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1 INNLEDNING 

1.1 Oppdragsgiver og planlegger 
Planforslaget er utarbeidet for Andørja Adventures AS (AA) av Norconsult AS (NO).  
Plan- og tiltaksområdet ligger på Engenes på nordvestspissen av Andørja i Ibestad kommune.  
 
Prosjektet og fremtidig situasjonsplan/illustrasjonsskisser til mulig bruk, som er lagt til grunn for 
reguleringen, er utarbeidet av Erlikpluss – Bærekraftig Utvikling AS. Alle tegninger, illustrasjoner, 3D-
modeller og fotomontasjer som er inntatt i denne beskrivelsen er utarbeidet av Erlikpluss. 
Fotografiene er tatt av AA og Erlikpluss.  

1.2 Hensikt med planarbeidet 
Hensikten med reguleringen er å skaffe hjemmel til oppføring av en ny bygning for næring-, forskning- og 
turistvirksomhet, Nord-Norsk Haisenter. Bygningen skal bli tilbud til forskere som driver med forskning på 
håkjerringa som lever i Vågsfjorden og gi informasjon rundt denne haiarten. Tiltaket som etableres som et 
opplevelsessenter, skal knyttes til Andørja Adventures eksisterende anlegg og virksomhet som startet 
opp i 1996. Per dato er det oppført sjøhus for utleie samt boder, arbeids- og lagerrom som støtter opp 
under dagens aktivitet som primært omfatter fisketurisme. Eksisterende tilbud planlegges utvidet for å 
bygge opp en helårsbedrift som suppleres med opplevelser, læring- og forskningsvirksomhet.  
 

1.3 Gjeldende reguleringsplaner og overordnede planer/føringer 
Planområdet inngår i gjeldende plan «Engenes sentrum» - vedtatt 22.06.2011. Planlagt ny bygning ligger 
i hovedsak i deler av det området som er avsatt til Friluftsområde F03 og delvis i område UA1 avsatt til 
utearrangement/Nærmiljøanlegg. Grensen vist i kartet under, øvrig grense er i sjølinjen.   
 

 
 
Under prosessen er det vurdert hensiktsmessig også å innta område UH1 - Utleiehytter, i omreguleringen 
selv om det ikke gjøres endringer i dette feltet. Sjøhusene skal benyttes og fungere sammen med 
opplevelses-/haisenteret og anleggene i det gamle masseuttaket. Hele anleggets kart og bestemmelser 
blir da oppdatert og samordnet mot tilliggende ny plan for Engenes Havn vedtatt i 2016. Andørja 
Adventures adkomstveg og parkering er avsatt og hjemlet i reguleringsplanen for Engenes Havn.  
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Planformålene for del av F03 og UA1, er endret til Fritid- og turisme kombinert med Annen næring, heri 
konferanse- og forskningsvirksomhet (BFT/BAN). Disse formålene er dekkende for dagens og ønsket 
fremtidig bruk. Sjøhusene (UH1) endres tilsvarende i forhold til både eksisterende og fremtidig bruk og 
blir slik balansert mot aktiviteten i øvrige del av anlegget. Gjeldende plan har avsatt strandsonen til 
friluftsformål – denne bruken blir videreført i ny plan.  
  

2 OM PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 

2.1 Beliggenhet og størrelse på planområdet 
Planområdet ligger helt ytterst Engenes og på oddens nordøstre side. Planen omfatter areal på gnr 
107/bnr 5 og gnr 107/bnr 68 (del av F03, UA1 og UH1 i gjeldende regulering).  
Reguleringsplanen har et samlet areal på 7 daa.  
  

2.2 Dagens arealbruk og forhold til omgivelsene 
På gnr 107/bnr 68 er det oppført 5 sjøhus. Et av sjøhusene benyttes til administrasjonsvirksomhet og har 
fellesrom bl. a. en sauna. Sjøhusene leies ut gjennom hele året, men er spesielt populære i sommer-
halvåret. Sjøhusene er normalt utleid mange måneder i forkant, i høysesongen opptil ett år før bruk.   

Inne i det tidligere masseuttaket (på 107/5) er det oppført en sløyebu med kjølelager. Området benyttes til 
grilling, bespisning, opphold og lek. Per dato brukes også arealet mer tilfeldig til lagring av materialer og 
utstyr for fisketurisme og for vinterlagring av båter som eies av virksomheten.  Det planlegges å utvikle og 
forskjønne dette lukkede uterommet med beplantning, anlegg, utstyr og småbygg for aktiviteter med økt 
fellesbruk. Dette er et område som er avsatt til bred og variert utomhusaktivitet, som et nærmiljøanlegg 
for arrangementer, ved/for slik bruk tillates per dato oppført tilhørende anlegg, utstyr og møbler. 

I henhold til gjeldende regulering for Engenes Havn fra 2016, er de offentlige parkeringsplassene ved 
enden av FV 132 ved hurtigbåtkaia samt ved matbutikken og Midtnattsol Opplevelse tilgjengelig og 
tilrettelagt for brukere av Andørja Adventures og gjestende + turister generelt til Engenes.  
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Planområdet ligger ytterst i randsonen av Engenes sentrum. Båter som Andørja Adventures tilbyr for 
utleie, ligger i havna innenfor moloen.  Anlegget ligger rett nord for hurtigbåtkaia på Engenes. På 
parkeringsplasser ligger et lite bygg som huser venterom for hurtigbåten og brannstasjon/slukkeutstyr. 
Engenes anløpes av hurtigbåten som trafikkerer mellom Harstad og Tromsø, normalt 2 ganger daglig på 
vei nord og sør. Per dato anløper båten fra Tromsø 3 ganger på fredager.  

Engenes er et lite tettsted med en del eldre bebyggelse som setter sin karakter på stedet. Omgivelsene 
inviterer til spaserturer og Andørja kirke på toppen av neset er et naturlig besøk. Engenes’ havn, odden 
og rullesteinsfjæra på nordvest- og vestsiden er et populært turområde både for fastboende og gjester - 
leietakere av sjøhusene samt tilreisende turfolk.  

Ca 160 meter fra sjøhusene ligger nærbutikken. Det er ca 250 meter til Midnattsol Opplevelse, her er det 
kafè/restaurant, overnatting, selskapsrom, lokaler for kurs og konferanser. Bedriften har også båtutleie.  
Arctic Aqua som etablert i Midnattsol, er Kleiva Fiskefarms visningssenter for norsk havbruk, her 
formidles informasjon om oppdrettsnæringen og kystfisket, heri lokal virksomhet innen kommunen.   

Engenes er et svært godt utgangpunkt for sport og friluftsliv. Andørja er Nord-Europas mest fjellrike øy. 
Øya er blitt et attraktivt tur- og toppturmål både i sommer og vinterhalvåret for mosjonister og i forbindelse 
med konkurranser med lokale, regionale og også internasjonale deltakere. Andørja Freeride er et 
frikjøringsarrangement som tiltrekker skikjørere langveisfra. Sykkelsporten har sterk tilknytning til 
Engenes: Tour de Andørja , Astafordrittet/Triple Challenge med terrengritt og løping som startet i 2000, 
avholdes årlig. Det lille øysamfunnet arrangerte i 1996 sitt første løp, med årene omfatter rittet også 
sykling. I 2006 påtok Ytre Andørja idrettslag seg oppgaven med å arrangere NM på landeveissykkel, 
dette var starten på en utvikling som førte frem til Arctic Race of Norway i 2013. ARN er et ritt som med 
sine mange utenlandske profesjonelle team, har gitt positive ringvirkninger ift. sportsarrangement og til 
turistnæringen på mange pla,  langt utenfor Ibestad til hele Nord-Norge. I 2017 starter Arctic Race of 
Norway igjen på Andørja, nærmere bestemt på Engenes. 

Andørja Adventures planlagt opplevelsessenter og utvikling vil støtte opp under den aktiviteten som 
allerede finnes på Engenes og vil bidra til at tilbudene på øya utvides, spesielt knyttet til naturopplevelser.  

 
 

2.3 Barn og unges interesser og universell tilgjengelighet 
Eiendommene som skal omreguleres er i dag nyttet av barn, i stor grad sammen med voksne. Andørja 
Advent har aktivitet og tilbud knyttet til fisketurisme som også omfatter familier. Anlegget vil i fremtiden 
videreføre dette tilbudet samtidig som området masseuttaket skal oppgraderes for økt bruk og hvor barn 
og unge i større grad vil bli tilgodesett. 
 
Det gamle masseuttaket er tilnærmet flatt. Sjøhusene og eksisterende uteområder er tilgjengelig både til 
fots og per bil. Adkomst til og bevegelse i og rundt eksisterende anlegg kan forbedres gjennom mindre 
planering og overflatebehandling.  Omkringliggende berg, åsryggen med skogholt, svabergene og fjæra 
er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere. Det ønskes heller ikke å etablere et planert gangnett utenfor 
bygningsmassen gjennom fysiske inngrep i landskapet. Gangferdsel ønskes ivaretatt ved nennsom 
tilrettelegging av naturlige stier. Planlagt ny bygning, opplevelsessenteret skal kunne brukes av og 
tilrettelegges for bevegelseshemmede til et godt og tilfredsstillende omfang.  
 

2.4 Landskap, topografi, vegetasjon, klima og miljø 
Planområdet ligger på Engenes’ østre side. En åsrygg som starter ved Andørja kirke strekker seg utover 
odden og faller gradvis til havnivå i nord. AA’s eksisterende og planlagte nye anlegg ligger på østsiden av 
åsen og på nivå med øvrig bebyggelse inne i havna. Kirka er Engenes’ mest dominerende bygning, den 
er som hvitmalt, stedets landemerke og ses godt fra både land og fra sjøen. Odden kan være værutsatt 
under spesielle vindforhold. Åsryggen skjermer for sørvestlig til nordvestlig vind for bebyggelsen inne i 
havna. Inngangssiden til sjøhusene utgjør sammen med masseuttaket i dag, et godt skjermet uterom.  

I og i rundt det tidligere masseuttaket er det plantet noen grantrær, ellers er odden og hele åsryggen 
bevokst med bjørk og rogn. Store deler av skråningene mot vest og øst er gresslagt. Odden er dekket av 
einer, lyng og mose helt ut til de ytterste svabergene. I området rundt kirka vokser det også furu.   

Planområdet ligger ytterst på odden og er ikke plaget av trafikkstøy fra fylkesvegen, det er heller ingen 
aktivitet nær tiltaket som generer plagsom støy. Lyd og «støy» som preger området kommer fra båter 
tilknyttet fiske, lystbåtbruk og fisketurisme samt fra landbrukskjøretøy om sommeren. Fisket har ulik 
aktivitet gjennom sesongen. Småbåttrafikken er høyest om sommeren, hurtigbåten går i rute hele året.   
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2.5 Kulturverdi – kulturminner 
Det er gjort mange og viktige kulturminnefunn på Engenes. Her nevnes ristninger, gårdshauger, 
gravrøyser og –hauger, Andørja kirke er listet og mange av byggene på Engenes er Sefrakregistrert. 
Planlagt tiltak kommer ikke i direkte berøring med noen fornminner. Nye og allerede oppførte bygg 
forholder seg til eksisterende bebyggelse og høyder - horisonter i landskapet. Kirka troner på Engenes.  
 

 
 
Kartet viser registrerte kulturminner. Kartet - AR5, grønt er skog, lyst gult innmarksbeite, orange fulldyrka 
jord, gult er overflatedyrka jord, rosa er bebyggels og lys grått er åpen fastmark.   
 

2.6 Landbruk -, natur- og rekreasjonsverdier 
Landbruksinteresser berøres ikke av planlagt tiltak. I dag ligger det mindre teiger som slås og dyrkes 
innimellom gårdsbruk, boliger og fritidshus på Engenes, også oppe på åsen ved kirka er det arealer i drift.  
Kommunen har i sin overordnede utbyggingsstruktur gjennom kommuneplanen, valgt å tilrettelegge for 
boligfortetting i det området som ligger mellom kirka og odden og mellom Fv 132/Andørjaveien og 
Kjerkeveien. Hele strand- og kaiområdet mellom odden og Naustberget er avsatt til næring forbeholdt 
fiskeriaktivitet. Andørja Adventures’ virksomhet ligger i randsonen nord for disse to utbyggingsområdene.  

Planområdet er bearbeidet i ulik grad. Sjøhusene er lagt mot sjøen på tradisjonell måte, front/fasade mot 
sjø er tilrettelagt for utsikt, og uten at berg, strandsone og fjære er bearbeidet, mens adkomst- og 
skjermet sone vendt vekk fra sjøen er planert for ferdsel og uteopphold. Eksisterende vegetasjon med 
gress, mose, bjørk og rogn er bevart og vokser inntil sjøhusenes i forkant og mot nordøst.  

Masseuttaket er skjermet fra sjøen av sjøhusene i øst og kraterkanten i nord, vest og sør. Overgangen 
mellom krater og svabergene i nord er bevokst med naturlig stedegen vegetasjon. Masseuttaket fremstår 
noe uskjøttet i dag og består av naturlig vegetasjon og trær, litt plantet gran, gress og åpne grus- og 
steinområder som ikke er grodd til igjen etter tidligere masseuttak. Krateret oppleves som et lukket 
skjermet uteområde med godt klima, det har potensial for utvidet bruk og for generell forskjønnelse.  

Bjørk og rogn, mose og lyng vokser fra krateret og helt ut til svabergene. Odden har høy visuell kvalitet 
og vegetasjonen gir naturlig skjerming både for innsyn inn i og vær fra nordvest og nordøst.  
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Svabergene vender rett nord, tidevannsforskjellen gir odden ulik karakter og tilgjengelighet gjennom 
døgnet. På vestsiden av odden ligger en bred strandstripe med store partier med rullestein. Åsryggen på 
Engenes som ligger som et skille mellom den utsatte vestsiden og den bebygde østre siden av Engenes. 
Ryggen er bevokst med skog, kratt og noen mindre granfelt. I vest er det noe partier med trær og busker 
som strekker seg ned til sjøen mellom beitemark, dyrka jord og fastmark.   

Strandsonen helt i nord og vest på Engenes er sammen med havna, et populært rekreasjonsområde 
både for fastboende og tilreisende. Adkomst til dette området kan skje fra helt i sør ved Buberget og fra 
nord forbi sjøhusene. Vestre og nordvestre del av neset nås også via Kjerkeveien langs stier i grensen 
mellom fastmark, skog og dyrka mark.  
 
Planlagt tiltak planlegger og vil ivareta dagens muligheter for fri ferdsel langs sjøen. Opplevelsessenteret 
vurderes å kunne supplere og øke bruken av området for allmenn rekreasjon og i turistsammenheng. 
Tanken med prosjektet er også å kombinere naturopplevelsene med læring- og forskningsvirksomhet 
som baserer seg på stedets unike karakter og de naturforekomster som finnes her.  
 
 

2.7 Adkomst, trafikk, parkering og kollektivdekning 
Andørja Adventures ligger ved enden av Fv 132 og rett ved hurtigbåtkaia. Hurtigbåten anløper Engenes 
daglig på ruta mellom Harstad og Tromsø. Hurtigbåten kan ved bestilling til grupper anløpe Engenes på 
signal.  Parkering for Andørja Adventures er hjemlet på den offentlige parkeringsplassen ved siden av 
anlegget. Den andre offentlige parkeringen som ligger vis-vis butikken, er tilgjengelig for alle besøkende.  
Det er ikke etablert gang og/eller sykkelveg langs fylkesveien verken på vei sør mot Hamnvik eller mot 
øst og Årbostad. Statens vegvesen har slik vi kjenner til, heller ingen snarlige planer for slik etablering.   
Rutebuss trafikkerer Fv 132. Tilbudet omfatter ruter om morgenen og ettermiddagen primært på 
hverdager, mellom Årbostad, Nordrollnes, Hamnvik og Sørrollnes, sistnevnte to steder med forbindelse til 
Sjøvegan. Noen ruter må bestilles på forhånd. Rutetilbudet er i stor grad knyttet opp til skoleskyss.  
 
  

2.8 Teknisk infrastruktur 
Kommunal infrastruktur i form av VA er etablert. Planlagt tiltak kan knyttes til eksisterende struktur. 
Hålogaland Kraft Nett AS kontaktes nærmere under prosjekteringen av opplevelsessenteret for å avklare 
om eksisterende trafo har kapasitet til at nybygg og fremtidige småanlegg i masseuttaket kan tilkobles.  
 
 

2.9 Grunnforhold 
Iht. NGU-kart ligger planområdet i sone med generell moderat til lav radonforekomst. Radon vurderes 
ikke å utgjøre en risiko for planlagte tiltak. Tiltaket omfatter ikke bebyggelse for fast opphold på bakken.  
Grunnen består av marin strandavsetning, planlagt opplevelsessenter skal primært oppføres på fjell.  
  
 

2.10 Risiko- og sårbarhet 
Risiko knyttet til trafikkuhell og –ulykker 
Risiko er generelt og oftest knyttet til trafikkuhell og –ulykker. Trafikk innen planområdet begrenses til av- 
og pålasting av bagasje ved leie av sjøhusene. Biler skal parkere på den offentlige parkeringsplassen rett 
sør for sjøhusene. Trafikk inne i krateret er begrenset til administrative forhold og levering av varer.   
 
Risiko knyttet til tiltakets beliggenhet  
Tiltak som ligger ved og nær sjøen, innehar alltid risiko knyttet til fall i sjøen og ulykker i båt. Det 
forutsettes at uhell søkes unngått ved at mindre barn er ute i påsyn av voksne og at redningsvest brukes 
etter behov under aktivitet langs sjøen og når man er i båt. Samtidig må generelle sjø- og båtvettregler 
knyttet til erfaringsnivå og værforhold m.v. følges.  
 
Støy 
Planområdet vurderes ikke å være støyutsatt. Den viktigste kilden til støy i området er trafikk på Fv 132 
og båtferdsel og vurderes å være på et nivå som er tilfredsstillende iht. T-1442. Andørja Adventures ligger 
utenfor kjøre- og parkeringsarealer, vendt bort fra trafikken. Sjøhusene vender mot øst og havna.  
Tiltakshaver kan vurdere om det av hensyn til innsyn er ønskelig å sette opp gjerde, naturmur, mindre voll 
el. lign. mot parkeringsplassen og/eller plante trær langs grensen. Aktivitet i uteområdet inne i krateret er 
skjermet av terrenget. Planlagt nybygg med uteplass vender seg mot nord vekk fra og skjermet fra annen 
aktivitet.  Eksisterende næringsvirksomhet på Engenes er verken særskilt støyende eller støygenerende.  
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3 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  

3.1 Planprosess         
 
07.10.2016  Oppstart av reguleringsarbeid i samråd med kommunen. Notat/referat foreligger. 
21.10.2016  Planvarsel: Annonse i Harstad Tidende, varselbrev til naboer og overordnet myndighet.  
12.08 2016 Merknadsfrist planvarsel  
09.12.2016 Gjennomgang av innkomne merknader i møte med kommunen 
 

3.2 Innspill og merknader til planarbeidet 
Tabellen under viser mottatte innspill ved planvarsel. Alle innkomne merknader er vedlagt planforslaget. 

Eier/myndighet: Innspill/merknad og kommentarer: 

1.  
Ytre Andøya 
Grendeutvalg 
17.11.2016 

Innspill/merknader: 

Grendeutvalget har ingen merknader til planarbeidet eller tiltaket.  

 

2. 
  
Fylkesmannen I Troms 
18.11.2016 
30.11.2016 
 

Innspill/merknader: 
1. Ber om supplerende informasjon for hvilke vurderinger som er lagt til 

grunn for avgjørelsen om at tiltaket ikke skal konsekvensutredes etter 
PBL eller forskrift om konsekvensutredning.  

2. Ber om supplerende informasjon om hvilke arealer som skal 
omreguleres og størrelsen på disse. 

3. Universell utforming bes ivaretatt, eventuelt at man finner avbøtende 
løsninger der terreng vanskeliggjør allmenn ferdsel, skal redegjort for i 
planbeskrivelsen.  
 

Kommentarer: 
1. Iht. supplerende informasjon fra Norconsult av 23.11.2016, er KU-

vurderinger av tiltaket ivaretatt.    
2. Iht. supplerende informasjon fra Norconsult av 23.11.2016 er 

planomfanget presisert.  
3. Det er gode muligheter for å kunne tilrettelegge for at bevegelses-

hemmede skal kunne komme inn i hovedbygg + "parasitten" + 
uteplasser/terrasser i rullestol ved hjelp av mindre terrengjusteringer og 
enkle opphøyde stier / ramper. Ute- arrangements- og aktivitetsområdet 
i det tidligere masseuttaket etableres uten vesentlige nivåforskjeller. 
Svaberg og strandsone vil bli liggende urørt uten terrenginngrep, det 
skal ikke etableres stier langs sjøen som er tilrettelagt for rullestol m.fl.  
 

3.  
 
Troms 
Fylkeskommune 
18.11.2016 

Innspill/merknader: 
1. Landskapsmessige konsekvenser av tiltaket må belyses.  
2. Allmennhetens tilgang til friområdet/strandsonen bes ivaretatt.  
3. Byggegrenser mot sjø må avsettes i plankart. 
4. Med bakgrunn i eksponert beliggenhet bør det gis bestemmelser som 

sikrer minimale terrenginngrep ved nye byggetiltak. 
5. Eventuelle andre fremtidige tiltak tilknyttet virksomheten innen 

planområdet, bør inntas- vurderes i denne/pågående planprosess.  
6. Aht. kulturminnevernet bør ubebygd del av odden forbli friområde.  
7. Ny bebyggelse for virksomheten bør legges i området UA1.  
8. Nye tiltak må gis volum, høyder, utforming, materialbruk og farge som 

ikke skjemmer og er tilpasset fredet gravminne og uberørt bergrygg.  
9. Tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter Kulturminnelovens § 8 bes 

inntatt i bestemmelsene. 
 

Kommentarer: 
1. Blir ivaretatt og vist gjennom illustrasjoner og fotomontasjer. 
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2. Blir ivaretatt, det området som i dag benyttes til ferdsel, opphold, 
fiskeplasser m.v. berøres ikke av byggetiltaket, det blir videreført men 
ikke tilrettelagt for rullestolbrukere.  

3. Byggegrenser avsettes i samsvar med planlagt ny bygning – 
opplevelsessenteret på odden og terreng-/kraterkant.  

4. Blir ivaretatt, eksist. terreng, berg og vegetasjon skal søkes bevart.  
5. Utvidelser, heri mindre bygg for overnatting og andre typer servicebygg -

anlegg legges er vist i illustrasjonsplan datert og/eller bestemmelsene.  
6. Prosjektets plassering er viktig for byggets bærende idè og innhold, men 

vil bli vurdert ift. alle innkomne merknader for ytterligere innpasning i 
landskapet. Anlegget vil fremstå beskjedent med en plassering øst for 
og lavere enn den markante bergryggen. Det skal ikke gjøres inngrep 
eller sprengning i terrenget og vegetasjon skal bevares. Byggene skal 
kles med jernvitrolbehandlet gran, øvrig materialbruk og farger gis 
karakter/valør som skal få byggene til å «gro» inn i terrenget.  

7. Eventuelle andre nye tiltak som understøtter virksomheten forventes å 
bli etablert/oppført i det tidligere masseuttaket/i omr. UA1. 
Planbestemmelsene skal gi rom for slike eventuelle og aktuelle tiltak.  

8. Jfr. pkt 6 
9. Blir ivaretatt/inntatt i bestemmelsene.  

 

4. 
 
Kystverket 
22.11.2016 

 

Innspill/merknader: 
1. Det må ikke oppføres bygning/anlegg/innretninger som skjermer lyset 

fra fyrlykten på Engenesodden.  
Kommentarer: 

1. Planlagte bygninger vil ikke plasseres eller ha en slik høyde at de faller 
inn i lyktens lyssoner.   
 

5. 
 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat / NVE 
25.11.2016 

Innspill/merknader: 
1. Ingen merknader til tiltaket. Ved usikker byggegrunn, kvikkleireskred, 

legges veileder 7/2014 til grunn for arbeidet.  
Kommentarer: 

1. Tas til etterretning.  
 

 

4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET OG DETS VIRKNINGER 

4.1 Beskrivelse av tiltaket - reguleringsformål i planen 
 

 

Engenes sett fra øst, planområdet til høyre på bildet, med eksisterende hvite sjøhus og planlagt nybygg. 
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AA ønsker å utvide dagens tilbud med fisketurisme som primært foregår fra april til november, til å bli en 
helårsbedrift som får en bredere plattform. Gjennom planlagt ny bygning «Nord-Nord Haisenter» tilføres 
anlegget et opplevelsessenter som tilrettelegger for både næring-, forskning- og turistvirksomhet. Tiltaket 
blir en samlet del av virksomheten på odden. I dag består bedriften 4 sjøhus med 6 sengeplasser i hvert 
bygg samt kjøkken og bad. Et femte sjøhus benyttes som administrasjon-/servicebygg, dette har 
fellesrom for avslapning/sauna/dusj/toaletter. Flytebrygge med båter og utstyr ligger i Engenes havn.  
 

 

 

Engenes sett fra nordvest, planområdet til venstre på bildet. Planlagt nybygg ligger ytterst på odden, 
delvis skjult. Klåpheia og -tinden ligger bak Andørja kirke. Det blir det ikke mulig å se nybygget på 
Engenesodden fra sjøen rett i vest og fra sørvest.   

 

Tiltakshaver har over år bygd opp ett solid nettverk med god markedsføring av sitt eksisterende tilbud. 
Han har også vært en god ambassadør for Ibestad kommune og de mange mulighetene som finnes i 
kommunen av ulike aktiviteter knyttet til friluftsliv, jakt, fiske, turist- og næringsliv.  
 
Bedriftens virksomhet skal gradvis dreies mer over på opplevelsesturisme. Aktivitet, læring og 
opplevelser skal knyttes til fauna og flora i havet utenfor Andørja og på land, og her gis Håkjerringa en 
spesiell plass.  Beliggenheten av senteret er svært viktig for innholdet i og bruken av opplevelsessenteret. 
Diskrete, men likevel fremskutt bygninger med vidt utsyn til omkringliggende øyer, vil gi muligheter for 
storslått opplevelse av naturen. I vind, regn, uvær, sol og under ulike lysforhold gjennom hele året får 
man opplevelser tett innpå seg og i stor skala hvor man sitter ytterst på neset i det store fjordlandskapet – 
disse opplevelsene ønskes gitt i kombinasjon med informasjon og aktivitet. 
 
De nye planlagte bygget med sin lille satellittbygning «parasitten», vil inneholde en informasjonsavdeling 
som gir besøkende et spennende innblikk i livet under vann utenfor Engenes, hvor Håkjerringa (verdens 
eldste dyr) lever. «Parasitten» er et symbol på den parasitten som setter seg på håkjerringas ene øye.  
(se bl. a. http://forskning.no/profil/hakjerringtoktet). Terje Hansen ved AA har allerede god dialog og 
samarbeid med forskningsmiljøer ved Universitetet i Tromsø og København om bruk av det nye anlegget. 
Det pågår ny forskning på Håkjerringa hvor AA/Haisenteret vil være en base for dette arbeidet. Gjennom 
igangsatt samarbeid får opplevelsessenteret tilgang på et unikt forskningsmateriale til spennende 
utstillinger av marint liv. Planen er at besøkende skal kunne følge forskningen på håkjerringa også ved at 
det blir vist direkteopptak fra undervannskameraer filmet på 4-500 meters dyp utenfor haisentret. 
 

http://forskning.no/profil/hakjerringtoktet
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De nye byggene utstyrt med grovkjøkken, toaletter, foaje, kjøkken og 2 spisestuer med plass til ca 50 
gjester.  Stuene kan gjøres om til 2 separate møterom/selskapslokaler. Man ser for oss en ny spennende 
møteplass mellom byene Harstad/Tromsø med hurtigbåtanløp «rett utenfor døra». For ferdsel, både til 
lands og til vanns, vil Nordnorsk Haisenter bli en positiv opplevelse og et sted som inviterer til et stopp 
med tilbud om en matbit, tilrettelagte opplevelser og eventuelt overnatting. 
 
Haisenteret starter nede i «krateret» og kryper over kanten der det legger seg på kote 8 i en slakk S-form 
med utsyn til Harstad-Bjarkøy-Senja. Det skal minne litt om Håkjerringa sin rolige drift i vannet. AA ønsker 
å gi besøkende nær kontakt til og med havet. Byggene, bortsett fra servicebygget og inngangspartiet, er 
planlagt bygd på pæler for å gi minst mulig «fotavtrykk» i terrenget. Terrenget, som bygget legges i er lite 
tilgjengelig til gangferdsel. Høyde på bygget langs kote 8 er ca 3,5 m, dvs. det stikker ca 1,3m over kollen 
bak bygget. Vegetasjon rundt vil skjule bygget helt fra vest og danne en bakvegg til bygget sett fra sjøen. 
 

 
 
Turstien langs ytterst på odden, langs svabergene ligger ca 12m fra bygget. For ferdsel til lands og til 
vanns, vil Nord-Norsk Haisenter bli en positiv opplevelse og invitere til en stopp med tilbud om en matbit, 
opplevelser og eventuell overnatting. 
 
Utvendig vil byggene bli kledt med jernvitrolbehandlet gran med et røft relieff. Innslag av rust og 
«naturfager» i fargesettinger rundt vinduer/dører representert i andre materialvalg skal tone ned bygget 
selv om det er noe eksponert. Man tar sikte på å bevare vegetasjon bak og rundt byggene. Dette vil få 
byggene til å «gro» inn i terrenget. 
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I reguleringsplanen er det avsatt areal til og hjemlet følgende;  
 
Bebyggelse og anlegg:  
Fritids- og turistformål/Annen næring, heri konferanse og forskningssenter - BFT/BAN 1, 2 og 3. 
 

- BFT/BAN1 utgjør areal for eksisterende sjøhus, administrasjonsbygg med resepsjon, hybler, 
konseptbutikk og sauna.   
 

- BFT/BAN2 utgjør eksisterende uterom for opphold, lek og utearrangement m.v. inne i det tidligere 
masseuttaket. Her er det oppført sløye-, kjøle- og redskapslager samt plassert grill og utemøbler. 
I tillegg skal det tillates oppført mindre anlegg, bygg og utstyr som ivaretar en variert utebruk og 
som kan benyttes ved felles utearrangement. For dette nevnes temporære småhytter/enkeltrom, 
scene med sitteplass/amfi, leke- og uteareal, grill- og sitteplass med utekjøkken/lager-boder, 
lekeutstyr og –anlegg, skulpturer m.v. Flatene skal kunne stein- eller hellelegges, asfalteres, 
grus- eller gresslegges samt beplantes. Kraterkanten eller –skråningen må benyttes på en slik 
måte og/eller eventuelt sikres slik at uhell og fall unngås. Ingen bygg eller anlegg skal ha en 
høyde som overskrider toppen av kraterkanten.  
 

- BFT/BAN 3 utgjør areal for nytt bygg som utgjør opplevelsessenteret med flerbruksrom, 
møterom, kafe, bar, restaurant, kjøkken og toaletter. Uteplasser med møbler og bålplass inntil 
senteret skal kunne oppføres.  
 

- De generelle føringene til at anleggene skal utformes helhetlig, i samsvar med hverandre og slik 
at vegetasjon blir bevart samt at terrenginngrep skal unngås, gjelder for alle delområdene.  

For utforming og møblering av tiltaksområdet utgjør illlustrasjonsskisse/situasjonsplan for mulig fremtidig 
bruk utarbeidet av Erlikpluss datert 03.02.2017, en ramme for fremtidig utvikling og utbygging.   

 
Samferdselsanlegg  
Kjørveg – SKV –  
Arealet utgjør en liten resterende del av adkomstvegen til BFT/BAN 1-3 som inngår i tilliggende 
reguleringsplan for Engenes Havn fra 2016.  
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Landbruk, natur- og friluftsområder 
o_LF utgjør offentlig friluftsområde langs sjøen på utsiden av Andørja Adventures.  
 
f_LF utgjør privat friluftsområde og inngår som er en del av Andørja Adventures anlegg.  
 
Det tillates ikke oppført anlegg eller fast utstyr som gapahuk, møbler m.v. innenfor friluftsområdene.  
 
 

4.2 Bebyggelsens plassering, høyder, utforming og grad av utnytting. 
Rammer knyttet til utnyttelsesgrad, byggehøyder, utforming og byggegrenser m.v. er angitt på plankartet 
og/eller i planbestemmelsene. Illustrasjonsskisse som synliggjør mulig fremtidig bruk av planområdet og i 
samsvar med planbestemmelsene, er vedlagt planforslaget, ref. Skisse Erlikpluss AS datert 03.02.2017.  
 
 

4.3 Barn og unges interesser, universell tilgjengelighet og folkehelse 
Jfr. pkt 2.3. Andørja Adventures har tilbud som skal benyttes av barn og unge i hovedsak sammen med 
voksne. Anlegget vil tilby fiske, rolig uteliv rundt anlegget og som utgangspunkt til turer i omkringliggende 
natur, på sjøen eller til fjells. Det tidligere masseuttaket skal oppgraderes, her vil barn og unge interesser 
bli ytterligere tilgodesett. Anlegget utgjør gjennom dette et lavterskeltilbud samtidig som det stedet er et 
godt tilrettelagt utgangspunkt og base for mer krevende sport og aktivitet i nærområdet.   
 
Det gamle masseuttaket er tilnærmet flatt. Sjøhusene, eksisterende uteområder og planlagt nybygg vil 
være er tilgjengelig både til fots og per bil. Det ønskes heller ikke å etablere et planert gangnett utenfor 
bygningsmassen gjennom fysiske inngrep i landskapet. Gangferdsel ønskes ivaretatt ved nennsom 
tilrettelegging av naturlige stier. Terreng og topografi innenfor planområdet medvirker til at utformes i tråd 
med prinsipper for universell utforming langt på vei skal kunne ivaretas fullt ut. 
 

4.4 Landskap, topografi, klima og miljø 
Jfr. pkt. 2.4. Det gjøres ingen inngrep i grunnen som endrer landskapsformen. Det forventes at planlagt 
nybygg vil bidra til at uterommet inne i masseuttaket, blir ytterligere skjermet. Planlagt hovedbygning og 
mindre anlegg skal underlegges de høyder som følger av toppene/ryggene i omkringliggende landskap.   
 
 

4.5 Terrenginngrep, vegetasjon og naturmangfold   
Terrenginngrep 
Den nye bygget – opplevelsesenteret, planlegges etablert på søyler i det landskapet som er mest sårbart 
for inngrep. Ved å løfte/legge bygget «over bakken» vil inngrep minimeres samtidig som natur og 
vegetasjon beholdes og det oppføres en bygning med spennende arkitektur.  
 
Vegetasjon 
Eksisterende vegetasjon planlegges beholdt rundt opplevelsessenteret. Inne i masseuttaket planlegges 
tilplanting, skjøtsel og etablering av mindre anlegg som vil forskjønne uteområdet. Vegetasjon som skal 
bevares rundt opplevelsessenteret bør sikres og skjermes under bygging i anleggsperioden. 
 
Vurderinger i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12 
Det er foretatt en sjekk opp mot Miljødirektoratets Naturbase og Artskart hos Artsdatabanken.  Det er 
ingen registrerte funn i området i forhold til naturmangfold, og heller ingen funn i nærheten som antas å 
ville påvirkes av betydning av planlagte tiltak i planområdet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å stå i et 
rimelig forhold til planens omfang og karakter, da planområdet med unntak av arealet i nord utenfor 
masseuttaket frem til svabergene, allerede er tatt i bruk og etablert som byggeområde. Tiltaksområdet 
ligger i utkanten av etablert bebyggelse og veier, man bryter altså ikke inn i urørt naturområde. 
Det planlegges oppført et nybygg hvor terreng og landskapshensyn er særlig vektlagt. I øvrige del av 
anlegget som allerede er tatt i bruk vurderes det at fremtidige anlegg og småbygg samt beplantning vil 
bidra til økt verdi av anlegget i en natur – og landskapssammenheng. Det er ingen ukjent risiko for utslipp 
eller forurensing som kan ha påvirkning på naturen som må utredes. Oppføring av senteeret vil utføres i 
tråd med gjeldende lover og forskrifter. Eksisterende topografi bevares i forbindelse med utbyggingen. 
Miljøforsvarlige teknikker forutsettes lagt til grunn for utbygging og drift, detaljer rundt dette sikres 
gjennom prosjekteringen og i byggesaken. Naturmangfoldet, slik man kjenner det i dag, vurderes med 
dette ikke å komme til skade ved den utbyggingen som planlegges innenfor planområdet.  



                                                                                                   Planbeskrivelse Regulering Andørja Adventures AS, Engenes  

 

13 

 

 

 

4.6 Kulturverdi - kulturminner 
jfr. pkt 2.5 med kart. Det er gjort funn av ristninger, gårdshauger, gravrøyser og –hauger, Andørja kirke er 
listet og mange av byggene på Engenes er Sefrakregistrert. Andørja Adventures planlagte nybygg og 
øvrige nye fremtidige tiltak innenfor anlegget kommer ikke i direkte berøring med noen fornminner og 
vurderes heller ikke å forringe hensynet til dem eller opplevelsen av dem. Nye og oppførte bygg forholder 
seg til eksisterende bebyggelse, høyder og horisonter i nabolaget og i landskapet. Det nye opplevelses-
senteret legges ut på odden men øst for den ryggen som skiller ubebygde og bebygde områder på 
Engenes. Utforming og materialvalg på nybygget samt bevaring av eksisterende vegetasjon rundt dette, 
bidrar etter vår vurdering, til at Andørja kirka forblir den mest fremhevede bygningen på Engenes.     
 

 
 
 

4.7 Adkomst, trafikk og parkering 
Planforslaget innehar ingen endringer knyttet til adkomst eller parkering. Disse forholdene er ivaretatt i 
tilliggende gjeldende reguleringsplan for Engenes Havn fra 2016. Jfr. ellers pkt 2.7.  
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4.8 Teknisk infrastruktur 
Kommunal infrastruktur er etablert. Planlagt tiltak kan knyttes til eksisterende struktur. Hålogaland Kraft 
Nett AS kontaktes nærmere for å avklare om eksisterende anlegg inklusiv trafo har kapasitet til at nybygg 
og fremtidige småanlegg i masseuttaket kan tilkobles. En eventuell ny trafo til anlegget kan settes opp 
inne i masseuttaket sammen med event. innvendig anleggets service–/ lagerbygg som er oppført eller 
senere hvis behovet melder seg ifm videre utvikling av virksomheten.   
 
 

4.9 Grunnforhold 
Grunnen består av marin strandavsetning hvor størstedelen av grunnen for planlagt opplevelsessenter 
utgjør fast fjell. Nybyggets adkomst/servicedel oppføres inne i masseuttaket, øvrig del av bygning løftes 
legges på søyler oppå eksisterende terreng og berg innenfor svabergene. Detaljer rundt grunn avklares 
under detaljprosjekteringen, det vurderes ikke å være behov for masseutskiftning for nybyggets del som 
føres opp inne i masseuttaket.  
 
  

4.10 Risiko- og sårbarhet,  ROS - vurderinger 
Vurderingen er basert på veilederen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/DSB. 
Kartlegging av risiko og sårbarhet identifiserer aktuelle uønskede hendelser og vurderer sannsynligheten 
for at de opptrer og konsekvensen av dem hvis de inntreffer. Risiko er et produkt av sannsynligheten for 
at hendelsen inntreffer og konsekvensen av denne, - inndeling av sannsynlighet og konsekvens: 
 
SANNSYNLIGHET 
Begrep Forklaring 

Periodisk hendelse Enkeltstående hendelse 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i 
løpet av 50 år.  

Hendelsen er ikke kjent i tilsvarende 
situasjoner, men det eksisterer en teoretisk 
sjanse for at hendelsen inntreffer. 

Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en 
gang i løpet av 50 år. 

Hendelsen kan inntreffe, men det er mindre 
sannsynlig. 

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en 
gang i løpet av 10 år. 

Det er sannsynlig at hendelsen inntreffer. 

Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år. Det er meget sannsynlig at hendelsen 
inntreffer, faren er kontinuerlig til stede. 

 

Vurderingen av sannsynlighet tar utgangspunkt i historiske data, lokalkunnskap, statistikk, ekspertuttalelser og annen 
relevant informasjon, og en vurdering av om fremtidige klimaendringer kan påvirke dette bildet. 

Risikoforhold vurderes opp mot gjeldende grenseverdier i aktuelle forskrifter/retningslinjer, for eksempel: 

- Skred, flom og stormflo – kapittel 7 Byggeteknisk forskrift 
- Radon - §13-5 Byggeteknisk forskrift 
- Forurensning i grunn – kapittel 2 Forurensningsforskriften med vedlegg 1 
- Luftforurensning - kapittel 7 Forurensningsforskriften 
- Elektromagn. stråling § 26 Strålevernforskriften. Statens Strålevern veiledning: 

grenseverdier/utredningsmiljø 
- Støy - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

 
 

KONSEKVENS 
Begrep Forklaring 

Ufarlig Ingen person- eller miljøskade. Kan representere et uvesentlig systembrudd. Ingen økonomiske 
konsekvenser. 

En viss fare Få og små personskader. Mindre lokale miljøskader. Mindre skade som følge av et systembrudd. 
Små økonomiske konsekvenser. 

Kritisk Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader med lokale/regionale konsekvenser og 
restitusjonstid < 1 år. Systemet settes ut av drift over lengre tid. Moderate økonomiske 
konsekvenser. 

Farlig Personskade i form av en død eller varige mèn.  Alvorlige miljøskader med lokale/regionale 
konsekvenser og restitusjonstid > 1 år. Systemet settes varig ut av drift. Store økonomiske 
konsekvenser. 

Katastrofalt Kan resultere i flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet, uopprettelig 
miljøskade. Systemet settes permanent ut av drift. Meget store økonomiske konsekvenser. 
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Kartlegging av risiko 
Hendelser som er aktuelle å vurdere under planlegging er vist i tabellen under. Det er vurdert både risiko 
for planområdet/plantiltaket fra omgivelsene, og risiko som plantiltaket kan medføre for omgivelsene. 
 

Nr. Risikoforhold Aktualitet Risiko forårsakes 
av 

 

Ja Nei Omgivelser Tiltaket VURDERING - avbøtende tiltak 

1 Snøskred  x    

2 Steinskred/steinsprang  x    

3 Sørpeskred  x    

4 Jord- og leirskred  x    

5 Oversvømmelse/isgang  x    

6 Stormflo/havstigning  X   Ref. pkt 12.  

7 Overvannsflom  X    

8 Erosjon  x    

9 Kvikkleire  x    

10 Dårlig/usikker grunn  x   Detaljer håndteres i byggesaken. 

11 Sprengingsskader  x    

12 Ekstremvær  x   Bygningen må utformes for å tåle 
planlagt utsatt plassering. Løse 
gjenstander på/ved bygg og 
innen anlegget må være festet i 
bakken og/eller sikres ved uvær.  

13 Brann  x    

14 Eksplosjon  x    

15 Forurensing i vann/sjø  x    

16 Forurensning i 
bunnsedimenter 

 x    

17 Forurensing i grunn  x    

18 Luftforurensning  x     

19 Radon  x     

20 Elektromagn. stråling  x    

21 Støy  x   Aktivitet/utearrangement inne i 
masseuttaket, - naturlig skjermet 
mtp. event. støy til naboer. 

22 Trafikkulykker  x   Økt tilbud gir økt trafikk som igjen 
krever at avsatte gang og kjøre-
baner benyttes slik de er etablert. 
Bilparkering skal skje utenfor 
området. Økonomikjøring og 
gjestetrafikk ifm av-/pålasting må 
skje på de gåendes premisser. 

23 Smitte  x    

 Sårbar flora  x   Vegetasjon som skal bevares 
rundt opplevelsessenteret bør 
sikres/skjermes under bygging.  

25 Sårbar fauna/fisk  x    

26 Verneområder  x    

27 Vassdragsområder  x    

28 Fornminner  x    

29 Kulturminne/-miljø  x    

30 Prosjektgitte forhold;  
- Bygninger /Utforming 

 x    Ref. pkt 6 og 12 

 - Lokalisering/tomt  x   Jfr. over 

 - Byggefase  x   Anleggstrafikk, vareleveranser 
m.v samordnes med aktivitet i 
øvrig del av turistanlegget.  

 - Drift, aktivitet, trafikk    
  innen planområdet 

 x   Ref. pkt 22.  
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Vurdering av risiko 
Det er grunn til å tro at planområdet kan være utsatt for uønskede og risikofylte hendelser knyttet til; 

1. Trafikkuhell når kjøring, ferdsel og parkering ikke skjer på regulerte/avsatte arealer til dette. 
2. Skader på personer, bygg- og utstyr under uvær når bygninger og løse gjenstander ikke er sikret.  

 
 

Avbøtende tiltak 
1. Risikofylt hendelse tilknyttet bilkjøring ved AA er søkt redusert og planlagt avbøtet gjennom 

regulering, etablering og videreføring av et adskilt ferdselsområde og parkeringsareal for stedets 
gjester og besøkende. Ved større arrangement og når det er et større antall besøkende eller 
publikum til området, må parkering og kjøring opplyses og skiltes særskilt etter behov.  

 
Hensynet til barn/unge og gjester ved anlegget må påaktes særlig under bygge- og anleggsfasen 
ift. frakt av materiell og utstyr og ved benyttelse av større kjøretøy hvis/når øvrig del av anlegget 
er i drift, dvs når det er gjester i sjøhusene.  
 
Når anlegget er ferdig utbygd og tatt i bruk, vil man kunne vurdere om det eventuelt er behov for 
å gjøre tiltak som reduserer unødig bilferdsel innenfor Andørja Adventures anlegg.  
 

2. Risiko for skader på personer, bygninger og utstyr fra løse gjenstander ivaretas ved at løst utstyr, 
møblement, gjenstander m.v. er hensiktsmessig festet, eventuelt i bakken og/eller settes inn i hus 
i forkant av uvær og sterk vind. Det bør oppføres boder eller lignende for løst utstyr, møbler etc 
samt gis instruks for bortsetting og ivaretakelse av løst inventar som benyttes av leietakere.  

 
 
Aktuelle hendelser er plassert i risikodiagrammet under;   
ROS-diagrammet viser risiko/sårbarhet når avbøtende tiltak er iverksatt/gjennomført - dvs. når 
plan-/byggetiltaket gjennomføres i samsvar med føringer i støyrapporten og ferdsel skjer iht. regulering. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5 VEDLEGG  

1. Plankart datert 03.02.2017   (sosi- og pdf-format) 

2. Planbestemmelser datert 03.02.2017  (word- og pdf-format) 

3. Illustrasjonsskisse (sit.plan) for mulig bruk av anlegget v/ Erlikpluss AS datert 03.02.2017 (pdf) 

4. Illustrasjoner av planlagt nybygg og bygget ift. omgivelsene v/Erlikpluss AS (pdf) 

 

Sannsynlighet 

  Konsekvens 

Ufarlig Mindre farlig Kritisk Farlig Katastrofalt 

Lite 
sannsynlig 

 TRAFIKKUHELL    

Mindre 
sannsynlig 

 
Skade fra løse 

gjenstander på personer, 
bygg og utstyr ved uvær. 

   

Sannsynlig      

Meget 
sannsynlig 

     


