
Samlede kommentarer/merknadsbehandling fra forslagsstiller.

Ut fra innkomne merknader er det gjort følgende endringer i 
reguleringsbestemmelsene.
Forslagsstillers kommentar i sort. Kommunens tilbakemelding i blått.

Troms Fylkeskommune. Brev av 13.6.2016
Vi har ingen innvendinger til at formuleringen i reguleringsbestemmelsene endres fra 
tilrettelagt for alle til universelt utformet slik også fylkesmannen påpeker. Ellers ser vi 
ingen ønsker om endringer.
 
Hålogaland Kraft. Brev av 3.5.2016.
Merknaden er av opplysende karakter og betinger ingen endringer av planen. 
Kabelgrøfter tas med i anleggsplanen.
 
Statens vegvesen. E-post av 2.6.2016.
Vegvesenet har ingen merknader.
 
Fylkesmannen. Brev av 13.6.2016
Vedr. utnyttelsesgrad: De fleste hyttene antas å komme i størrelse rundt 150 m2 og 
kanskje mindre. Men dersom utbygger skulle finne det hensiktsmessig og lønnsomt 
med en eller flere hytter opp mot 300-400 m2, ser vi ikke de store problemer med 
det.

 Vedrørende utnyttelsesgrad: Hytter på rundt/inntil 150m2 er vel mest 
beskrivende for hvilken bebyggelse man ser for seg. 
«Hytter» på 300-400 kvadrat (Grunnflate 200m2) med mønehøyde 6,5 meter 
(Det er ikke sagt noe om maks høyde ved flatt tak) vil bli voldsomt ruvende 
byggverk i et naturskjønt område som dette, og kommunen ønsker ikke å gi 
tillatelse til byggverk av denne størrelsen. 
Selv om vi ikke regner det som sannsynlig at noen vil komme til å bygge noe 
slikt i området, ber vi om at dere tar forbehold for dette i planens 
bestemmelser, slik at man slipper konflikt.

 
Vedr. gulvhøyde: Vi har tidligere påpekt at blankskurt fjell i deler av området ligger 
høyere enn fylkesmannens angivelse på 3,2 meter høyere enn Nord Norsk null. 
Kanskje kan følgende formulering i reguleringsbestemmelsenes pkt. 2f være 
dekkende: 

Bebyggelsen i FRF 13 skal ha gulvhøyde minst 3 meter over øvre grense av 
nedenforliggende blankskurt fjell, men uansett ikke lavere enn 3,2 meter over 
nullpunkt (NN1954)

Derved har vi vel fanget opp situasjonen hvor blankskurt fjell ligger høyere enn 3,2 
meter over nullpunkt.

 Vedrørende gulvhøyde bør ny formulering være dekkende.

Vedr. Friluftsliv og allmenhetens adgang til strandsonen – rekkefølgebestemmelsene



Den delen av Finnevika som fylkesmannen beskriver ligger utenfor planområdet. Det 
er tatt landskapsmessige hensyn ved at FRK1 er lagt på østre side av neset og 
FRF13 er lagt på et flatere parti ovenfor neset. Bebyggelsen i FRK1 er forutsatt å 
være rorbuer som fundamenteres ved peler og vil ikke innebære terrenginngrep. Det 
samme vil gjelde for hyttene i FRF13.
Vedrørende allmenhetens bruk av Finnevika, er det vel heller slik at gjennomføringen
av planen med molo og flytebrygge vil gjøre strandsonen med Finnvika både 
tryggere og mer tilgjengelig for bruk av allmennheten.

 Vedrørende friluftsliv og allmenhetens tilgang til strandsonen er vi for så vidt 
enige i at området kanskje blir mer tilgjengelig og attraktiv for allmennheten 
også. Angående rorbuer og hyttene i FRF13 bør det nok nevnes i 
bestemmelser at disse forutsettes satt på pæler.

Vi vil fraråde at rekkefølgebestemmelsene endres slik fylkesmannen foreslår. FRK1 
og FRF13 er allerede satt i siste byggetrinn. Den fleksibiliteten som ligger i at neste 
byggetrinn kan starte når foregående byggetrinn er utbygd med 60 % av antall hytter,
bør beholdes. Primært er dette et næringsprosjekt med utleieenheter og FRK1 og 
FRF13 er særdeles attraktiv for slik drift, noe det ikke bør blokkeres for.
Kostnadene for infrastruktur pr hytte vil bestemmes den løsning som velges og av 
antall hytter i feltet, og dette forandres ikke av rekkefølgebestemmelsene.

 Vi kan ikke se at fylkesmannen har bedt om at det endres til så mye annet 
angående rekkefølgebestemmelse for FRK1 og FRF13, samt småbåthavn, 
enn det som allerede står i bestemmelsenes punkt «til 12-7 nr. 10,», punkt C. 
Vi mener det er tilstrekkelig med 60 % utbygging av de byggetrinnene som 
kommer foran disse.

Vedr. universell utforming
Dette er gjennomdrøftet tidligere med kommunen og bør ikke endres. Dog med 
unntak for formulering som påpekt ovenfor.

 Vedrørende Universell utforming så skal fylkesmannens formulering benyttes 
for å sikre at dette ivaretas på en tilstrekkelig måte (UU fremfor «tilgjengelig for
alle»). 
Så lenge man forholder seg til kravene, ønsker ikke kommunen å sette 
strengere krav til tilgjengelighet i et område som dette som er utfordrende og 
som innebærer store kostnader for slik tilrettelegging. Det står i bestemmelser 
at servicebygg skal være UU. 
Dere har ikke nevnt i bestemmelser at kommunen setter krav om at første 
utleiehytte som bygges skal være Universelt utformet, slik vi har gjort det klart 
for dere tidligere. Dette bør kanskje være med i beskrivelse eller 
bestemmelser for å synliggjøre dette.



Plan for VA
Det er helt riktig som fylkesmannen skriver i siste avsnitt at det er Ibestad kommune 
som er forurensningsmyndighet og har full kontroll over hvilke VA-løsninger som skal 
godkjennes. Dette uavhengig av om reguleringsplanen vedtas først. 
Utarbeidelse av en slik VA-plan vil bli et omfattende arbeid og det kan tenkes 
forskjellige løsninger (som kan spenne fra tett tank til utslipp i sjø) for de ulike 
delområdene.
For tiltakshaver vil det ha stor betydning at reguleringsplanen ferdigbehandles først. 
Etter at planen ble innsendt til behandling 1.gang den 4.4.2014, har det vært en lang 
og krevende saksbehandling med stor usikkerhet til resultatet og med store utgifter til
å holde planprosessen i gang.
Tiltakshaver har derfor et stort behov for at reguleringsplanen ferdigbehandles først, 
slik at VA-planen kan utarbeides på sikkert grunnlag og det oppnås trygghet for 
videre investeringer.  

 Vedrørende plan for VA ønsker vi ikke å sette krav om dette. Dette vil 
vurderes i de enkelte tilfeller ut fra utbyggerens ønske og kostnadsramme.

 



På bakgrunn av dette er følgende endringer gjort i planens bestemmelser:

Vedr. utnyttelsesgrad:
 
b) På den enkelte tomt kan oppføres bygninger med største bruksareal 

BRA=150m2. I tillegg kan oppføres frittliggende uthus/anneks med største 
bruksareal BRA= 50m2. Hytter og anneks kan oppføres samlet i en bygning 
med største tillate bruksareal BRA = 200 m2.

 
Vedr. byggehøyde flatt tak:
 
c) Bygningers høyde (møne) skal ikke overstige 6,5 meter over gjennomsnittlig 

ferdig planert terreng rundt huset. For bygninger med flatt tak skal 
gesimshøyden ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig ferdig planert 
terreng rundt bygningen.

 
  Vedrørende gulvhøyde og fundamentering på peler: 
 
g) Bebyggelsen i FRF 13 skal ha gulvhøyde minst 3 meter over øvre grense av 

nedenforliggende blankskurt fjell, men uansett ikke lavere enn 3,2 meter over 
nullpunkt (NN1954). Bebyggelsen i FRF 13 skal fundamenteres på peler.

 
Vedr. universell utforming:
 
c) Servicebygget og en andel på 10 % av bygninger som skal bygges for   
          kommersiell drift, skal være universelt utformet. Første hytte   
          for kommersiell drift/utleie skal være universelt utformet.


