksisterende kirkegård som ble etablert rundt 1960. Denne sammen med en allerede regulert kirkegård på østsiden av Fv 132 utgjør 
stedets gravlunder. Ref. H910_13 fra 1986.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   -  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   -  

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturminner eller –miljø. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   -  

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Nærhet til  

Næringsliv/sysselsetting   -  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende, adkomst på stikkvei fra Fv 132 og parkeringsplass v/inngang. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Fortau langs Fv 132,  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   -  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer er ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning og elveavsetning. 

Radon Nei    Område med lav til moderat aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
Kapasitet på kirkegården synes å være begrenset. Det vurderes vanskelig å utvide kirkegården hvis senere behov, pga terreng/høyde i sør og 
omkringliggende bebygde formålsområder og to mindre elver/bekker. Den nyeste kirkegården på østsiden av fylkesvegen/mot Årnes, har mye areal 
tilgjengelig for fremtidig gravlegging.  
 

Konklusjon: 
 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BGU4 

Områdenavn:  Ånstad grav/urnelund 1 Beliggenhet: Ånstad 

Nåværende bruk: Grav/urnelund – kirkegård Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Grav/urnelund – kirkegård Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: 
Ånstad kirkegård, eksisterende anlegg med kapell. Fin plassering i landskapet; ligger i bakkant av bygda på en flate på et høydedrag og i randsonen av 
dyrka mark/landbruksjord med utsyn over bygda og fjorden. 

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer 

Landskapstype   Ligger på en flate, løvtrær i området rundt mot nord. Dyrkamark mot vest. 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Skog, middels bonitet. 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Skogkledd åsrygg, løvtrær. I bakkant/randsonen av dyrkamark.  

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   -  

Næringsliv/sysselsetting   -  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Kommunal vei, avkjøring fra Fv 131. Per privatbil. Parkeringsplass etablert.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Kirkegården har fortsatt noe kapasitet. Det avsettes nytt areal i 
forlengelsen av eksist. kirkegård mot sør for utvidelse.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer er ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av elveavsetning og tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsområde for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Kirkegården har fortsatt noe ledig kapasitet. Det avsettes nytt areal mot sør for utvidelse av gravlunden slik at behov for gravlegging i bygda og vestre del 
av Andørja kan ivaretas på Ånstad.  
Kir 

Konklusjon: 
 
 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BGU5 

Områdenavn:  Ånstad grav/urnelund 2 Beliggenhet: Ånstad 

Nåværende bruk: LNF Størrelse/areal: 5 daa 

Foreslått formål: Grav/urnelund – kirkegård Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: 
Omfatter utvidelse av eksist. Ånstad kirkegård mot sør på flaten av høydedraget. Fin plassering i landskapet; ligger i bakkant av bygda på et høydedrag 
og i randsonen av dyrka mark/landbruksjord med utsyn over bygda og fjorden. 

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer 

Landskapstype   Ligger på en flate, løvtrær i området rundt mot nord. Dyrkamark mot vest. 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Skog, middels bonitet og myr. 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Skogkledd åsrygg, løvtrær. I bakkant/randsonen av dyrkamark. 

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   -  

Næringsliv/sysselsetting   -  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende utbygges. Vegen er videreført fra kirkegården mot tidl. skole, 
denne delen må oppgraderes hvis vegen skal bli gjennomkjørbar.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Kommunal vei, avkjøring fra Fv 131. Per privatbil. Parkeringsplass etablert 
ved eksist. kirkegård.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling    

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer er ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av elveavsetning og tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsområde for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
En ny/ekstra parkeringsplass bør etableres i sør aht. avstand/utstrekningen på fremtidig kirkegård; fra eksist. parkeringsplass i nord til utkanten av nytt 
kirkegårdsområde er det ca 250 m.  
 

Konklusjon: 
 
Tiltaket anbefales. 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BGU6 

Områdenavn: Sørrollnes grav/urnelund Beliggenhet: Mellom Kjerringvika og Kobbevika 

Nåværende bruk: Grav/urnelund - kirkegård Størrelse/areal: 2,5 daa. 

Foreslått formål: Grav/urnelund - kirkegård Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: 
Eksisterende kirkegård på Sørrollnes ligger ca 1.2 km nord for snuplassen på Sørrollnes, langs vegen ut til Foldneset. Granskog er plantet rundt anlegget.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ligger delvis innenfor naturtype «rikmyr», verdikode B – Kobbevika, viktig 
på grunnlag av størrelsen av rikmyra (ca 100 daa). Registreringen er gjort 
for relativt lang tid siden, og beskrivelsen av artsmangfoldet er mangelfull. 
Det er behov for en oppdatering. 

Landskapstype   Ligger i et område som svakt skråner mot sjøen skogkledd. Kirkegården 
ligger rett nord for området som omfatter hele det gamle kulturlandskapet 
på Sørrollnes.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   -  

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø- eller minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Tilbud i nærheten; Dyngeneset naturreservat og myrområdet på Foldneset, 
naturlekeparken og hytte-/fjellområder. 

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   På Sørrollnes, 1.2 km unna ligger Bedehuset.  

Næringsliv/sysselsetting   -  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende. Parkeringsplass etablert ved vegen/motstående side.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Per privatbil.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Tilgjengelig kirkegård for Sørrollnes, begrenset størrelse/kapasitet.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Ja    Utløpsområde for snøskred. 

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Ja    Potensielt område for jord- og flomskredfare 

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer er ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tynn morene. 

Radon Nei    Usikkert. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
Begrenset størrelse/kapasitet, ikke vurdert mtp. utvidelse, - tilgjengelig areal mot nord og sør for utvidelse. Skredfare vurderes nærmere hvis utvidelse 
av gravlunden er ønskelig/blir aktuelt.  
 

Konklusjon: 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BR1 

Områdenavn:  Ibestad kirke Beliggenhet: Ibestad 

Nåværende bruk: Kirke Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Kirke Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: 
Den eldre kirken ble trolig reist en gang i tidsrommet ca. 1150-1250. Eldste omtale av en kirke på Ibestad øvre er ca. 1370-80. Middelalderkirken var 
bygd i stein og var reist ved/delvis på gårdshaugen. Ble revet i 1880 og nåværende kirke også en steinbygning er oppført på samme sted, deler av den 
gamle kirken er trolig fundament for den nåværende. Ca. 100 m øst for kirken ligger en gravplass, og en annen drøye 200 m mot sør. I 1750 beskrives en 
innhegnet kirkegård ved Ibestad kirke. Samenes kirkegård lå iflg. historien nede ved sjøen, ca. 150 m fra den norske. Samene fikk plass på den norske 
kirkegården i 1825, samtidig som den samiske ble nedlagt. Registreringer 2005: Tre gravminner - steinstøtter med årstallene 1827, 1808 og 1814 og to 
jernkors med årstallene 1845 og 1823 står øst på kirkegården. Kirkegårdens avgrensing kan anes - ligger høyere enn terrenget omkring omgitt av rekker 
med rogn og gran. Ikke spor av gjerder eller synlige forsenkninger etter umerkede graver. Parkeringsplass og vei kan ha ødelagt graver.   
Gårdshaug med over 1 meter tykke kulturlag. Avgrensningen noe usikker, delvis grunnet moderne aktivitet i forbindelse med gården på stedet. Bonden 
på stedet har ved graving observert tykke kulturlag, noe som også kunne bekreftes gjennom stikking med jordspyd. Det kan se ut til å være kulturlag som 
strekker seg under kirka på stedet, men vanskelig å slå fast og avgrensningen ble satt utenfor denne. (Beskrivelser hentet fra Askeladden) 

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   Flat strandflate 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Bebygd areal + noe fulldyrka jord. 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Kirke, kirkegård, gårdshaug og enkeltfunn; id 84709, id 95028 og id 177532. 
Kirkestedet inngår i hensynssone H570_4 bevaring kulturmiljø.  

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   -  

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Ligger nær Kulturhus, Ibestad barne- og ungdomsskole, ca 1,3 km fra 
kommunehuset og handelssenteret i Hamnvik.  

Næringsliv/sysselsetting   -  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Ligger ved Fv 131. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Fortau langs Fv 131 fra kirka til Hamnvik sentrum.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   -  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer er ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsområde for radon 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Mindre risiko, fortau langs Fv 131 fra kirka til Hamnvik sentr. 

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Kirka, sammen med prestegården og landskapet (jordene) ned til sjøen er vurdert å utgjøre et viktig og verdifullt kulturmiljø, de inngår i hensynssone 
H570_4 som utgjør bevaring som kulturmiljø.  

Konklusjon: 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BR2 

Områdenavn: Engenes kirke Beliggenhet: Engenes 

Nåværende bruk: Kirke  Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Kirke Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse:  
Engenes kirke er listeført av Riksantikvaren som Andørja kirke, dette innebærer at RA vurderer at kirken er et verneverdig kulturminne.  Datert til første 
kvartal av 1900. Kirken er den mest dominerende bygningen på Engenes omgitt av en klynge med mindre eneboliger (noen Sefrak-registrerte). Stedets 
kirkegård ligger på kirkens grunn og det er avsatt areal til utvidelse av denne mot nord. I landskapsbildet er kirken et viktig element, særlig sett fra sjøen 
hvor den utgjør et vesentlig landmerke fordi den vestre ytre siden av Engenes er ubebygd. Høydedraget innehar flere kulturminner. 
 

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   Høydedrag, strandflate, skrinn jord, vestsiden bevokst m furu og einer.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   furu, einer (uproduktiv). nabo til tidl. beite/slåttemark 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Kulturminne: listeført kirkested, id 83783 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Engenesodden - strandopphold, fiske, turer i mark/fjell 

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Avstand til Åndervåg Montesorriskole 2 km.  

Næringsliv/sysselsetting   Kirkens kulturelle verdi og plassering er av betydning for stedets øvrige 
tilbud og utvikling turisme, jfr vekstpotensial for fiskeriene.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Ligger ved avstikker fra Fv 132, parkering ved inngang/port. Eksisterende.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Primært pr. privatbil, sporadisk busstilbud, nærhet til fergeleie.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Positivt identitetsskapende element.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer er ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Engenes kirke et element som skal tas hensyn ved etablering av nye tiltak i området, både ifm. bygging av nye boliger innen felt B6 og ved utvikling av 
havneområdet. Kirken utgjør sammen med kulturlandskapet, gamle bevaringsverdige og Sefrak-registrerte bygg, en bevaringsverdig helhet som skal 
ivaretas ved utbygging og utvikling av Engenes.  

Konklusjon: 
 
 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN1 

Områdenavn: Govika Sørrollnesfisk AS Beliggenhet: Enkeltsteinen i Govika 

Nåværende bruk: Næring, Landbase fiskeoppdrett; lager m.v. Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Næring, videreføres/ingen endring Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: Landbase/landanlegg for SØRROLLNESFISK as (tidl. Enkeltstein AS) som forestår produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder 
i hav- og kystbasert akvakultur. Mærer i sjøen utenfor landanlegget, sjøområdet er avsatt i Kystsoneplanen som A06, akvakulturanlegg. Anlegget ligger 
2,4 km fra Sørrollnes og ca 14 km fra Hamnvik sentrum.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   Sørvendt berg og rasmark, mindre flate ved sjøen.   

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Eksist. anlegg, KU gjennomført for anlegget ifm Kystsoneplanen.  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Skog, middels bonitet, åpen jorddekt fastmark og uproduktiv skog. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   -  

Strandsone (100 m belte)   Strekningen er ikke egnet/aktuell for friluftsliv aht. beliggenhet/terreng.  

Sosial infrastruktur/barn og unge   -  

Næringsliv/sysselsetting   Ikke tilgjengelighet til nytt areal, vekst i bedriften innen avsatt areal. 

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende, ligger ved Fv 848.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Deler av Fv 848 er oppgradert, flere områder gjenstår/planlegges 
oppradert, uten fortau. 

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   -  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Ja    Området er innenfor utløpsområde for snøskred, og 
ytterkant av området grenser mot utløsningsområde. 

Steinskred/steinsprang Ja    Utløpsområde for steinsprang 

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Ja    Potensielt jord- og flomskredfare 

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tynn morene, skredmateriale og 
steinbreavsetning. 

Radon Nei    Usikkert. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Generell risiko, ingen gangferdsel langs Fv 848 i området.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Ja    Tyngre transportkjøretøy, utsatt vegstrekk grunnet svinger 
og vegbredde, spesielt vinterstid.  

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Størst risiko knyttet til skred. Beliggenhet valgt/knyttet til akvakulturanleggene i sjøen.  

Konklusjon: 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN2 

Områdenavn: Breivoll næringsområde øst Beliggenhet: BREIVOLL 

Nåværende bruk: LNF Størrelse/areal: Ca 18 daa 

Foreslått formål: Næring   Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse:  
Feltet omfatter en utvidelse av eksisterende næringsområde på Breivoll. Utvidelsen gjøres på nordsiden av eksisterende område. Foreliggende 
infrastruktur og avkjøring fra Fv 848 planlegges benyttet og videreutviklet. Ligger 13 km fra Sørrollnes og 2,5 km fra Hamnvik.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   Skogkledd skråning ved sjøen.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Må avklares nærmere ifm detaljregulering. 

Støy   Må avklares nærmere ifm detaljregulering. 

Jordbruk- og skogbruksressurser   Uproduktiv skog. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Ligger ved eksisterende næringsområde i sjøkanten på Breivoll.  

Strandsone (100 m belte)   Som over. 

Sosial infrastruktur/barn og unge   Ingen påvirkning.  

Næringsliv/sysselsetting   Gir mulighet for utvidelse av eksisterende næringsfelt (65 daa) og kan 
nyttes ved fremtidig gruvedrift som adkomst-/innslagsområde. Området 
grenser til feltet som skal reguleres/utredes for råstoffutvinning/gruvedrift 
(båndlagt område H710_1). 

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende utvides, avkjøring til regulert felt fra Fv 848.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Trafikk skjer innenfor og mellom avsatt areal for næring.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Næringsutvikling gunstig for generell befolkningsvekst.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei    Mindre del i nordre område utgjør en teoretisk skredfare.  

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer er ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tynn marin avsetning og bart fjell, 
stedvis tynt dekke. 

Radon Nei    Usikkert, men noe areal i moderat til lav aktsomhetsgrad. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei    Trafikk skjer innenfor og mellom avsatt areal for næring. 

Trafikk, farlig transport Nei     

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Tiltaket innebærer en mindre utvidelse av eksisterende næringsområde og bidrar til konsentrasjon og fortetting av lignende aktivitet. Trafikk skjer 
innenfor og mellom avsatt areal for næring.  
 

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales.  
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN3 

Områdenavn: Blåsentopp næringsområde Beliggenhet: Langholtet.  

Nåværende bruk: LNF Størrelse/areal: Ca 16 daa 

Foreslått formål: NÆRING Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: 
Avsatt nytt næringsområde ligger på høydedraget mellom Breivoll og Hamnvik, på Langholtet ved siden av og et regulert næringsområde. Eksisterende 
næring omfatter kommunens miljøstasjon, teknisk arealer, heri brannstasjonen. Feltet ligger ca 800 m fra Hamnvik. Nytt areal begrenses av Fv 848, 
eksist. næringsbebyggelse, mindre topp/høyde og et bekkefar mot nord. Bekken utgjør en naturlig grense mot dyrka mark.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Det er gjort observasjon i 2012 av art av særlig stor forvaltningsinteresse: 
oter (Lutra lutra). 

Landskapstype   I ytterkant av landbrukjord, myrlendt område, skogkledd mot Fv 848-nord.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Oppfølgende detaljregulering vil sikre tiltaksområdet ift. landbruksjord. 

Støy   Jfr. over. Nærhet til boligområder bør vektlegges ved vurdering av aktivitet.  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Området består av myr og uproduktiv skog. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Randsone mot nord og vest bør etableres som grønn vegetasjonsskjerm.  

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Ligger ved etablert næringsområde utenfor boligbebyggelse.  

Næringsliv/sysselsetting   Gunstig å etablere ny/utvide næringsaktivitet nær Hamnvik.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende adkomst og teknisk struktur benyttes/videreutvikles.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Nytt felt lagt utenfor Hamnvik sentrum/boligbebyggelse. Sporadisk 
busstilbud, primært privatbil. Gang-/sykkelavstand fra Hamnvik-Ibestad.   

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Gunstig med/hvis nye arbeidsplasser kan etableres nær Hamnvik-Breivoll.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning, torv og myr samt 
tynt humus-/torvdekke. 

Radon Nei    Usikkert og moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Området ligger utenfor bolig/sentrumsbebyggelse.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Planområde innebærer utvidelse av et eksisterende næringsområde, innebærer konsentrasjon av næringsvirksomhet og gjør ikke inngrep i 
landbruksjord. Randsoner mot nord og vest bør etableres som grønn vegetasjonsskjerm aht. innsyn fra nord og sjøen/fra Hamnvik handelsted.  

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN4 

Områdenavn: IBOS Hamnvik  Beliggenhet: Hamnvik 

Nåværende bruk: Næring Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Næring Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: Utgjør et eksisterende næringsområde hvor Ibestad bygg- og skipsservice/ IBOS - holder til. Virksomheten omfatter mekanisk verksted, 
slipp, kaier etc.  Tiltaket utfører skipsreparasjoner og –vedlikehold for bygg- og maritim sektor. I tillegg utøves produksjon og montasje av alle typer 
stålkonstruksjoner til bygnings- og anleggs-industrien samt uttak av steinmasser fra eget steinbrudd. Området ligger på østsiden av tunnelinnslaget.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   -  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Iht. tillatelser/forskrift.  

Støy   Iht. tillatelser/forskrift. 

Jordbruk- og skogbruksressurser   Området består av bebygd areal, åpen skrinn fastmark, uproduktiv skog, 
åpen jorddekt fastmark og noe skog med middels bonitet. 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Felles avkjøring fra Fv 848, benyttes til en marina og Hamnvik handelsted. 

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Området er inngjerdet.  

Næringsliv/sysselsetting   Kaier/kailengder, sjødybde, slip, krankapaitet m.v. gir bred og effektiv drift 

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Avkjøring fra Fv 848 før tunnel. Busstilbud Sørrollnes-Hamnvik-Salangen.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Viktig for kommunen.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Ja    Deler av området er avmerket med potensiell skredfare for 
snø- og steinskred, av teoretisk karakter.  

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av bart fjell med stedvis tynt dekke, tynn 
marin avsetning og fyllmasser. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei    Virksomhet utøves iht. tillatelser/forskrift. 

Støy Nei    Beliggenhet/terreng sikrer bakenforliggende boligområder. 

Brann, bilulykker Nei    Aktsomhet ift. intern kjøring må utvises. Området er 
inngjerdet og må være adgangssikret for uvedkommende.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei    Aktsomhet ift. intern kjøring må utvises. 

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Området må sikres for uvedkommende for ulykker forbundet med intern kjøring, kranløft, m.v.  

Konklusjon: 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN5 

Områdenavn: Hålogaland Kraft, Hamnvik Beliggenhet: Ibestad 

Nåværende bruk: Næring Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Næring Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: 
Omfatter eksisterende næringsbebyggelse for Hålogaland kraft AS, heri kontor, administrasjons- og mindre lagerarealer.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer 

Landskapstype   Bebygd areal, tidl. landbruksjord - flate 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Bebygd areal. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Ligger i boligstrøk, men utgjør en lite næring/administrasjonstiltak.  

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Skole/kultur/idrettsanlegg og kommunesenter nært, hhv 600m og 1,1 km 

Næringsliv/sysselsetting   Inngår i virksomhet konsentrert til Hamnvik-Ibestad.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Ved enden av kommunal blindvei. Fortau langs Fv 131. Gangadkomst innen 
Ibestad – Hamnvik. Primært bil. Rutebuss/skolebusstilbud.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Innenfor generelt fortettingsområde for boliger.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Ja    Bygninger mot sørvest ligger delvis innenfor område 
avmerket for potensiell snø- og steinskredfare.  

Steinskred/steinsprang Ja     Bygninger mot sørvest ligger delvis innenfor område 
avmerket for potensiell snø- og steinskredfare.  

Sørpeskred Nei      

Jord- og flomskred Nei      

Oversvømmelse/isgang Nei      

Tidevann/stormflo/havstigning Nei      

Overvannsflom Nei      

Erosjon Nei      

Kvikkleire Nei     Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei     Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei     Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei      

Sprengingsskader Nei      

Værforhold (lokale fenomener) Nei      

Kraftlinjer og transformatorer Nei      

Industri og næringsliv Nei      

Smitte Nei      

Eksplosjon Nei      

Støy Nei      

Brann, bilulykker Nei     Generelt uheldig å blande eller legge næring i enden av 
boligvei, men dette tiltaket er beskjedent i størrelse.  

Forurensing Nei      

Trafikk, farlig transport Nei     Adkomst fra Fv 131 på kommunal blindvei.  

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Begrenset potensial for utvidelse. Ved endringer av virksomheten eller innenfor denne bør det vurderes om skredfare skal avklares nærmere. 
Trafikkforhold vurderes særskilt ved endringer av tiltaket som fører til vesentlig økning av trafikk.  
 

Konklusjon: 
-  

 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN6 

Områdenavn: ASVO Ibestad  Beliggenhet: Ibestad 

Nåværende bruk: Næring Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Næring Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse:  
Omfatter eksisterende næringsbebyggelse for ASVO Ibestad AS som er en kommunal service- og produksjonsbedrift, innehar kontor, 
administrasjonslokaler og mindre produksjons-/lagerarealer.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   Bebygd areal, tidl. landbruksjord - flate 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Bebygd areal, skog med middels bonitet. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Ligger innenfor konsentrert og eksisterende bebyggelse.  

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Skole/kultur/idrettsanlegg og kommunesenter nært, hhv 50m og 1,2 km 

Næringsliv/sysselsetting   Inngår i virksomhet konsentrert til Hamnvik-Ibestad. 

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende. Utkjøring på Fv 131, felles med skole/SFO. Parkering på eget 
areal utenfor vei.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Ligger ved Fv 131 som har fortau. Gangadkomst innen Ibestad – Hamnvik. 
Primært bil. Rutebuss/skolebusstilbud. 

Bosettingsmønster/folketallsutvikling    

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Adkomst fra Fv 131 er felles med dagens barneskole/SFO og 
fremtidig skolebygg som er under bygging. ET trygt ferdsels-
mønster må sikres. Fortau fra Hamnvik stopper ved skolen.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Begrenset potensial for næringsutvidelse innenfor tilgjengelig areal. Trafikkforhold vurderes særskilt ved endringer av tiltaket som fører til vesentlig 
økning av trafikk. Fellesadkomst til Fv 131 med skolen utgjør en blanding av ferdsel som må gis særlig fokus. (adkomstforholdet bør vurderes ifm bygging 
av ny barne- og ungdomsskole på naboeiendommen for å unngå trafikkfarlige situasjoner).  
 

Konklusjon: 
 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN7 

Områdenavn: Ibestad Næring- og kompetansesenter Beliggenhet: Ibestad 

Nåværende bruk: Næring Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Næring Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: Omfatter eksisterende virksomheter; Ingrid’s kjøkken og overnatting, Ibestad Museum, Polar Energi m.fl. - senter med diverse 
tiltak/virksomheter. Deler av bygningsmassen utgjør tidligere folkehøgskole/videregående skole. En gammel spisslønn står på tunet.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Naturtype: «Store gamle trær», lønn i Ibestad. Verdikode C – lokalt viktig, 
dette pga. treets nordlige posisjon og alder, antatt alder fra før 1896. 

Landskapstype   Strandflate, tidligere landbruksjord, beite – slåttemark.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Bebygd areal, deler av området benyttes som slåttemark.  

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Kulturminne: metalldetektorfunn av sølvmynt fra 1649. Sefrak-registrert 
bygning id 1917315.  

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Ligger i nordre del av Ibestads tettbebyggelse, nær kirkestedet, skolen, 
Kulturhuset og idrettsanlegget.  

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   -  

Næringsliv/sysselsetting   Område med potensial for fortetting ved ivaretakelse av eksist. bygninger.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende, adkomst direkte fra FV 131.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Ivaretar egen parkering, området formet som tun, buss eller privatbil. 
Gang/sykkelavstand til Hamnvik sentrum.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Inngår i tettstedsbebyggelsen Hamnvik – Ibestad. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Trafikksikring/ferdsel innen området vurderes løpende ift. 
brukere, trafikkgenerende aktivitet, antall besøkende m.v.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Tiltak innenfor området bør vurderes helhetlig og i forhold til eksisterende bygninger, samt vegetasjon – heri spisslønn. Tiltak på Sefrak-registrert 
bygning må avklares med kulturmyndigheten.  

Konklusjon: 
 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN8 

Områdenavn: Sørvik næringsområde Beliggenhet: Sørvik, Andørja sør 

Nåværende bruk: Kai   Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Næring Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: 
Omfatter areal rundt en eksisterende kai. Fremtidig bruke er ikke avklart, men vurderes benyttet til næringsaktivitet hvor kaifasiliteter utgjør en 
vesentlig og primær del av tiltaket. Sjødybden ytterst på eksisterende kai er ca 10 m raskt fallende til 20 m. Kaien bruk vurderes opp mot tilliggende 
vegnett. Avstand til Fv 132 er ca 180 m, herfra er det ca 350 m til Fv 848. 
 

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   Vestvendt berg/strandsone.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Avklares ifm. detaljregulering av fremtidig tiltak.  

Støy   Avklares ifm. detaljregulering av fremtidig tiltak. 

Jordbruk- og skogbruksressurser   Består av uproduktiv skog, åpen skrinn og jorddekt fastmark. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Landbruk og noe boliger i nærmiljø. Egnet lokalisering og utgangspunkt for 
sjøliv/fiske samt turer i søndre del av Andørja.  

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   -  

Næringsliv/sysselsetting   Kai med potensial for utvikling.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende må utvides/utvikles.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Fremtidig tiltak må vurderes ift. vegnett/kapasitet vegnett.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   -  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Ja    I randsonen av potensielt jord- og flomskred fareområde.  

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Tiltaket uavklart, tilsvarende konsekvenser for ferdsels- og 
kjørebehov/- mønster 

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
Tiltakets innhold, bruk og behov er uavklart. Regulering av et fremtidig tiltak vil redegjøre for risiko og sårbarhet samt konsekvenser tilknyttet tiltaket.  

Konklusjon: 
 
Jfr. over. 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN9 

Områdenavn:  Ånstad  Beliggenhet: Ånstad   

Nåværende bruk: Tidligere skole, bygning ikke i bruk, Størrelse/areal: Drøyt 19 daa 

Foreslått formål: Næring Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 
 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
 

Beskrivelse: 
Omfatter tidligere skoleeiendom med bygninger og grusbane som ikke lenger benyttes. For bygda er det gunstig hvis eksisterende bygningsmasse kan 
tas i bruk og nyttes i næringssammenheng. Fremtidig bruk er foreløpig ikke avklart.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registeringer. 

Landskapstype   Bebygd areal, omgitt av landbruksjord/kulturlandskap. 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Avklares under detaljregulering. 

Støy   Avklares under detaljregulering. 

Jordbruk- og skogbruksressurser   Bebygd areal. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller -minner 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse    

Strandsone (100 m belte)    

Sosial infrastruktur/barn og unge   Til skole Åndervåg 15km, til skole Ibestad 10km. 

Næringsliv/sysselsetting   Egnet utgangspunkt for friluftsturisme ift. regulert golfbane og 
nærliggende naturressurser (hav/fjell).  Event. en type landbruk-, industri-, 
håndverks- og lagervirksomhet som ikke genererer stor og tyngre trafikk.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende utnyttes og utvides/utvikles.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Primært per bil. Begrenset bussrutetilbud mellom Årbostad og Hamnvik 

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Næringsetablering generelt positivt for eksisterende bebyggelse.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Fremtidig bruk og utnyttelse av anlegget er ikke avklart. Ny bruk/nye tiltak krever detaljplanlegging som vil synliggjøre og redegjøre for konsekvenser av 
fremtidig næringstiltak.  
 

Konklusjon: 
Anbefales etablert.  
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN10 

Områdenavn: Bussevika næringsområde Beliggenhet: Bussevika, Rolla 

Nåværende bruk: Næring Størrelse/areal: 27 daa 

Foreslått formål: Næring Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
 

Beskrivelse: Bussevika næringsområde er et eksisterende område: 14daa ligger på landside og 13 daa ligger på sjøside av Fv 132. Området ligger 1,4 km 
fra Engenes og 20 km fra Hamnvik. Landsiden eies av A. Paulsen og Sønner AS (jfr BN15 Årbostad øst) Maskinentreprenør; graving, drenering, riving, 
betongarbeid, sprenging, brøyting, boring fjellsikring m.fl.  Ibestad kommune eier sjøsiden, tidl. miljøstasjon - under vurdering for fremtidig aktivitet.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   Vestvendt  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Må ivaretas iht gitt konsesjoner og tillatelser. 

Støy   Som over. 

Jordbruk- og skogbruksressurser   Åpen jorddekt fastmark, uproduktiv skog og noe skog med middels bonitet. 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. (gravfelt rett sør id 47185) 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Ligger adskilt fra og skjermet fra Engenes og natur-/utfartsområder.  

Strandsone (100 m belte)   Fv 132 går langs sjøen i 60 m avstand langs næringsområde.  

Sosial infrastruktur/barn og unge   -  

Næringsliv/sysselsetting   Vekstpotensial for aktivitet innen arealet på sjøsiden.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende benyttes, utvides/utvikles, adkomst fra Fv 132. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Aktivitet på hver side av Fv 132 bør søkes etablert og adskilt slik at «intern» 
kryssing over fylkesvegen unngås.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Nær Engenes og nordre del av Andørja – Årbostad.   

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Ja     Utløpsområde for snøskred. 

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Ja     Potensielt jord- og flomskredfare. 

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Relativt oversiktlig vegstrekk. Utkjøringer avklares med 
Statens vegvesen, jfr. under.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei    Unødvendig kryssing mellom felt på land og sjøside av 
fylkesvegen bør unngås.  

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Området er tatt i bruk, videre bruk og utvikling bør skje slik at trafikkfarlige situasjoner kan unngås. Bevaring av vegetasjon som grønn skjerming 
vurderes om mot trafikkhensyn.  

Konklusjon: 
 

 

http://mittoppdrag.no/Bransje/Maskinentrepren%C3%B8r
http://mittoppdrag.no/Bransje/Graving
http://mittoppdrag.no/Bransje/Drenering
http://mittoppdrag.no/Bransje/Riving
http://mittoppdrag.no/Bransje/Betongarbeid
http://mittoppdrag.no/Bransje/Sprenging
http://mittoppdrag.no/Bransje/Br%C3%B8yting
http://mittoppdrag.no/Bransje/Br%C3%B8nnboring


KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN11 

Områdenavn:  Kleiva Fiskefarm AS Beliggenhet: Kleiva, Naustberget, Engenes 

Nåværende bruk: Næring Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Næring Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 
 

Forslag til ny kommuneplan: 

 

Beskrivelse: 
Eksisterende virksomhet. Kleiva Fiskefarm AS, administrasjonsbygning/-anlegg.  Fiskeindustri. Driver med oppdrett av laks på Engenes, produserer laks 
for salg på det internasjonale markedet. (jfr BN14).  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registeringer. 

Landskapstype   Nordvendt strandsone med berg.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Bebygd areal. 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Sefrak-registrert naust. Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   -  

Strandsone (100 m belte)   Ligger på sjøsiden av Fv 132.  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Åndervåg (barneskole) eller Hamnvik (barne- og ungdomsskole). 

Næringsliv/sysselsetting   Del av fiskeindustrien på Engenes.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Adkomst etablert. Ikke fortau langs Fv 132 mellom Engenes og Åndervåg, 
skolebuss/rutebuss, privatbil. Mindre transportkjøretøy.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Næringsaktivitet viktig for eksisterende bebyggelse Engenes – Åndervåg. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tynn marin avsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Ikke fortau langs Fv 132.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei    Generell risiko ved ut-/innkjøring på Fv 132.   

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

-  

Konklusjon: 
-  

 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN12 

Områdenavn: Ånderkleiva næringsområde Beliggenhet: Ånderkleiva, Engenes, Andørja 

Nåværende bruk: LNF med etablert kai Størrelse/areal: Ca 22 daa 

Foreslått formål: Næring (detaljregulering igangsatt) Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
 

Beskrivelse: 
Tiltak ved Magne Arvesen & Sønner AS, bransjen fisk - engros. Området skal dekke landbaseformål- og aktivitet med administrasjon- og lagerbygninger, parkering og 

kai/brygge, heri areal til lagring av utstyr, mærer m.v.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registeringer. 

Landskapstype   Nordvendt strandsone, berg.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Ivaretas iht. forskrift/event. konsesjoner og avklares i detaljregulering.  

Støy   Som over.  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Skog, middels bonitet. 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Tar ikke i bruk areal benyttet til friluftsliv. 

Strandsone (100 m belte)   Ligger mellom Fv 132 og sjøen, areal ca 55m X 330 m.  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Åndervåg eller Hamnvik.  

Næringsliv/sysselsetting   Tilknyttet selskapets øvrige og samlede fiskeindustri. Engenes Fiskerihavn. 

Teknisk infrastruktur/adkomst   Må utbygges, adkomst fra Fv 132 avklares med Statens vegvesen.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Adkomst bestemmes aht sikt. Ikke fortau langs Fv 132 mellom Engenes og 
Åndervåg. Skolebuss/rutebuss, privatbil. Større transportkjøretøy. 

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Næringsaktivitet viktig for eksisterende bebyggelse Engenes – Åndervåg. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Ja    Utløpsområde for snøskred. Redegjøres for i detaljplan. 

Steinskred/steinsprang Ja    Utløpsområde for steinsprang. Redegjøres for i detaljplan. 

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Igangsatt detaljregulering vil avklare forhold knyttet anleggets bruk, utforming og innhold – samt forhold gjeldende trafikk og adkomst som skal sikre 
trygghet. I dette arbeidet vil nærmere redegjørelser rundt reell og faktisk skredfare/risiko bli gjort. Tiltakshaver er bevisst på at etablering av slik type 
anlegg for å støtte oppunder dagens og voksende fiskeriindustri og aktivitet ikke legges på Engenes nær havna av hensyn til stedets karakter og 
kulturminner og - landskapet.  

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN13 

Områdenavn: Årbostad, A. Paulsen & Sønner verksted Beliggenhet: Årbostad, Jomfruberget  

Nåværende bruk: Næring Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Næring Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 
 

Forslag til ny kommuneplan: 

 

Beskrivelse: 
Eksisterende; A. Paulsen og Sønner AS Maskinentreprenør har sin administrasjon på Årbostad (jfr. aktivitet på BN10 Bussevika).  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   Nordvendt berg og rasmark. 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Bebygd areal og uproduktiv skog. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   -  

Strandsone (100 m belte)   Ligger på sjøsiden av Fv 132 

Sosial infrastruktur/barn og unge   -  

Næringsliv/sysselsetting   -  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Privatbil, sporadisk bussforbindelse.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   -  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred ja    Utløpsområde for snøskred 

Steinskred/steinsprang ja    Utløpsområde for steinsprang 

Sørpeskred nei     

Jord- og flomskred ja    Potensielt jord- og flomskredfare. 

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tynn marin avsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
Det er begrenset utvidelsesmulighet i området aht terrenget. Event. utvidelse av dagens anlegg må vurderes opp mot skredfare/risiko.  
 

Konklusjon: 
 
 

 

http://mittoppdrag.no/Bransje/Maskinentrepren%C3%B8r


KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN14 

Områdenavn: Kråkrø og Fornes Grendehus Beliggenhet: Kråkrø, østside Andørja 

Nåværende bruk: Næring (i tidligere skolebygg i, LNF-formål) Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Næring Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 
 

Forslag til ny kommuneplan: 

 

Beskrivelse:   
Omfatter tidligere skolebygning på Kråkrø. Utgjør Kråkrø og Fornes Grendehus med utleie for overnatting og opphold. 

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registeringer. 

Landskapstype   Skårenende fjell/strandsone.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Åpen jorddekt fastmark og skog, lav bonitet – bebygd. 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Benyttes som grendehus.  

Strandsone (100 m belte)   Ligger på landsiden av Fv 848 va 180 m fra sjøen.  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Til barne-/u-skole Hamnvik 15 km, til Montesorriskole Åndervåg 28 km.  

Næringsliv/sysselsetting   -  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende, adkomst fra Fv 848.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Rutebuss Salangen - Hamnvik – Sørrollnes. Privatbil.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Til benyttelse av eksisterende beboere på Kråkrø, samt gjester.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Ja    Utløpsområde for snøskred. 

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Ja    Delvis innenfor potensiell jord- og flomskredfare. 

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Grendehuset ligger for enden av blindvei fra Fv 848.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei    Generell risiko på Fv 848.  

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
Ved endringer i bruk og ved vesentlig økt aktivitet bør virksomheten avklares mot faktisk/reell snø-, jord- og flomskredrisiko. 
 

Konklusjon: 
 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN15 

Områdenavn:  Kråkrø, Magne Arvesen & Sønner Beliggenhet: Kråkrø ved sjøen, østside Andørja 

Nåværende bruk: Næring  - (i LNF) Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Næring  Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 
 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
 

Beskrivelse: 
Eksisterende tiltak ved Magne Arvesen & Sønner AS, bransjen fisk - engros. Området dekke landbaseformål- og aktivitet heri parkering og kai/brygge, areal til lagring 

av utstyr, mærer m.v.  (jfr BN12).  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registeringer. 

Landskapstype   Strandflate, berg 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft    

Støy    

Jordbruk- og skogbruksressurser   Åpen jorddekt fastmark og innmarksbeite – bebygd. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. Sefrak-registrert bygning. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   -  

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Til Engenes 26 km, til Hamnvik sentrum 14 km.  

Næringsliv/sysselsetting   Utgjør næringsareal for tiltakets fiskeindustri.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende, adkomst fra Fv 848. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Privatbil og transportkjøretøy.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   -  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred      

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred JA    Potensielt jord- og flomskredfare 

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Ved endringer i bruk og ved vesentlig økt aktivitet bør virksomheten avklares mot faktisk/reell jord- og flomskredrisiko.  

Konklusjon: 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BFT1 

Områdenavn: Sørrollnes fritid/turisme Beliggenhet: Sørrollnes 

Nåværende bruk: fritid/turisme; Fabeløya naturlekepark Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Som i dag + utvidelse Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse:  Naturlekeparken «Fabeløya» ligger på høyden «bak» -på Sørrollnes, under Ramnfløya og søndre del av Hallen. Etablert i 2012. Eid av 
Sørrollnes grendelag. Naturlekeparken har fokus på design, pedagogisk oppbygning, fysisk aktivitet og nærhet til naturen. Tema er eventyr og fabeldyr 
inspirert av kulturhistorien på Sørrollnes, og alle lekeapparatene er i tresorten eik. Alle elementer og parken i sin helhet er unik og spesielt designet for 
Ibestad kommune. 

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer 

Landskapstype   Åskam, med lyng og einer, rett utenfor naturtype «hagemark» 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Nei, ingen endring 

Støy   Nei, ingen endring 

Jordbruk- og skogbruksressurser   Åpen skrinn fastmark og uproduktiv skog 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte, men ligger rett ved id150629. Bosetning-aktivitetsomr. 
Bruk og utvikling av parken mot øst, skal sikre at unødig tråkk/belastning 
på kulturminneområdet ikke skjer, heri tilrettelegging av stier og adkomst.  

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Utgjør populært lekeområde, rett ved stier som fører til hytter/fjellområde  

Strandsone (100 m belte)   Avstand til sjøen 5-600m.  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Tiltak for barn/unge – familier.  

Næringsliv/sysselsetting   Ubetjent/fri åpning. Tilbud som kan generere annen næring på Sørrollnes.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Grusvei/privat veg fra snuplassen på Sørrollnes 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Parkeringsplass 300 m fra lekeparken. Bilfri adkomst. 1 km fra fergeleiet.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Jfr. næringsliv. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Ja    I utløpsområdet for snøskred. 

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Delvis under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tynn morene. 

Radon Nei    Usikkert. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Plan og utforming for bruk, drift og utvikling av parken mot øst, skal sikre at unødig tråkk/belastning på kulturminneområdet ikke skjer, heri 
tilrettelegging av stier og adkomst samt inngjerding. 

Konklusjon: 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BFT2 

Områdenavn: Hamnvik handelsted fritid/turisme Beliggenhet: Hamnvik 

Nåværende bruk: Fritid/turisme Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Som i dag/Ingen endring  Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: 
Hamnvik handelssted: Stedet ligger svært fint til, østvendt ned mot Astafjorden ved Fv 848. Brukes i reiselivsnæring; Serveringsted, møtelokale, 
festlokale, overnatting, museum – kulturformidling, mindre salg/husflid-krambu. De to bolighusene ligger side ved side og uthusbygningene like ved. 
Fjøsen og hotellet ligger et stykke ovenfor, butikken og de to bryggene nede ved sjøen.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   Skrånende strandsoneflate i overgangen mellom beite/slåttemark.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Bebyggelse, åpen jorddekt fastmark og uproduktiv skog. 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Kulturminner: Hamnvik handelssted – fredet bygningsmiljø fra 1794, ulike 
vernetyper på enkeltminnene. Ønskes bevart gjennom bruk.  

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Primært sjøaktivitet og båtliv, foruten opplevelser på handelstedet.  

Strandsone (100 m belte)   Ligger ved sjøen, sjøareal tilknyttet til handelsted. Nærhet til marina.  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Ved Hamnvik sentrum og kommunehus. Avstand til Ibestad skole 1,6 km 

Næringsliv/sysselsetting   Har potensial for noe vekst, positiv nærhet til Hamnvik sentrum.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Ligger rett ved Fv 484 og innslaget til Ibestadtunnelen.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Gangavstand til Hamnvik sentrum 500m.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Ingen endring 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning og noe tynn marin 
avsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei    Bilfritt gangnett til Hamnvik sentrum ønskelig. 

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Tiltak, vedlikehold av bygningene gjøres etter avklaring og i samråd med kulturmyndigheten, tilsvarende for utvikling av anlegget.  
 

Konklusjon: 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN/VS1 

Områdenavn: Sørrollnes næring/småbåthavn Beliggenhet: Sørrollnes 

Nåværende bruk: Småbåthavn, eksisterende Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Som i dag/ingen endring Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: Eksisterende småbåthavn innenfor molo. Utvidelse av tiltaket/anlegget ved småbåthavna med mindre bygg og parkeringsplasser for service- 
og næringsaktivitet tilknyttet fritid, turisme, event. mindre overnatting, salg/handel samt marine tilbud/formål. Videre bruk av eksisterende bygning, 
grendehuset, må avklares med Kulturmyndighet pga Sefrak.registrering.   

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Viktig naturtype: «Hagemark», verdikode B.  

Landskapstype   Strandsone  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Drift- og utvikling, event. servicetilbud i småbåthavna skal ivaretas og skje i 
samsvar med planbestemmelsene. 

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Åpen skrinn fastmark. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Nærhet til kulturmiljø. Grendehuset/Skansen er Sefrakreg.fra før 1900.  

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Nærhet til friluftsområder på Sørrollnes og «Fabeløya»-lekepark 

Strandsone (100 m belte)   Ligger på sjøsiden av Fv 484, ved sjøen 

Sosial infrastruktur/barn og unge   2 mil til skole på Ibestad 

Næringsliv/sysselsetting   Tiltaket med næringsaktivitet forventes å kunne gi noen arbeidsplasser 

Teknisk infrastruktur/adkomst   Adkomst via Fv 848, rett ved fergeleiet på Sørrollnes 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Liten økning i trafikkert del av Sørrollnes.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Positivt tiltak som supplerer området, eksisterende aktiviteter.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning ja    Havnivåstigning må hensyntas ift.  bygninger 

Overvannsflom Nei     

Erosjon ja    Event. plastring/sikring av byggegrunn mot sjøen vurderes.  

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tynn morene/noe tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Usikkert, avklares ifm eventuell oppføring av bygg.  

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Ja     Bebyggelse eksponert, småbåthavn bak molo.  

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Generell fare 

Forurensing Nei    Avfall-, slipp/serviceaktivitet iht. best. 6.2.3. 

Trafikk, farlig transport Nei    Relativt stor trafikk ved fergeleiet, ikke behov for kryssing av 
veien, ligger vest for fergeleiet og på sjøsiden av Fv 848.  

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Lokalisering og utforming av bygg/anlegg på land må ta hensyn til vindforhold og eksisterende Sefrak-registrert bygning. Tiltak på grendehuset/Skansen 
må avklares med kulturmyndighet iht. planbestemmelsene.  Adkomst-/kjøreforhold avklares med vegmyndighet (kommunen og Statens vegvesen).  

Konklusjon: 
 
NY  
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BN/VS2 

Områdenavn: Laupstad næring/småbåthavn Beliggenhet: Laupstad 

Nåværende bruk: Laupstad næring/småbåthavn Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Som i dag/ingen endring Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse:  Holmer/skjær danner grunnlag for oppført molo som skjermer mot nord og nord/vest og sørøst. Lettere fiske- og næringsaktivitet etablert i 
naust/lagerbygning ved kai.   

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer 

Landskapstype   Flat strandflate/strandsone. Naturbeitemark, grenser til slåttemark. 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Nei, ingen endring 

Støy   Nei, ingen endring  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Åpen jorddekt/skrinn fastmark + bebyggelse. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad 

Kulturminner og kulturmiljø   Sefrak-registrerte bygninger: naust og tidl. skole nå samfunnshus.  

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Strand rett øst for småbåthavna benyttet friluftsområde (avsatt i planen) 

Strandsone (100 m belte)   Etablert i tilgjengelig strandsone/fjære 

Sosial infrastruktur/barn og unge   Avstander: til Hamnvik 14 km, til Åndervåg 10 km   

Næringsliv/sysselsetting   Mindre næringsaktivitet tilknyttet anlegget/ingen endring.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Ligger ved eksist. avkjøringsvei fra FV 132. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Ingen endring 

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Ingen endring  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred NEI     

Steinskred/steinsprang NEI     

Sørpeskred NEI     

Jord- og flomskred NEI     

Oversvømmelse/isgang NEI     

Tidevann/stormflo/havstigning NEI     

Overvannsflom NEI     

Erosjon NEI     

Kvikkleire NEI    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn NEI    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon NEI    Moderat til lav aktsomhetsområde for radon. 

Elektromagnetisk stråling NEI     

Sprengingsskader NEI     

Værforhold (lokale fenomener) NEI     

Kraftlinjer og transformatorer NEI     

Industri og næringsliv NEI     

Smitte NEI     

Eksplosjon NEI     

Støy NEI     

Brann, bilulykker NEI     

Forurensing NEI    Avfall-, slipp/serviceaktivitet iht. best. 6.2.3.  

Trafikk, farlig transport NEI    Anlegget ligger utenfor Fv 132, ingen kryssing av veg.  

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
Utvikling av området, heri event. oppføring av nye bygg og tiltak på Sefrak-registrerte bygninger: naust og samfunnshus, må avklares med 
kulturmyndigheten. 
 

Konklusjon: 
 
 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BIA1 

Områdenavn: Ibestad idrettsanlegg Beliggenhet: Ibestad 

Nåværende bruk: Idrettsanlegg Størrelse/areal: Ca 29 daa 

Foreslått formål: Idrettsanlegg Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 
 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
 

Beskrivelse: Utgjør eksisterende idrettsanlegg som omfatter idrettshall og 2 baner, en gress- og en grusbane, gressbanen er 100x60m. Hallen ligger vegg 
i vegg med Ibestad kulturhus og ved siden av barneskolen. På motstående side av Fv 131 ligger Ibestad ungdomsskole. (ny barne- og ungdomsskole skal 
bygges på barneskoletomta). Tomta avgrenses av skolen, Kulturhuset, Prestelva og kirkegården. Adgang mellom idrettshall og kulturhuset  er etablert.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer 

Landskapstype, naturtype   (Skrinndalen er viktig gråor-heggeskog-område).  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Åpen jorddekt fastmark 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller -minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Fra anlegget fører stier, gang-, sykkel- og løypenett ut i marka/til fjellet, en 
lysløype går opp Skrinndalen - Garsvikdalen til Nøysomheten boligfelt. 

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   Rett ved barne- og ungdomsskolen på Ibestad 

Næringsliv/sysselsetting   -  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Adkomst via Fv 131, fellesparkering ved Kulturhuset.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Fortau er etablert langs Fv 131 fra Ibestad til Hamnvik sentrum.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Utgjør en del av det brede tilbudet som er samlet i Hamnvik-Ibestad 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Ligger under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    I område med moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Fortau og gang-/sykkelnett og snarveger ønskes utvidet- 
utviklet for ytterligere å øke trafikkheten i Ibestad-Hamnvik. 

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Det er viktig ved anlegg som har tilbud til ulike formål/brukere å sette klare skiller mellom gang-, kjøreareal og parkeringsplass. Tiltak for å unngå uhell 
og påkjørsler ved idrettsanlegget og i kulturhusområdet omfatter å markere/synliggjøre areal for sykkel/gangferdsel, kjøring og parkering.  
Jfr. BFL1 Ibestad Kulturhus. 

Konklusjon: 
-  

 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BIA2 

Områdenavn:  Åndervåg idrettsanlegg Beliggenhet: Åndervåg 

Nåværende bruk: Idrettsanlegg Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Idrettsanlegg Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: Eksisterende idrettsanlegg ligger rett ved Andørja Montesorriskole (barneskole) i Åndervåg.  Anlegget ligger i enden av kommunal veg 
avstikker fra Fv 132, som fører til skolen og et mindre boligfelt B8. Området utgjør drøyt 20 daa og omfatter gress- og grusbane 

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype    

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft    

Støy    

Jordbruk- og skogbruksressurser    

Reindrift   Ingen registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller -minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Fra anlegget fører stier, gang-, sykkel- og løypenett ut i marka/til fjellet; 
Nappen mot Kråktindan, en lysløype går inn Brekkhågen til Hamna 

Strandsone (100 m belte)   Ca 350 m fra sjøen. 

Sosial infrastruktur/barn og unge   Allmenn tilgang samt næranlegg for Montesorriskolen.  

Næringsliv/sysselsetting   -  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende nyttes/påbygges ved utvikling av anlegget. Adkomst Fv 132.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Adkomst primært per privatbil. Ikke fortau langs Fv 132.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Utgjør et lokalt tilbud for området Engenes – Straumen – Årbostad.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Ja    Ligger innenfor utløpsområdet for snøskred/kan nås. 

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Ligger under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    I område med moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei     

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Skredfaren – heri det som følger av at anlegget ligger i utløpsområde for snøskred - vurderes å være svært liten mtp. tett vegetasjon i fareområdet og 
dets størrelse. Forholdet bør avklares nærmere ifm rullering av kommuneplanen. 

Konklusjon: 
 
Reell risiko ved snøskred bør avklares nærmere. 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: BSK1 

Områdenavn: Nappen skytebane Beliggenhet: Ramsletta-Nappen, Engenes, Rolla 

Nåværende bruk: Skytebane   Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Skytebane Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: Nappen skytebane ved nappen Skytterlag (medlem av det frivillige Skyttervesen).  Området ligger 1,3 km fra Engenes sentrum ved enden av 
gårdsveien på Ramsletta. Mindre parkeringsplass etablert ca 60 m fra baneanlegget. Anlegget ligger 21,5 km fra Hamnvik.  Spesialanlegg for skyting er 
anlagt under Nappen på Andørja. Dette anlegget eies og driftes av Nappen Skytterlag. Der er baner på 100 og 200 m. Her finnes elgbane, leirduebane og 
pistolbane. Renovering av anlegget er nødvendig, anlegget er inntatt i Kommunedelplan for idrett, idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2025.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer. 

Landskapstype   Vestvendt platå. 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Iht. gitt konsesjon/tillatelse etter forurensningsloven.  

Støy   Iht. gitt konsesjon/tillatelse etter forurensningsloven. Skjermet bak 
Nappholtet og Langholtet mot Engenes. Nabo i vest, er næringsområde.  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Skogkledd område 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner.  

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Ligger adskilt fra og skjermet fra Engenes bolig, natur-/utfartsområder. 
Turstier opp i fjellet tar av gårdsveien før en kommer til skytebanen 

Strandsone (100 m belte)   Avstand til sjøen, luftlinje, 330 m.  

Sosial infrastruktur/barn og unge   -  

Næringsliv/sysselsetting    

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende benyttes, kan utvides/utvikles 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Adkomst via Fv 132 og grusvei fra Engenes sentrum.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Nær Engenes og nordre del av Andørja – Årbostad.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-
het 

Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Ja     Randsonen av utløpsområde for snøskred. 

Steinskred/steinsprang Ja    Innenfor utløpsområde for steinsprang 

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Ja     Potensielt jord- og flomskredfare. 

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Relativt oversiktlig vegstrekk. Utkjøringer avklares med 
Statens vegvesen, jfr. under.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei    Kryssing mellom felt på land-sjøside av vegen bør unngås. 

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Området er allerede tatt i bruk. Vegetasjon som grønn skjerming bør opprettholdes. Ved eventuell oppgradering og renovering vurderes endringer i 
forhold til støy og trafikk. Utbedring av eksisterende bane som krever utarbeidelse av ny plan etter plan- og bygningsloven, gjelder Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Unødvendig kryssing mellom felt på land-sjøside bør unngås. 

Konklusjon: 
 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/retningslinje-stoy-arealplanlegging.html?id=696317


KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: SPP1 

Områdenavn: Silsandstranda parkeringsplass Beliggenhet: Silsanden, vestsiden av Nord-Rollnes, Rolla 

Nåværende bruk: LNF Størrelse/areal: Ca 2 daa 

Foreslått formål: Parkeringsplass Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: 
Parkeringsplassen skal etableres ved Fugleberg hyttefelt og kunne benyttes av besøkende til det populære utfartsområdet. Området er utgangspunkt for 
turer i strandsonen og inn i marka, naturreservatet og mot Tømmervika og vannene mellom Nons-åsen og Brattåsen/Drangen.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registeringer. Rike biotoper i omkringliggende områder.  

Landskapstype   Berg, skogkledd 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Uproduktiv skog. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Attraktivt turområde, merkede stier, Tømmervikgrotta m.v.  

Strandsone (100 m belte)   -  

Sosial infrastruktur/barn og unge   -  

Næringsliv/sysselsetting   Landbruk. Ingen næringsaktivitet i området tilknyttet turisme 

Teknisk infrastruktur/adkomst   Parkeringsplassen legges ved grusveien som ender i hyttefeltet.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Per privatbil.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   -  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred NEI     

Steinskred/steinsprang NEI     

Sørpeskred NEI     

Jord- og flomskred NEI     

Oversvømmelse/isgang NEI     

Tidevann/stormflo/havstigning NEI     

Overvannsflom NEI     

Erosjon NEI     

Kvikkleire NEI    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn NEI    Løsmasser består av tynn marin avsetning. 

Radon NEI    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling NEI     

Sprengingsskader NEI     

Værforhold (lokale fenomener) NEI     

Kraftlinjer og transformatorer NEI     

Industri og næringsliv NEI     

Smitte NEI     

Eksplosjon NEI     

Støy NEI     

Brann, bilulykker NEI    Etablering av parkeringsplass vil hindre biloppstilling langs 
veien og annen tilfeldig parkering. 

Forurensing NEI     

Trafikk, farlig transport NEI     

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Inngrepet og terrengarronderinger, samt eventuell mindre masseutfylling søkes gjennomført slik at vegetasjon rundt kan beholdes og slik at inngrepet 
faller naturlig inn i landskapet. Plassen blir skjermet fra sjøen.  

Konklusjon: 
 
Tiltaket anbefales. 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: SPP2 

Områdenavn: Klåpheia parkeringsplass Beliggenhet: Klåpheia, Andørja nord.  

Nåværende bruk: LNF, delvis opparbeidet parkeringsareal Størrelse/areal: 2, 5 daa 

Foreslått formål: Parkeringsplass Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: 
Parkeringsplassen legges 6 km fra Engenes og ca a 27 km fra Hamnvik. Legges ved Klåpvatnet som populært område for utfart og turer og 
utgangspunkter for fjellturer til Kvitfjellet, Klåptind og Rundfjellet. I nærområdet finnes en lavvo og spiseplasser med flere utsiktspunkter.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registeringer. 

Landskapstype    

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft    

Støy    

Jordbruk- og skogbruksressurser   Myr. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse    

Strandsone (100 m belte)    

Sosial infrastruktur/barn og unge    

Næringsliv/sysselsetting    

Teknisk infrastruktur/adkomst    

Trafikksikkerhet/transportbehov    

Bosettingsmønster/folketallsutvikling    

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Ja/nei    Ligger i randsonen for utløpsområde for snøskred. 

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Over marin grense. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av bart fjell, stedvis tynt dekke. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Ferdsel langs og mellom parkerte biler på FV 132 er ikke 
tilfredsstillende mtp. sikkerhet. En parkeringsplass vil hindre 
parkering langs veien.    

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Etablering av en parkeringsplass vil gi en tryggere trafikksituasjon og hindre at det parkeres langs veien.  Parkeringsareal settes av på begge sider av 
FV132 slik kan kryssing av vegen i større grad unngås avhengig av turmål. Eksakt plassering bør vurderes nærmere i forhold til reell skredfare.  

Konklusjon: 
 
Tiltaket anbefales.  

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: GF1 

Områdenavn: Laupstad friområde Beliggenhet: Laupstad 

Nåværende bruk: Friområde i LNF Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Friområde eget formål, FG1 Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: Strand/friområdet er sørvendt i Laupstad og godt tilrettelagt for rekreasjon og opphold. Småbåthavn i nærheten. Attraktiv strand for 
kommunens befolkning. Med grillplass og toalett.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Naturtype «Andre viktige forekomster», lokalt viktig – verdikode C. 
Sandstrand er en sjelden naturtype i kommunen; er lokalt viktig. 

Landskapstype   Sandstrand 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Åpen skrinn fastmark. Ligger ved siden av driftet landbruksjord. 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Sefrak-registrert naust i områdets ytre østre del. Utenfor strand mot vest 
ligger Sefrak-reg. bygninger; naust og tidl. skole.  På jordet bak ligger et 
automatisk fredet område/bosetning-aktivitetsområde (H730_6).  

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Stranda ligger nær bebyggelsen i Laupstad, og er populær ettersom den er 
en av få sandstrender i kommunen. 

Strandsone (100 m belte)    

Sosial infrastruktur/barn og unge   Grendehus nær småbåthavna.  

Næringsliv/sysselsetting   Mindre næringsaktivitet tilknyttet småbåthavna, ellers jordbruk i bygda.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Rett ved Fv 132, mindre avkjøringsvei og parkering i småbåthavna.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Ligger ca km fra Engenes og km fra Hamnvik. Ingen gang/sykkelsti Fv 132.   

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   -  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Ja    Hele stranda ligger innenfor aktsomhetsområde for 
snøskred. Hele stranda innenfor utløpsområdet snøskred 

Steinskred/steinsprang Ja    Halve stranda innen aktsomhetsområdet steinsprang 

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Ja    Østre del - halve strand innenfor potensiell fare 

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning      

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Ligger under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning. 

Radon Nei    I område med moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Avkjøring fra Fv 132, parkering ved småbåthavna 

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 

Konklusjon: 
 
Et friområdet i sjøen er avsatt i Kystsoneplanen utenfor friområdet på land. Arealplanen og kystsoneplanen sammenslås etter høring av arealdelen. 
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: GF2 

Områdenavn:  Straumen friområde Beliggenhet: Åndervåg, på vestsiden av Straumen 

Nåværende bruk: Friområde Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Friområde Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: Friområdet ligger på Åndervåg, sundets vestre side ved Fv 132. Smalt sund med bru, ved utløpet av Straumsbotn som er over 8 km dyp og 
rundt 900 m bred. Ved flo og fjære er det store mengder vann som passerer det 50 m brede sundet. Friområdet og brua over sundet er populær 
oppholdssted for å se vanngjennomstrømningen og fiske. På motstående side ligger en rekke med naust.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer 

Landskapstype   Strandflate, skrinn jord og berg.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Åpen skrinn fastmark 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner på neset, men flere i nærheten.  

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Utgjør friområde for opphold og fiske ved Straumen. 

Strandsone (100 m belte)   Ved sjøen. 

Sosial infrastruktur/barn og unge   Ca 1 km unna ligger Andørja Montersorriskole, 3 km fra Engenes.  

Næringsliv/sysselsetting   Ingen næring tilknyttet friområde per dato.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   -  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Nås primært per bil, sporadisk kollektivtrafikk, rute Årbostad – Hamnvik.   

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   -  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei      

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Ligger under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av morene. 

Radon Nei    I område med moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Fv 132 er uten gang/sykkelvei, generell risiko ved ferdsel 
langs fylkesveien.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Annet      

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

 
 
 

Konklusjon: 
 
Områdets eksisterende arealbruk videreføres og avsettes som eget formål. Straumen er i Kystsoneplanen avsatt som naturområde i sjøen.  
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: GF3 

Områdenavn:  Holtan – Fornes friområde Beliggenhet: Langneste, Andørja øst 

Nåværende bruk: Friområde Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Friområde Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: Friområdet ligger på sjøsiden av Fv 848 rett før Mjøsundbrua, ytterst øst på Andørja.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registreringer 

Landskapstype   På motstående side av fylkesveien/friområdet ligger Langneset, gammel 
boreal skog, ospeskog, lokalt viktig, id BN00041889.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   -  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Uproduktiv skog 

Reindrift   -  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller -minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Utgjør friområde for opphold/fiske, nær gammel ospeskog med naturverdi.  

Strandsone (100 m belte)   Ved sjøen 

Sosial infrastruktur/barn og unge   Avstand til Hamnvik er ca 20 km.  

Næringsliv/sysselsetting   Ingen næring tilknyttet friområde per dato. 

Teknisk infrastruktur/adkomst   Parkeringsplass for friområdet på motstående side av Fv 848.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Nås primært per bil, sporadisk kollektivtrafikk rute Salangen-Sørrollnes.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   -  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Ligger under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tynn marin avsetning. 

Radon Nei    I område med moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Generell risiko ved ferdsel på og kryssing av Fv 848 fordi 
parkeringsplassen og friområdet ligger på hver sin side av 
fylkesveien og fordi veien her gjør en sving.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Det bør vurderes om trafikksikkerheten rundt parkering, ferdsel langs Fv 848 og kryssing av veien til friområdet - og til den gamle skogen, er 
tilfredsstillende og om det er mulig med mindre tiltak som skilting og avsatte steder for kryssing av Fv er påkrevet.  

Konklusjon: 
 
I kystsoneplanen er sjøområdet rundt Langneset avsatt som friområde i sjø.  
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: VS1 

Områdenavn: Nord- Rollnes småbåthavn Beliggenhet: Nord-Rollnes, Rolla 

Nåværende bruk: Småbåthavn Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Småbåthavn Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse:   Omfatter eksisterende småbåthavn, kai/molo og parkeringsareal. Ligger ca 12,5 km fra Hamnvik sentrum.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registeringer i båthavna, nordspissen av Rolla har rik BM 
utover attraktiv strandsone; rik- og sumpmyr, kildeskog, naturreservat. 

Landskapstype   Strandflate, berg 

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Event. slippvirkosmhet skal utføres iht planbestemmelsene mtp. utslipp.  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Bebygd, åpen jorddekt fastmark. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø/–minner. Men Sefrak-registrerte bygg og 
kulturminne i nærområdet. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Tilrettelagt med utemøbler. Utgangspkt. for turer langs sjøen og 
omkringliggende mark/skogområder; rike biotoper og Lommtjønnmyran 
naturreservat.  

Strandsone (100 m belte)   Utover båthavna er strandsonen tilgjengelig for friluftsliv m.v.  

Sosial infrastruktur/barn og unge   -  

Næringsliv/sysselsetting   Ingen næring i båthavna, øvrig landbruksvirksomhet.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende, adkomst fra FV 131. 

Trafikksikkerhet/transportbehov   Fv 131, ikke fortau, begrenset trafikk 

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Noe fast bosetting, mange eldre hus benyttes som fritidsbolig, hyttefelt 
ved Fugleberg.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning og litt tynn marin 
avsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Begrenset bilferdsel utover beboere/fritidsboligeiere.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Potensiale for oppføring av flere naust hvis ønsket/behov.  

Konklusjon: 
Ved eventuell slippvirksomhet eller service i småbåthavna, skal slik aktivitet etableres iht. planbestemmelsene pkt 6.2.3.   
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: VS2 

Områdenavn: Ånstad småbåthavn Beliggenhet: Ånstad 

Nåværende bruk: Småbåthavn med molo Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Småbåthavn Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: 
Omfatter eksisterende småbåthavn og allerede etablert molo mot vind fra nordvest. Dagens bruk/formål videreføres.  

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registeringer. 

Landskapstype   Strandflate, berg.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Ved eventuell slippvirksomhet eller service, skal aktiviteten etableres iht. 
planbestemmelsene pkt 6.2.3.   

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Bebygd, åpen jorddekt fastmark. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Strandsone med naust.  

Strandsone (100 m belte)   Naust oppført i tilliggende strandsone.  

Sosial infrastruktur/barn og unge   -  

Næringsliv/sysselsetting   Ingen næring tilknyttet småbåthavna.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Eksisterende, adkomst via Fv 132 på gårdsvei, parkering ved havna.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Småbåthavna ligger for enden av grusvei, adkomst fra FV 132, per bil.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Betjener i hovedsak beboere i Ånstad 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Nei     

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Nei     

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tykk strandavsetning og tynn marin 
avsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Begrenset trafikk, parkering ved småbåthavna.  

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei     

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Avsetting av areal til småbåthavn samsvarer med areal allerede att i bruk for denne bruk.  

Konklusjon: 
 
Ved eventuell slippvirksomhet eller service i småbåthavna, skal slik aktivitet etableres iht. planbestemmelsene pkt 6.2.3.   
 

 



KOMMUNEPLAN IBESTAD KOMMUNE - KU og ROS OMRÅDE: VS3 

Områdenavn: Klåpen småbåthavn Beliggenhet:  

Nåværende bruk: Fortøyning av båter/båter på svai.  Størrelse/areal:  

Foreslått formål: Småbåthavn Forslagsstiller:  

Flyfoto: 

 

Forslag til ny kommuneplan: 

 
Beskrivelse: 
Bukta benyttes i dag til fortøyning av båter. Det er planlagt en molo mot nord som vil gi skjerming for nordvestlig vind. Småbåthavna skal brukes av 
beboere og hytteiere i Klåpen. Det skal også tilrettelegges for parkering innenfor båthavna. Event. oppføring av fellesbygning og/eller naust avklares 
under reguleringen, tilsvarende gjelder for adkomstforhold.  
 

Konsekvensutredning (KU) Verdi Konsekvens Beskrivelse av verdi og konsekvenser 
Natur- og miljøforhold 

Naturmangfold/biologisk mangfold   Ingen spesielle registeringer. 

Landskapstype   Strandflate, berg.  

Forurensing; jord/vann/sedimenter/luft   Event. slippaktivitet skal etableres i samsvar med planbestemmelsene.  

Støy   -  

Jordbruk- og skogbruksressurser   Uproduktiv skog. 

Reindrift   Det er ikke registrerte reindriftsinteresser på Ibestad. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturmiljø eller –minner. 

Samfunn (innbyggerinteresser, næringsliv, samferdsel, kommunikasjon) 

Nærmiljø/grønnstrukt./friluftsliv/folkehelse   Båthavn benyttes ifm fiske. Nærhet til turområder. Klåpheia og Årbostad. 

Strandsone (100 m belte)   Benytter begrenset del av strandsonen, plassering valgt ift. vindforhold.  

Sosial infrastruktur/barn og unge   -  

Næringsliv/sysselsetting   Tiltaket blir av privat karakter.  

Teknisk infrastruktur/adkomst   Må etableres, videreføres/utvides fra eksisterende. Adkomst fra FV 132.  

Trafikksikkerhet/transportbehov   Adkomst, inn/utkjøring til båthavna avklares med Statens vegvesen/SVV.  

Bosettingsmønster/folketallsutvikling   Tilbud til eksisterende boliger og fritidsboliger.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Hendelse Aktuelt? Sannsynlig-

het 
Konsekvens Risiko Kommentar og risikoreduserende tiltak 

Snøskred Ja    I utløpsområdet for snøskred. 

Steinskred/steinsprang Nei     

Sørpeskred Nei     

Jord- og flomskred Ja    Potensielt jord- og flomskredfare. 

Oversvømmelse/isgang Nei     

Tidevann/stormflo/havstigning Nei     

Overvannsflom Nei     

Erosjon Nei     

Kvikkleire Nei    Under marin grense, kvikkleireregistreringer ikke gjort. 

Dårlig/usikker byggegrunn Nei    Løsmasser består av tynn marin avsetning. 

Radon Nei    Moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. 

Elektromagnetisk stråling Nei     

Sprengingsskader Nei     

Værforhold (lokale fenomener) Nei     

Kraftlinjer og transformatorer Nei     

Industri og næringsliv Nei     

Smitte Nei     

Eksplosjon Nei     

Støy Nei     

Brann, bilulykker Nei    Parkering kan ikke tillates langs Fv 132. Plassering/utforming 
av adkomst tas i dialog med SVV. 

Forurensing Nei     

Trafikk, farlig transport Nei    Ut/innkjøring fra Fv 132 og parkering langs vei må gis fokus. 

Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak 

Adkomstforhold, heri sikt, avklares med og godkjennes av Statens vegvesen. Vegen skråner lett og svinger ved planlagt småbåthavn.  

Konklusjon: 
Tiltaket anbefales. Ved eventuell slippvirksomhet eller service i småbåthavna, skal slik aktivitet etableres iht. planbestemmelsene pkt 6.2.3.   
 

 


