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   /5156657 Planvarsel 2018-01-18 

 PLANVARSEL - Regulering Ibestad Sykehjem, Hamnvik, Ibestad kommune. 

 

På vegne av Ibestad kommune varsles reguleringsendring iht. Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 for 

endring etter §12-14. Planlagt tiltak omfatter gnr 87/bnr 50, 18, 64 og 40 som eies av kommunen.  

Kommunen har under planlegging bygging av et nytt sykehjem og omsorgsboliger i Nøysomheten. 

Eksisterende helsesenter skal beholdes, øvrig bygningsmasse skal rives. Byggetomta utvides i mindre grad 

mot øst mot Fv131. Tiltaket skal oppføres innenfor allerede regulert offentlig areal med unntak av en mindre 

utvidelse mot øst.  

 

 
Formål 

Hensikten med planendringen er å skaffe hjemmel til å oppføre et nytt sykehjem på østre del av gnr 87/bnr 

50 og på bnr 18, 64 og 40. Nye omsorgsboliger skal oppføres på 87/50. Eksisterende sykehjem og 

dementavdeling vil bli revet for å gi plass til nye bygg. Helsesenteret skal beholdes. Adkomst, kjøreforhold og 

parkering til og innenfor tiltaket for besøkende, ansatte, beboere samt naboer, vil bli justert i ny plan. Grunnet 

behovet for å utvide tomta mot øst, stenges østre del av dagens vegtrasè av Nøysomheten slik at vegen ikke 

lenger blir en rundkjøringssløyfe.  Skisseprosjekt per januar 2018 legges til grunn for planendringene.  

 

Gjeldende planstatus;  

Kommuneplan: Tiltaket inngår i arealfelt H910_09 som betyr at gjeldende reguleringsplan benyttes. Denne  

og Nøysomheten vest (1978) og planen for sentrumsområdet utgjør en samlet plan for Hamnvik sentrum. 

 

Reguleringsplan: Gnr 87/bnr 50 og bnr 18, 64 og 40 inngår i Nøysomheten boligfelt fra 1974. Parsell 87/50 à  

13,3 daa og 87/40 à 0,72 daa er avsatt til offentlig bebyggelse med helsetilbud/-tjenester. 87/18 og 87/64 er  

avsatt til friområde og utgjør ca 1,3 daa. Regulert veg mellom parsell 87/50 og 87/18, 64 og 40 utgjør den  

østre sløyfen av Nøysomheten – dette arealet utgjør ca 0,7 daa.  
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Det foreligger ikke planbestemmelser for gjeldende regulering av Hamnvik sentrum- og boligområder.  

Planlagte reguleringsendringer og justeringer (ca-tall):  

Samlet areal som inngår i nytt plankart        16,2 daa 

- Gjeldende formål offentlig tjenesteyting videreføres på 87/50    13.0 daa 

- Gjeldende formål offentlig tjenesteyting videreføres på 87/40      0.7 daa 

- Vegformål østre trasè av Nøysomheten endres til offentlig tjenesteyting    0.7 daa 

- Friluftsformål på 87/18 og 64 endres til offentlig tjenesteyting     1,2 daa 

- Friluftsformål på 87/18 endres til veg- og adkomstformål        0,1 daa 

- Offentlig tjenesteyting 87/50 som endres til boligformål på 87/82     0,3 daa 

o Areal som endrer formål utgjør ca        2,3 daa 

 

Utnyttelsesgrad/BYA, dvs. % bebygd areal inklusiv parkeringsareal av tomta, foreslås satt til 40%. Skissert 

utbygging i situasjonsplan per januar 2018, utgjør ca 35%BYA. En noe høyere utnyttelsesgrad gir rom for 

utvidelse med flere omsorgsboliger dersom behovet skulle øke på sikt. Byggehøyder i planen (overkant tak) 

settes etter eksisterende Helsehus (ca kote 45,5), nytt sykehjem (ca kote 44,5) og to boligbygg (ca kote 48). 

 

Planbestemmelser utarbeides og vil supplere kartet for utforming, materialvalg, tilpasning til omkringliggende 

bebyggelse, beplantning og bevaring av eksisterende vegetasjon, meldeplikt iht. Kulturminnelovens §8, krav 

til detaljert utomhusplan i forbindelse med byggesaken m.v.  

Reguleringsendringene vurderes å være av en slik art og omfang at kommunen ønsker å behandle planen 

etter PBL § 12-14, dvs som en endring som kan behandles administrativt (tidl. benevnt «mindre» endring).  

Utbygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger påkrever en tomteutvidelse som innebærer formålsendringer 

på et beskjedent areal som er avsatt til veg- og friluftsområde i øst. Det vurderes at endringene i liten grad 

påvirker gjennomføring av gjeldende plan forøvrig og at endringene ikke går ut over hovedrammene i 

planen, viktige natur- eller friluftsområder berøres heller ikke. Adkomst til boligene i Nøysomheten nord og 

nordøst for sykehjemstomta, endres; kjøring til tomtene blir fra sørvest når Nøysomheten lukkes for 

rundkjøring.  Friluftsområdet som berøres anses ikke å være et viktig område, verken ift. beliggenhet eller 

vegetasjon og fordi det faktisk ikke er benyttet. Det finnes andre nærliggende områder som er bedre egnet 

samt i bruk til lek og opphold.    
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Planlagt byggetiltak på 87/50, 18, 64 og 40:  

Eksisterende helsehus som bevares, og nytt sykehjem med 16 plasser knyttes sammen. Disse to 

bygningene ligger på sørøstre del av tomta med adkomst til Nøysomheten fra sør. Omsorgsboligene 

etablereres i to separate bygninger med 2 X 6 boenheter og fellesrom, med adkomst fra nordre trasè av 

Nøysomheten. Mellom bygningene dannes et parkmessig fellestun som kan nås fra alle bygningene. 

 

Terrenget faller fra Nøysomheten i nord til sør og mot Fylkesvei 131/øst. Nye bygninger tilpasses terrenget, 

boligene etableres med èn boligetasje, det østre boligbygget får en korridorpassasje til helsehuset over 

anleggets felles tun. Den største delen av sykehjemmet etableres i èn etasje med boenheter på det øvre 

planet. Driftsenheten med kjøkken, lager, renhold, bårerom og personalfasiliteter m.v. legges i sykehjemmets 

underetasje mot sørøst. I denne delen av bygget har bygget to etasjer og egen adkomst til Nøysomheten.  

 

 
Røde linjer viser eksisterende bygninger som skal rives og del av kjøreveg som skal stenges. 

 

Nytt sykehjem planlegges oppført før eksisterende sykehjem rives slik at dette kan driftes under 

anleggsperioden. Omsorgsboligene bygges etter at dagens sykehjem er revet. Ny trafo må bygges.  

 

For naboene vil opparbeidelsen av nye hage-, park- og utomhusarealer rundt sykehjemmet og de nye 

boligene, gi et grønnere inntrykk enn dagens anlegg gjør. Besøk og aktivitet ved helsehuset og fremtidig 

sykehjem vil være skjermet fra naboene i og med at anlegget organiseres rundt et indre tun. Selv om deler 

av ny bygningsmasse legges nærmere naboene enn nåværende bebyggelse, vurderes det at nytt anlegg bli 

bedre tilpasset omkringliggende struktur. Dette gjøres gjennom nedbryting av bygningsvolumer og 

parkeringsareal, lave etasjehøyder samt terrengtilpasning. Sørvestre del av 87/50 blir etter riving av 

demensavdelingen, opparbeidet parkmessig. Her kan det på sikt hvis behov, bli bygd flere omsorgsboliger. 

 

Stengning av deler av eksisterende veg - Nøysomheten 

Nøysomheten er lagt i sløyfer i boligområdet og rundt sykehjemstomta. Østre del av sløyfen blir stengt i 

forbindelse med utvidelsen av tomta og bygging av nytt sykehjem. Boligene beliggende i nordøstre del av 

Nøysomheten blir etter bygging av nytt sykehjem, liggende i en blindvei hvor det blir etablert en snuplass 

eller vendehammer på kommunens tomt. Avstanden til nevnte boliger blir noe lengre enn i dag fra Fv131, 

men stengningen vil kunne føre til redusert trafikk i gata som igjen anses å være et gode for beboerne.  
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Bortfall av regulert friluftsområde – arealet utgjør ca 1,2 daa i gjeldende regulering. 

➢ I friluftsområdet er en felles adkomst til 88/10 og 88/76 etablert, den blir videreført i ny regulering.  

➢ Friluftsarealet er ikke i bruk til lek eller opphold. Dette skyldes at annet tilgjengelig og bedre egnet 

leke- og parkareal inne i boligområdet og i ubebygde skogholt i nærområdet heller benyttes.  

➢ Kommunen har gjennom prosjektet Stedsutvikling Ibestad, igangsatt flere tiltak i sentrumsområdet 

for å få mer aktivitet og liv i sentrum. I tiltaket inngår lekeplasser og aktivitetstilbud som er attraktive 

for barn, unge og voksne. Helt Grønn as arkitektur og landskap foresto i 2015, analysen og skisser til 

anleggene, som er under opparbeidelse, jfr. deres figur under. Parken og torget er gjort tilnærmet 

bilfritt og erstatter arealer som var avsatt til bilparkering (ca 1,5 daa) og til forretningsareal (ca 3 daa) 

som det ikke lenger er aktuelt å bygge ut. Området vil bli omregulert i kommuneplanens arealdel.  

➢ Opparbeidede leke-/aktivitetstiltak (2016) og fremtidig anlegg (2017-18) som ligger vis-a-vis nytt 

sykehjem, vurderes å kunne erstatte det friluftsarealet (ca 1,3 daa) som utgår til sykehjemmet.  
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Planprosess og fremdrift for reguleringsarbeidet;  

Med bakgrunn i tiltakets omfang og fordi hjemlede formål i hovedsak videreføres, ble det vurdert i 

oppstartsmøtet at tiltaket ikke krever konsekvensutredning etter PBL og Forskrift om konsekvensutredning.  

Reguleringen igangsettes som en full planprosess med 4 uker merknadsfrist, da man gjennom dette sikrer 

en høring som er tilfredsstillende for en mer omfattende prosess hvis det blir nødvendig. Kommunen er 

innstilt på å gjennomføre reguleringsendringen etter PBL §12-14, dersom innspill og merknader til 

planendringen kan ivaretas i en slik prosess. Det vurderes at endringene i prinsippet omfatter en endring 

hvor hjemlede formål blir justert, men ivaretatt gjennom nye tiltak i nærområdet som erstatter formål som 

utgår i det konkrete planområdet. Endringer på veien og av friluftsområdet gjøres i et begrenset område og 

er søkt utført slik at de ikke skal ramme eller gi urimelige konsekvenser for berørte naboer. Det foreslås 

ingen annen bruk enn den som er tillatt i området elles hjemles i gjeldende plan for sentrumsområdet.  

 

En planprosess etter § 12-14, vil være gunstig for ønsket fremdrift for igangsetting av tiltaket. Prosessen kan 

bli videreført som prosess A eller B under.  De vedlagte dokumentene og dette brev, vurderes å være 

tilfredsstillende og dekkende for det som er påkrevet ved varsling av en reguleringsendring etter pkt A.  

 

A.  Reguleringsendring etter PBL § 12-14: reguleringsendring som ikke påvirker planen forøvrig  

1) Planvarsel: annonse i Harstad Tidende (18.01.18) + brev til berørte grunneiere og myndigheter    

2) Frist for innsendelse av merknader og innspill til planendringen er 19.02.2018 (4 uker)  

3) Merknader behandles av kommunens administrasjon heri vurdering av videre prosess: Behandling 

etter §12-14 innebærer at forhold og konsekvenser ved reguleringsendringen som følger av nytt 

sykehjem og omsorgsboliger i det vesentlige blir like dagens situasjon (eventuelt bedre) og at 

berørte naboer, grunneiere og overordnet myndighet i stiller seg generelt positive til tiltaket.   

4) Etter merknadsbehandling innsendes et plankart og bestemmelser til kommunens planavdeling. 

5) Administrasjon behandler planforslaget og vedtar endringen som delegert sak.  

6) Administrasjonen kunngjør vedtaket til partene som er varslet. Vedtaket kan påklages, en eventuell 

klage behandles av Formannskapet og eventuelt Fylkesmannen. 

 

Ramme- /Byggesøknad for sykehjem og omsorgsboliger omsøkes deretter på vanlig måte med nabovarsel.  

 

B.   Full regulering (jfr. PBL kap. 12); 

1) Planvarsel: annonse i Harstad Tidende (01.2018), brev til berørte parter/grunneiere og myndigheter    

2) Frist for innsendelse av merknader og innspill til planendringen er 19.02.2018 (4 uker) 
3) Merknader behandles av kommunens administrasjon, heri vurdering av videre prosessform. 
4) Forslag til detaljplan med kart, planbestemmelser og beskrivelse av tiltaket, utarbeides.  
5) Administrasjonen fremsender planforslaget til Formannskapet for politisk behandling. 
6) 1. gangs behandling av Formannskapet med vedtak om offentlig ettersyn av planforslaget.  
7) Offentlig ettersyn med 6 ukers merknadsfrist. Berørte naboer/parter kan på nytt gi innspill og 

merknader til detaljer og foreslåtte løsninger i planforslaget. Vedlegges bygningsløsninger m.v.  
8) Administrativ behandling av innkomne merknader.  
9) 2. gangs behandling/vedtak av Formannskapet.   
10) Sluttbehandling med vedtak av Kommunestyret og kunngjøring av vedtak (vedtaket kan påklages).   

 
Dersom prosess B er aktuell for å få hjemmel til ønsket utbygging, vurderes det å gjennomføre parallell 
prosess for reguleringen og byggesaken. Det innebærer at byggesaken sendes på høring samtidig som 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Dette bidrar til en rasjonalisering av høringsprosessen og til at 
samlet saksbehandlingstid kan reduseres. Formelt må planen vedtas før det kan gis byggetillatelse.  
 

 

Merknader til planarbeidet;  

Spørsmål og henvendelse om planarbeidet eller tiltaket rettes til undertegnede på tlf. 45 40 47 37. Møte 

og/eller befaring kan avholdes med naboer dersom dette er ønsket før merknadsfristen utløper. 

Innspill til tiltaket rettes skriftlig på e-post til: anne.cathrine.schistad@norconsult.com eller pr. post til: 
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Norconsult AS 

Skolevegen 1 

9407 Harstad      innen 19.02.2018 

 

På forhånd takk for deres vurdering og tilbakemelding om  

1. Planlagt planendring tilknyttet utbygging og endring av gateløp/Nøysomheten  

2. Eventuelt planprosess A eller B  

 

Med vennlig hilsen 

Norconsult AS 

Anne Cathrine Schistad 
sign. 
 
 

 

Vedlegg:  Foreløpige prosjektskisser ved Norconsult AS datert januar 2018 (6 sider) 

 

 

Adresseliste.    

Gnr/bnr Eiere og myndigheter Adresser 
 

87/19 Oddvar Johnsen Nøysomheten 100 9450 Hamnvik 

8724 Knut Sandberg Eriksen Granliveien 19B 1086 Oslo 

87/41 Gunnvor Klefstad Normann Nøysomheten 94 9450 Hamnvik 

87/43 Øystein Normann Blåskjellveien 39 9414 Harstad 

87/64 Torunn Fallet Jensen Askveien 20 1482 Nittedal 

87/75 William Kurt Arntzen Nøysomheten 82 9450 Hamnvik 

87/79 Valter Sigmund Jacobsen Nøysomheten 10 9450 Hamnvik 

87/86 Lill-Grethe og Anders S. Fosshaug Mellomveien 3 9450 Hamnvik 

87/87 Åse Thode Iversen Mellomveien 1 9450 Hamnvik 

87/88  Hulda Kristine Bliktun Nøysomheten 20 9450 Hamnvik 

88/10 Jørn Egil Opdahl Lillehaugveien 2 9055 Meisterverk 

88/12 Britt T.F. og Kjell O. Aksberg Bygdaveien 45 9450 Hamnvik 

88/109 Helen Ch. Thode Hansen Nøysomheten 80 9450 Hamnvik 

    

88/76 Max Dialog AS, c/o Adv. FINN AS post@advokatfirmaetfinn.no 9483 Harstad 

87/50, 65, 
40, 

Ibestad kommune postmottak@ibestad.kommune.no 9450 Hamnvik 

87/76, 82, 
98 

Ibestad Eiendom AS Ibestad.eiendom@gmail.com   9450 Hamnvik 

 Troms Fylkeskommune  postmottak@tromsfylke.no  9296 Tromsø 

 Fylkesmannen i Troms  fmtrpostmottak@fylkesmannen.no  9291 Tromsø 

 Sametinget samediggi@samediggi.no 3770 Karasjok 

 Ibestad Vassverk ibesvass@sensewave.com 9450 Hamnvik 

 Statens vegvesen, Region Nord firmapost-nord@vegvesen.no 8002 Bodø 

 Telenor Kabelnett  kabelnett@telenor.com 5020 Bergen 

 Norges vassdrags-/energi-direktorat  NVE/Region Nord    rn@nve.no  8514 Narvik 

 Hålogaland Kraft Nett AS hlk@hlknett.no  9480 Harstad 
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