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1. INNLEDNING 

1.1. Oppdragsgiver 

Foreliggende forslag til reguleringsplan er utarbeidet etter oppdrag fra Kraft- og 

Eiendomsutvikling A/S ved adv. Bengt Høyer Pedersen, Tromsø.  

 

1.2. Fagkyndige 

Reguleringsforslaget er utarbeidet av Hålogaland Plankontor A/S. 

 

1.3. Planforslagets bakgrunn 

Med denne reguleringsplanen ønsker våre oppdragsgivere å legge til rette for bygging av  

fritidshus for utleie/salg og småbåthavn/flytebrygge. 

 

1.4. Planområdets beliggenhet og omfang  

Planområdet ligger på Andørja i Ibestad kommune. Planområdets beliggenhet er vist i vedlegg 

1. 

Området omfatter ca. 463,5 da. 

 

1.5. Planstatus - forhold til kommuneplanen 

Det er ikke utarbeidet reguleringsplan for dette området tidligere. 

I forbindelse med oppstart av dette planarbeidet, ble det den 14.11.2005 ut fra henvendelse fra 

tiltakshaver, behandlet sak i formannskapet hvor formannskapet vedtok igangsetting av 

regulering av g. nr. 110, b. nr. 11, jf. vedlegg 1, hvor denne saken, sak PS 0123/05, er inntatt. 

Siden planarbeidet drøyde ut og fordi området ikke var innarbeidet i forslag til 

kommuneplanens arealdel som da var utlagt til offentlig ettersyn, tok vi i brev av 25.10.2011, 

jf. vedlegg 19, opp to forhold 

    - innarbeidelse i kommuneplanens arealdel 

    - om ny varsling av planstart er nødvendig pga. lang tid siden varsling fant sted. 

Kommunen svarer i brev av 08.03.2012, jf. vedlegg 20, at ny varsling ikke er nødvendig og at 

området er tatt med i kommunens forslag til arealplan som "reguleringsplan under 

utarbeidelse" og blir innarbeidet når planen skal legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Kommunen har i desember 2013 annonsert kommuneplanens arealdel utlagt til offentlig 

ettersyn. I innledningen under kap. 1.0 heter det: 

   
 "Arealplanen omfatter boligutvikling, større idretts/rekreasjonsanlegg, næringsarealer og transport. En 

egen kommunedelplan for fritidsbebyggelse utarbeides i etterkant av arbeidet med arealplanen." 

 

Gjennom dette arbeidet med en detaljert reguleringsplan for dette planområdet på Klåpen, er 

de ulike sider ved tiltaket blitt langt mer detaljert og grundigere belyst enn i et 

kommuneplanarbeid. 

Videre er vedtaket i sak PS 0123/05 avklarende mht. at reguleringsplan skal fremmes. 
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1.6. Planprogram/konsekvensutredning og planprosess 

I sak PS 0123/05 er medtatt et punkt om konsekvensutredning. Dette har sin bakgrunn i at 

illustrasjonsskissen som lå til grunn for saken, viste et taubaneprosjekt. Dette ble senere frafalt 

og tatt ut av planen, og ved varsling av oppstart er det angitt at kravet om 

konsekvensutredning derved er bortfalt. Dette har kommunen sluttet seg til, og det foreligger 

ingen innvendinger til dette fra berørte instanser, jf. innkomne merknader. 

 

Dette punkt og forholdet vedr. planprosessen er videre drøftet i møte 22.04.2015 med 

deltakelse fra Fylkesmannen i Troms og Ibestad kommune. Alle parter var her enige om at 

disse forhold var avklart gjennom den planprosess som har funnet sted. Gjennom den lange 

tiden planen har vært utlagt til offentlig ettersyn,  fra 06.11.2014 til 12.02.2015, i alt 13 uker, 

har den vært tilgjengelig for innsyn og innspill fra lokale instanser og naboer.  
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2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER 

2.1. Varsling 

Varsel om igangsetting av planarbeidet skjedde ved brev av 06.10.2006 til berørte naboer og 

instanser, j.fr. vedlegg 1 og ved annonse i Harstad Tidende, jf. vedlegg 2. 

Ved e-post av 03.10.2013 er varsel sendt Statens vegvesen og NVE, jf. vedlegg 3. 

 

2.2. Innkomne forhåndsuttalelser – korte kommentarer. 

I det etterfølgende angis innkomne forhåndsuttalelser til planvarslet, og vi finner det riktig å 

knytte noen korte kommentarer til disse og redegjøre for hvordan disse er ivaretatt ved 

planutformingen. 

 

1. Brev av 13.10.2006 fra Reindriftsforvaltningen Troms, jf. vedlegg 4 

Kommentar: 

Reindriftsforvaltningen  har ingen merknader. 

 

3. Brev av 26.10.2006 fra Troms fylkeskommune, Kulturetaten, jf. vedlegg 5.  

Kommentar: 

Kulturetaten må på befaring til kostnad kr. 9800,-. 

Etter at befaring er gjennomført, opplyser Kulturetaten i brev av 26.06.2007, jf. vedlegg 6, 

at det ikke ble registrert automatisk freda kulturminner i området. 

 

4.Brev av 02.01.2007 fra Sametinget , jf. vedlegg 7. 

Kommentar: 

Sametinget må på befaring til kostnad kr. 11 000,-. 

Etter at befaring er gjennomført, opplyser Sametinget i brev av 06.06.2007, jf. vedlegg 8, 

at det ikke ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner i området. 

 

5. Brev av 31.10.2006 fra Fylkesmannen i Troms, jf. vedlegg 9. 

Kommentar: 

     Fylkesmannen tar opp hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap og påpeker at farlig   

     forhold må avklares. Dette er gjort i vedlagte ROS-analyse, jf. vedlegg 10. 

 

6. Brev av 24.10.2006 fra Ibestad kommune, barnerepresentanten, jf. vedlegg 11. 

Kommentar: 

Barnerepresentanten har ingen innvendinger. 

 

7. Brev av 30.10.2006 fra Einar Kristiansen, jf. vedlegg 12, med fullmakt fra Tove Sjursen, 

jf. vedlegg 13. 

Kommentar: 

 De ber om at skissert veg over deres eiendom blir tatt bort.  

     Dette er imøtekommet. 

      

     8. Brev av 22.10.2006 fra Oddleif Abrahamsen, jf. vedlegg 14, med fullmakt fra Gunvald   

     Abrahamsen, jf. vedlegg 15, og fullmakt fra Torill Vethe, Aud Nilsen, Odny Abrahamsen,   

     Gunn Mari Abrahamsen, jf. vedlegg 16. 

     Kommentar: 

     De ber om at skissert veg over deres eiendom blir tatt bort.  

     Dette er imøtekommet. 
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     9. Brev av 30.10.2013 fra NVE, jf. vedlegg 17. 

      Kommentar : 

      NVE ser det positivt at hensynssoner for snø- og steinskred er lagt inn og ber om at det  

      utarbeides reguleringsbestemmelser for hensynssonene. Dette er etterkommet. 

 

    10. Brev av 04.11.2013 fra Statens vegvesen, jf. vedlegg 18. 

       Kommentar: 

       Vegvesenets merknader er imøtekommet og innarbeidet i planen. 

 

 

 

 

 

3. PLANENS INNHOLD OG UTFORMING 
 
Beskrivelsen er i det etterfølgende omskrevet og endret iht. referat fra møtet 22.04.2015 og 

Fylkesmannens etterfølgende meldinger. 

 

3.1. Hensikt - Reguleringsformål 

Hensikten med denne reguleringsplanen er å skaffe hjemmel for bygging av fritidshus som 

skal leies ut, dvs. reguleringsformål utleiehytter som næringsvirksomhet. 

Dog vil nok spørsmålet om salg av tomter/ferdigbygde hytter kunne bli aktuelt og riktig 

reguleringsformål vil da være fritidsbebyggelse. 

På denne bakgrunn og i tråd med drøftingene i møtet 22.04.2015, er vi kommet frem til at den 

beste løsning er kombinert bebyggelse og anleggsformål, nærmere fastlagt i 

reguleringsbestemmelsene som kombinasjon mellom fritidsbebyggelse og utleiehytter.  

 

3.2. Planens innhold 

Planen omfatter derved følgende reguleringsformål og hensynssoner: 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG,  jfr. § 12-5. 1.  

                       - Næringsbebyggelse 

                       - Energianlegg 

  - Småbåthavn og småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone 

  - Kombinert bebyggelse og anleggsformål, frittliggende 

  - Kombinert bebyggelse og anleggsformål, konsentrert 

 

SAMFERDSELSANLEGG, jfr.  § 12-5. 2.  

                  - Veg 

                  - Kjøreveg 

                  - Gangveg 

                  - Annen veggrunn - tekniske anlegg 

                  - Annen veggrunn - grøntareal 

                  - Parkeringsplasser (på grunnen) 
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LNFR OMRÅDER, jfr. § 12-5. 5 

              - Friluftsformål 

 

BRUK AV SJØ, jfr. § 12-5. 6. 

                  - Småbåthavn,  sosikode 6230 

 

HENSYNSSONER  JFR. § 12-6 

                         - Sikringssone, frisikt                           

                         - Faresone,  høyspenningsanlegg  (inkl: høyspentkabler) 

                         - Faresone, Ras-ogskredfare. 

 

  

3.3. Reguleringsplanens utforming 

Reguleringsplanen er utformet som en detaljert reguleringsplan med angivelse av parkerings- 

og adkomstforhold, byggegrenser og -høyder, utnyttelsesgrad og tomtedeling. 

 

3.4. Bebyggelse og anlegg 

3.4.1. Utleiehytter og fritidsbebyggelse 

Det eksisterer ingen bygninger i planområdet i dag. I reguleringsforslaget er avsatt areal for  

44 tomter for utleiehytter/fritidshus (kombinert bebyggelse og anleggsformål, frittliggende). 

Det er på plankartet angitt 46 nummererte tomter. Herav fragår tidligere tomt12 og 13 som nå 

er avsatt til næringsformål. Tomtestørrelsen  ligger rundt 2000 m2. Det er videre avsatt areal 

for bygging av 7 rorbuer (kombinert bebyggelse og anleggsformål, konsentrert) 

Det vil bli lagt stor vekt på at rorbuene og fritidshusene skal ha spesiell estetisk utforming 

som tilpasses terreng- og de flotte utsiktsforholdene. Bebyggelsen vil ha høy standard og bli 

attraktiv for utleie på helårsbasis. 

 

3.4.2. Næringsbebyggelse 

Tomt nr. 12 og 13 i tidligere plan er nå slått sammen og skal nyttes til næringsbebyggelse. 

Denne vil innholde kiosk og serveringslokaler samt ulike service- og møtelokaler. 

 

3.4.3. Energianlegg.    

Dette omfatter trafostasjon og er foreslått plassert under høyspentledningen etter samråd med 

Hålogaland Kraft. 

 

3.4.4.Småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone 

På plankartet er inntegnet småbåthavn med molo og flytebrygge med 10 båtplasser. Dette er 

en småbåthavn for bruk ved transport til og fra utleiehytter/fritidshus/rorbuer. Det er ikke en 

“hjemmehavn” for båtopptak og vedlikehold.  Derfor er det ikke avsatt område for opptrekk 

av båter eller område for båtpuss på land. 

  

3.5. Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Offentlig kjøreveg, fylkesveg 132 går gjennom planområdet.  

Tomtene får adkomst via felles private adkomstveger med avkjørsel fra fylkesvegen. I 

reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om to parkeringsplasser pr. fritidshus. For de fleste 

tomtene etableres parkeringsplasser på tomtene, mens det i planen er avsatt felles 
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parkeringsplasser for de tomtene som ligger på lavere nivå. Adkomst til de lavere nivåer blir 

via opparbeidet sti og båt. 

 

3.6. LNFR områder 

Områdene som ikke benyttes til bebyggelse og anleggsformål eller til samferdsel, er avsatt til 

friluftsformål. 

Dette innebærer at friluftsområdene er tilgjengelig for allmennheten, og bebyggelsen er lagt 

slik at den ikke utgjør noen barriere eller hinder for ferdsel på langs eller tvers av 

planområdet. 

 

 

3.7. Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Dette gjelder SH1på plankartet og omfatter sjøareal som benyttes til småbåthavn. 

 

3.8. Hensynssoner 

Det er avsatt 3 hensynssoner: 

  - sikringssone for fri sikt i kryss med fylkesveg 132 

  - faresone for ras og skredfare iht. NGI`s skredkart og all planlagt bebyggelse er lagt utenfor   

     skredgrensene 

  - faresone for høyspentledningen som går gjennom planområdet. 

 

3.9. Bebyggelsens plassering - landskapsmessige hensyn 

Landskapsmessig består planområdet av ei bratt fjellside som ligger i nordhelling og flater ut i 

et småkupert flatere parti med veg og høyspentlinje. Videre nordover faller terrenget ned til 

sjøen med flere brattere og slakere partier i mellom. 

Det er lagt vekt på ikke å plassere bebyggelsen på sentrale høydedrag, men samtidig slik at 

den får gode utsiktsforhold mot et bredt panorama som viser fjernlandskapet med sjø og øyer 

mot vest, nord og øst. Videre er det i reguleringsbestemmelsene stilt krav farger og 

materialbruk ut fra landskapsmessige vurderinger. 

 

3.10. Utnyttelsesgrad og byggehøyde 

Utnyttelsesgraden for den enkelte tomt, er satt til % BYA = 20 %. I dette inngår også areal til 

parkering. For rorbutomta er % BYA satt til 100 % siden tomta bare omfatter område som 

skal bygges ut. Byggehøyden er angitt som maks. mønehøyde 6,5 meter over gjennomsnittlig 

ferdig planert terreng rundt fritidshuset dersom dette bygges med saltak. Det samme er gjort 

for rorbutomta. 

For fritidshus som bygges med flatt tak er gesimshøyden satt til maks. 5,5 meter over 

gjennomsnittlig planert terreng rundt huset. 

 

Rorbuene kan bygges på peler og gulvhøyden bør ligge minst 3 meter i kotehøyde over 

nærmeste blankskurte fjell. 
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3.11. Grunnforhold 

Grunnen i planområdet består av grunnlendt mark og fjell i dagen. 

3.12. Universell utforming 

Det er ikke krav om universell utforming for fritidsbebyggelse.       

Servicebygget og en andel  på 10 % av bygninger som skal bygges for    

kommersiell drift, skal være tilrettelagt for alle.  

 

3.13. Landbruksfaglige vurderinger. 

Planområdet omfatter uproduktiv skog, myr og åpen, grunnlendt fastmark og har ingen 

landbruksmessig verdi, jf. vedlegg 29. 

 

3.14. Kulturminner 

Sametinget og Kulturetaten i Troms fylkeskommune har begge gjennomført befaringer av 

området. Det ble ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området. 

 

3.15. Vannforsyning og avløp 

Kommunen har stilt krav om utarbeidelse av en helhetlig plan for vannforsyning, avløp og 

energi/strøm før gjennomføring av tiltak kan igangsettes. 

Dette kravet er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. 

 

3.16. Plankartet 

Plankartet er korrigert for endringen i reguleringsformålet til kombinert bebyggelse og 

anleggsformål, frittliggende og konsentrert. 

plankartet er videre påført planid 1917012015 og behandlingsdatoer og saksnr. 

 

3.17. Strandsonen og 100-metersbeltet 

I sitt brev av 03.02.2015 er Fylkesmannen opptatt av friluftsinteressene i strandsonen og i 

100-metersbeltet. 

Forholdet er at  strandsonen i planområdet i dagens situasjon er omtrent utilgjengelig for 

allmennheten på grunn av terrengforholdene. Fra sjøsiden er det vanskelig å lande med båt 

siden bratt og blankskurt fjell byr på store utfordringer. Under befaringen ble benyttet større 

båt som lå og ventet ute på sjøen, mens en liten lettbåt ble benyttet til selve landsettingen. 

Denne kunne da dras opp i fjæra mens befaringen pågikk. 

Fra landsiden er strandsonen også omtrent utilgjengelig med mindre man behersker 

ferdigheter innen fjellklatring.  

Den beskjedne bebyggelsen som er plassert i strandsonen innenfor 100-metersbeltet, 

representerer derfor ingen forstyrrelse for allmennhetens friluftsinteresser i 100-metersbeltet. 

Snarere vil gjennomføringen av planen med molo og flytebrygge gjøre strandsonen med 

Finnvika  mer tilgjengelig for bruk av allmennheten. 
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3.18. Byggegrense mot sjøen 

I reguleringsbestemmelsene er tatt med bestemmelse om at "Byggegrensen mot sjøen skal 

sammenfalle med formålsgrensen mot sjøen". 
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4. RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING 

 

ROS-analyse følger som vedlegg 10. 

Denne konkluderer med at de registrerte uønskede hendelsene er knyttet til trafikkulykker og 

båtulykker. Med liten trafikk på fylkesvegen gjennom planområdet og den utforming 

reguleringsplanen har fått med nye kryss iht. vegnormalene, samt flytebrygge og landgang 

med rekkverk og redningsutstyr, må risikoen for ulykker anses som svært liten.  

 

I ROS-analysen har vi vurdert havnivåstigning og springflo og angitt   

" Bebyggelsen  skal anlegges minst 3 meter over blankskurt fjell".  

I reguleringsbestemmelsene er dette angitt slik:   

g)   Rorbuene og bebyggelsen på tomtene 37,38, 39, og 40 skal ha gulvhøyde minst 3    

       meter høyere enn nedenforliggende høyde på blankskurt fjell" 

 

Dette ble formulert slik fordi hav- og bølgeaktiviteten i denne strandsonen til sine tider er  

ganske betydelig og vesentlig større enn det som er vanlig. Øvre grense for blankskurt fjell er  

en klar indikasjon på hvor langt opp i strandsonen bølgene virker.  

 

I sitt utdypingsbrev av 03.02.2015 skriver Fylkesmannen at grensen i ROS-analysen er "3 

meter over nullpunkt (NN1954)" og den grensen er fylkesmannen ikke enig i. Fylkesmannen  

kommer i sine beregninger til at grensen bør være 3,20 over nullpunkt (NN1954). 

 

Vårt referansenivå er øvre grense for blankskurt fjell. Dette er gjort ut fra befaring og 

vurdering av bølgehøyden på stedet og det gir blankskurt fjell en god anvisning på.  

På plankartet er rorbuene som ligger nærmest sjøen og på en lun side, lagt i overkant av kote 

5, altså vesentlig høyere enn kote 3.20 som Fylkesmannen har beregnet som sikkert. 
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5. VIRKNINGER AV PLANEN 

5.1. Naturmangfold 

5.1.1. Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven skal legges til grunn som retningslinje for all offentlig forvaltning som 

angår naturmangfoldet. En skal ved ny utbygging søke å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet (§9). 

Det fremkommer videre at nytteformålet skal veies mot skadeomfanget. I vår sak er 

nytteformålet  tilrettelegging for næringsutvikling/utleiehytter. 

 

Av Miljøverndepartementets veileder om Naturmangfoldighetslovens kapitel II fremkommer 

definisjonen på verdifullt naturmangfold slik:  

 

• Naturtyper Norge har et særlig ansvar for 

• Naturtyper det er knyttet internasjonale forpliktelser til 

• Naturtyper som framgår av DN-håndbok 13-2007 (Kartlegging av naturtyper - verdisetting 

av biologisk mangfold) og DN-håndbok 19-2007 (Kartlegging av marint 

biologisk mangfold) 

• Arter Norge har et særlig ansvar for, som endemiske arter og ansvarsarter 

• Arter det er knyttet internasjonale forpliktelser til 

 

Vedrørende hvordan naturmangfold skal behandles ved utarbeidelse av reguleringsplaner, 

angir veilederen følgende: 

 
Reguleringsplaner som berører naturmangfold skal som et utgangspunkt behandles 

grundig. Hvor grundig avhenger blant annet av: 

n Hvor sterke føringer planen gir for framtidig arealdisponering. 

n Hvor mye naturmangfold berøres. 

n Om tilstanden i en vannforekomst påvirkes. 

n Om det naturmangfoldet som berøres er: 

- verneområder 

- nærområder til verneområder 

- utvalgte naturtyper 

- prioriterte arter 

- truet, nær truet eller verdifullt 

- inngrepsfrie naturområder 

- verdifulle/utvalgte kulturlandskap 

- kartlagt gjennom Miljøregistreringer i Skog (MiS) 

 

Kunnskapsgrunnlaget. 

Det er ikke gjennomført biologisk kartlegging av området, men området er vurdert ut fra kjent 

kunnskap i kilder angitt i veilederens pkt. 6.2.  Se bl.a. denne linken. 

.http://artskart.artsdatabanken.no/FaneKart.aspx?Date=0,0&LnID=3478,3767,5326,10696,46

568,102285,99524,99485&GPND=True&DT=11111&BBOX=584222,7641730,601772,7648

840&Height=547&Width=1350 

Det er ikke funnet opplysninger om nasjonalt viktige naturtyper som det må tas spesielle 

hensyn til i planområdet. 

Det er heller ikke funnet opplysninger om at naturmangfoldet i planområdet berøres av de 

kriterier som angis i veilederen vedrørende reguleringsplaner. 
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Føre-var-prinsippet. 

Befaring av området har påvist at planområdet omfatter uproduktiv skog, myr og åpen, 

grunnlendt fastmark samt store deler med fjell i dagen og har ingen landbruksmessig verdi. 

Tilgjengelig informasjon som beskrevet over, sammen med befaring i området  

 tilsier at føre-var-prinsippet bør tillegges mindre vekt. 

Økosystemtilnærming og samlet belastning 

I NML§10 skal påvirkning på et økosystem vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for. 

Tidligere tiltak i planområdet omfatter fylkesveg og kraftlinje.  

Gjennomføringen av denne reguleringsplanen medfører at størstedelen av planområdet vil bli 

uberørt av utbyggingen. På den enkelte hyttetomt vil det bli lagt vekt på å ivareta eksisterende 

skog og bunndekke. 

Vi kan ikke forestille oss andre utbyggingstiltak i planområdet i fremtiden. 

 

Utbygging av tiltak innenfor planområdet vurderes å ha liten innvirkning på det biologiske 

mangfoldet i området. 

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, § 11 i Naturmangfoldloven 

I dette tilfellet kan vi ikke se at tiltaket medfører skade på miljøet, og denne bestemmelse 

kommer derved ikke til anvendelse. 

 

Naturmangfoldlovens § 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt 

i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 

vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 

forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

Etter en vurdering mener vi at det ikke er nødvendig å stille spesielle krav til teknikker eller 

driftsmetoder ved utbygging av området i samsvar med denne reguleringsplanen. 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Andre undersøkelser vedr. biologisk mangfold i Ibestad kommune. 

Vi har gått gjennom masteroppgaven til Knut Fredrik Øi av mai 2000 med tittelen  

 

KARTLEGGING OG VERDISETTING AV VIKTIGE NATURTYPER 

FOR BIOLOGISK MANGFOLD I IBESTAD KOMMUNE 

 

I denne refereres det også til andre undersøkelser i Ibestad kommune. 

I ingen av disse er det påvist opplysninger om at planområdet for Klåpheia inneholder viktige 

naturtyper eller arter av betydning for biologisk mangfold. 
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5.1.3. Konklusjon 

Gjennomføring av denne reguleringsplanen berører ikke 

  - verneområder eller nærområder til verneområder 

  - utvalgte naturtyper eller prioriterte arter  

  - naturmangfold som er truet, nær truet eller verdifullt 

  - inngrepsfrie naturområder 

  - verdifulle/utvalgte kulturlandskap 

  - kartlagt som livsmiljø gjennom Miljøregistrering i Skog (MIS) 

Naturmangfoldighetsloven anses derved oppfylt.  

 

5.2. Friluftsliv 

Friluftslivet på Klåpheia er særlig knyttet til den flott panoramasutsikten man har her. I den 

forbindelse har "Kystkvinnene" etablert ei grillbu med beliggenhet like vest for planområde 

på en høyde som ligger ca 30 meter høyere i terrenget enn nærmeste bebyggelse i 

planområdet. Avstanden i horisontalplanet mellom grillbua og nærmeste bebyggelse i 

planområdet er ca 120 meter. 

I samme øyemed er etablert en rasteplass ved fylkesvegen på østsiden av planområdet. Også 

her er avstanden til nærmeste hytte i planområdet betydelig, ca. 120 meter og 

hyttebebyggelsen vil ikke ta bort utsikten fra rasteplassen. 

Både Grillbua og rasteplassen er angitt i forhold til planlagt bebyggelse i reguleringsplanen på 

kartfigur på neste side.  

Det vil være fri ferdsel i friluftsområdet og langs veger og stier innenfor planområdet. 

Gjennomføring av denne reguleringsplanen vil ikke ødelegge for utsiktsforholdene eller for 

andre sider ved allmennhetens friluftsliv i området. 
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5.3. Landskapsmessige virkninger 

Det er klart at landskapet som i dag er ubebygd (bortsett fra Kystkvinnenes grillbu), vil bli 

endret ved etableringen av 44 hytter og et næringsbygg. Bebyggelsen fordeler seg over mange 

høydenivåer. De øverste på oversiden av fylkesvegen ligger  kote 180, på platået nedenfor 

fylkesvegen ligger bebyggelsen mellom kote 175 og kote 185. De neste nivåer er rundt kote 

100 og kote 15 med rorbuene nederst på ca kote 5. 

Med denne terrengmessige spredningen, ved krav til naturfarger og materialbruk og ved at 

markerte høydedrag er holdt fri for bebyggelse vil den nye bebyggelsen falle fint inn i 

terrenget. 

Vi kan derfor ikke se at gjennomføringen av planen vil ha uheldige landskapsmessige 

virkninger. 

 

5.4. Interessemotsetninger - lokal medvirkning 

I forbindelse med varsling av planstart fremkom protester fra naboer fordi en adkomstveg var 

lagt over deres eiendommer. Denne ble tatt bort og erstattet med adkomst fra sjøen.  

Etter dette har planforslaget nå rundt siste årsskifte vært utlagt til offentlig ettersyn i hele 13 

uker med kunngjøring og brev til berørte, er det ikke fremkommet protester eller 

interessemotsetninger av noe slag. 

Etter ønske fra kommunen er spørsmålet om bruk av området forelagt Andørja 

Montessoriskole som i e-post av 05.06.2015 uttaler, jf. vedlegg 30: 

Skolen bruker i hovedsak området rundt grillbua og bort mot vannet og til den toppen hvor vi 

kan se over mot Klåpen.  Forstår at det er på "klåpsiden" av denne kollen det er hytteplaner. 

I tillegg brukes vannet til skøyteis  vinterstid. Reguleringen vil ikke berøre områdene skolen 

benytter.   
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Vedleggsoversikt: 

 

Vedlegg 1:  Brev av 06.10.2006 til berørte naboer og instanser, varsel om igangsetting 

av planarbeidet. 

 

Vedlegg 2: Annonse Harstad Tidende  

 

Vedlegg 3: E-post av 03.10.2013 til Statens vegvesen og NVE 

 

Vedlegg 4:  Brev av 13.10.2006 fra Reindriftsforvaltningen Troms 

 

Vedlegg 5: Brev av 26.10.2006 fra Troms fylkeskommune, Kulturetaten 

 

Vedlegg 6:             Brev av 26.06.2007 fra Kulturetaten 

 

Vedlegg 7:             Brev av 02.01.2007 fra Sametinget 

 

Vedlegg 8:             Brev av 06.06.2007 fra Sametinget  

 

Vedlegg 9:             Brev av 31.10.2006 fra Fylkesmannen i Troms 
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Vedlegg 11:           Brev av 24.10.2006 fra Ibestad kommune, barnerepresentanten 

 

Vedlegg 12:           Brev av 30.10.2006 fra Einar Kristiansen 

 

Vedlegg 13:            Fullmakt fra Tove Sjursen 

 

Vedlegg 14:            Brev av 22.10.2006 fra Oddleif Abrahamsen 

 

Vedlegg 15:            Fullmakt fra Gunvald  Abrahamsen 

 

Vedlegg 16:            Fullmakt fra Torill Vethe, Aud Nilsen, Odny Abrahamsen,   

                                Gunn Mari Abrahamsen 

 

Vedlegg 17:            Brev av 30.10.2013 fra NVE 

 

Vedlegg 18:            Brev av 04.11.2013 fra Statens vegvesen 

 

Vedlegg 19:            Vedtak 21.10.2014 i Ibestad formannskap, sak. 88/14 

 

Vedlegg 29:            Gårdskart 1917 - 110/11  

 

Vedlegg 30:            E-post av 05.06 2015 fra Andørja Montessoriskole            

       

 

 

 


