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1 Innledning 

1.1 Oppdragsgiver og planlegger 

• Planforslaget er utarbeidet for Arvesen Eiendom AS av Norconsult AS. 
 

• Arkitektfirmaet Snøhetta AS er engasjert av tiltakshaver til prosjektering av bygninger. De har tegnet 
lagerbygget som er under ferdigstillelse. Snøhetta har utarbeidet skissene til samlet arealutnyttelse 
(fig.1) og administrasjonsbygget som er lagt til grunn for utvidelsen av reguleringsplanen.  

 

• Multiconsult AS har forestått grunnundersøkelser og den miljøgeologiske undersøkelsen som legger 
føringer og rammer for planlagt utvikling av området på land og sjø. Multiconsult har også utarbeidet 
de foreløpige tegningene og beregningene av skjermingsmoloen som skal etableres vest i området.  

 

1.2 Bakgrunn og formål med planarbeidet 
De viktigste satsingsområdene for M. Arvesen Eiendom er lakseoppdrett og fiskeri, hvor den største 
aktiviteten i dag er oppdrett ved Kleiva Fiskefarm AS. Foretaket er morselskap for 3 kystnotrederier, 1 
trålselskap og reiselivs-bedriften Midnattsol AS. Selskapet har eierandeler i Brønnbåt Nord AS, Håløy 
Havservice AS, Astafjord Smolt AS og Astafjord Slakteri AS. Selskapets kontorer på Engenes som flyttes til 
Ånderkleiva, huser Kleiva Fiskefarm, Nordhavet AS, Arvesen AS, Brønnbåt Nord, Håløy Havservice og 
TøCo.  Innleide akvateknikere forer produksjonslokalitetene.  
 
Planforslaget utgjør utvidelse av hjemlet virksomhet med bakgrunn i økt behov for areal både på land og i 

sjøen. Gjeldende reguleringsplan for Ånderkleiva næringsområde BN12 utvides mot øst, vest og ut i sjøen.  

 

 

1.3 Beskrivelse av tiltaket 
Næringsområdet etableres på to nivåer, et nedre langstrakt nivå ved sjøen omfatter anleggets molo, kai, 

lager og driftsdel. Administrasjonsbygget i øst, ligger på et øvre nivå med hovedinngang til Fv132 via egen 

adkomst. Nedre og øvre nivå forbindes via heis-/trappekjernen i administrasjonsbygget. 3 adkomster til 

området inngår i planforslaget; ny adkomst i vest og i øst, midtre adkomst er regulert og blir videreført. 

  

 
Fig. 1. Blå linje utgjør gjeldende plan, rød linje utvidelse.  
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Planen er utvidet i øst for adkomst og parkering for administrasjonsbygget. I vest er planen utvidet for å få 

mer landareal til bygninger, utelagring og drift. Skjermingsmoloen vil forbedre forholdene i sjøen for 

virksomheten. Strand-/sjøareal skal hjemle etablering av kaier, fortøyningspunkt m.v. tilknyttet virksomheten.   

Tiltaket omfatter følgende utvidelser og nytt areal til: 
- Mot øst: gnr/bnr108/84 + del av Fv132: 

▪ Adkomsten til administrasjonsbygget og parkeringsplasser  
▪ Eventuelle utvidelser i fremtida. 

- Mot vest: gnr/bnr 107/84 + del av Fv132: 
▪ Lagerbygg, kai (er) og driftsareal.  
▪ Adkomst til skjermingsmolo. 

- Sjøområdet utenfor hele planområdet ut til kote ÷30 m i vest og ÷20 m i øst: 
▪ Sjøareal til utfylling og ev. etablering av kai (er), ankringspunkt m.v.  
▪ Skjermingsmolo, heri mudring på innerside mot øst  
▪ Moloen skal benyttes midlertidig til utskipning av stein til Engenes havn  

 

 

Planarbeid for Ånderkleiva næringsområdet ble varslet samtidig med et reguleringsarbeid for et masseuttak 

på motstående side av Fv132. Planprosessen for Ånderkleiva masseuttak videreføres nå i 2019/20. Uttaket 

skal ressurskartlegges og Kulturetaten skal undersøke området i 2019 forut for videreføringen. Forhold og 

temaer som angår begge planer, omtales der det er aktuelt i planen for næringsområde BN12. 

 

1.4 Krav om konsekvensutredning, lovgrunnlaget 

Planlagte tiltak er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, gjeldende fra 1. juli 2017. Det 
vurderes at planforslaget faller inn under forskriftens §8 a), reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II og vedlegg 
II punkt 10. k): Bygging av erosjonsforebyggende kystanlegg og vannbygging til sjøs kan medføre endringer 
av kysten, f.eks. diker, moloer, sjeteer og andre bygg til vern mot havet, bortsett fra vedlikehold og 
gjenoppbygging av slike anlegg.  

For vedlegg II-tiltak stiller ikke forskriften krav til at det skal utarbeides planprogram. Tiltak skal konsekvens-
utredes hvis de kan får vesentlige virkinger etter § 10. Kriteriene i forskriftens §§ 10 og 21 er med hensyn til 
for miljø og samfunn. Grunnforhold, skred/ras og landskapsvirkning er gitt nærmere redegjørelse. Av øvrige 
viktige temaer nevnes naturmangfold, vei/trafikk og transport, støy/forurensning, marinteknikk og ROS.  

 

1.5 Planstatus: overordnete planer og gjeldende reguleringsplaner 
Nasjonale planer og Rikspolitiske retningslinjer 

• 2018 Statlige plantreningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

• (2014) Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

• 2011 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsone langs sjøen 

• 2009 Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

• 1995 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 

• 1993 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

Fylkeskommunale planer (Troms og Finnmark er nylig sammenslått til èn fylkeskommune), her nevnes;  

• Fylkesplan for Troms 2014 - 2025 

• Regional planstrategi for Troms 2016 - 2019  

• Regional plan for landbruk i Troms 2014 - 2025 (inkl. handlingsprogram) 

• Regional Transportplan for Troms 2017 - 2029 

• Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2016 - 2021 

• Regional klima- og energistrategi for Troms 2015 - 2025 
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Kommuneplanens arealdel (KPA) 

I kommuneplanen vedtatt 9. juni 2016 er arealet for eksisterende reguleringsplan avsatt til næringsbebyggelse 

BN12. Formål utenfor gjeldende regulering er LNF-områder og akvakultur A01 (figur 2).  

 
Figur 2. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel med utvidelse av næringsområde B12 (rød stiplet linje).  

Reguleringsplan 

Detaljreguleringsplan for Ånderkleiva Næringsområde BN12 – Plan ID: 2017001 ble vedtatt 08.06.2017.  

En formalfeil tilknyttet innsigelser i planen, ble rettet opp i oktober 2018 mellom Ibestad kommune, NVE og 

Fylkesmannen i forbindelsen med at utvidelsen ble varslet. Eksisterende næringsområde er regulert til 

industri/lager med formålsbeskrivelse som omfatter kontor, administrasjon, lager, lagerhall, og produksjon for 

fiskerirelatert næring (figur 3). Bebygd areal (BYA) er inntil 80% av regulert tomt. 

  

 
Figur 3. Detaljreguleringsplan for Ånderkleiva Næringsområde BN12 – Plan ID: 2017001. 
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2 Planområdet – dagens situasjon 

2.1 Beliggenhet, berørte eiendommer og størrelse på planområdet 

 
Figur 4. Planområdet, mellom Engenes og Ånderkleiva, nord på Andørja. 

 

Tiltaket omfatter følgende eiendommer: gnr 107/bnr 1, 7, 49, 69 (Fv132), 84 og 108/84. 

 
Figur 5. Eksist. reguleringsplan = svart linje), utvidelse av planområdet = svart stiplet linje), blå linje = skjermingsmolo. 

Næringsområdet ligger nordvendt, inntil og på sjøsiden av Fv132. Landdelen er mellom 70-80 meter bredt 

og ca 550 m langt. Sjøarealet mellom skjermingsmoloen og administrasjonsbygget er ca 350 m langt.  

 

Planområdet ligger 

nord på Andørja, 

mellom Engenes og 

Åndervåg, på sjøsiden 

av Fv132. 

Planområdet består av 

eksist. næringsområde 

og utvidelse av dette, 

med et samlet areal på 

94 dekar (figur 4 og 5). 
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2.2 Dagens arealbruk og forholdet til omgivelsene 

Den allerede regulerte delen av området er i stor grad tatt i bruk, byggegrunn er etablert gjennom sprengning 
og utfylling og et større lagerbygg er under ferdigstillelse. Ellers er området preget av anleggsarbeid med 
brakker, lager for utstyr og anleggsmaskiner.  I sjøen utenfor og nordvest for planområdet, er det utlagt 
merder i produksjon.  

Nytt areal som søkes omdisponert på land er skogkledt utmarksareal og strandsone. Terrenget er relativt 
bratt, ulendt og lite/ikke brukt.  

Sjøarealet som søkes omregulert til havneområde i sjø for tiltaket, er avsatt og benyttet til akvakultur (A01) i 
dag iht. Kystplan Midt- og Sør-Troms. Planendringen i sjøen vil innebærer en forskyvning av grensen for 
virksomhet som konkret skal knyttes til og være en del av næringstiltaket på land.  

Kystplanen er under rullering Tiltakshaver har sendt innspill til Kystplanen om formålsendringen som ønskes 
gjort i overordnet plan utenfor næringsområdet. Formålsgrensene vil bli samordnet i planprosessene. 

Fv.132 passerer planområdet og danner en markert grense i sør til området som skal detaljreguleres.  

 

2.3 Landskap: topografi, vegetasjon og estetisk/kulturelle verdier 

Planområdet er nordvendt, og ligger mellom Fv132 og havet. Arealet i øst (figur 6) ligger på nivå med 
fylkesvegen på et høyere parti, det er bratt og ulendt, samt dekket av tett blandings- skog. I vest er det et 
smalt belte med vegetasjon, skrinn bjørkeskog, mellom vei og hav (figur 7). Fjæresonen er storsteinet, med 
noe gressvegetasjon innimellom, ned til flomålet (figur 7 og 8).  

Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i planområdet. Troms Fylkeskommune, Tromsø Museum 
og Sametinget har gitt tilbakemeldinger om at de ikke har behov for å befare området.  

 

 
Figur 6. Topografi og vegetasjon. Utvidelse av planområdet i øst. Dato: 05.10.2018. 
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Figur 7. Topografi og vegetasjon – fra vest mot øst. Utvidelse av planområdet i vest. Dato: 05.10.2018. 

 
Over: Stranda sett fra der skjermingsmoloen skal etableres. Strandsonen vurderes å være lite utsatt for 
sjøsprøyt og vind fra alle retninger, inklusiv nord/nordøst - med bakgrunn i at gress, mose og småbusker har 
etablert seg helt til øvre flomål.  

 
Figur 8. Topografi og vegetasjon. Fjæresonen. Dato: 05.10.2018. 

 
Strandsonen planlegges utfylt som bakenfor/mot øst og med driftsplan og kaier etablert på kote +3,5 - 3,8.  
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2.4 Naturverdier og rekreasjonsverdier 
Det er ikke registret spesielle naturverdier innenfor eller nær planområdet (Naturbase og Artsdatabanken) i 
som skal omreguleres, vest og øst for gjeldende reguleringsplan. Områdene er nordvendt, og ligger i bratt og 
ulendt terreng mellom Fv132 og havet, og er bevokst med trær. Strandsonen har ikke vært brukt til friluftsliv 
og rekreasjon verken før gjeldende regulering ble gjennomført i 2017 eller i dag. De nærmeste stiene, 
skogsveien til turområder i mark og fjell ligger på motsatt side av Fv132 i vest, og berøres ikke av tiltaket. 
Strandsonen benyttes i dag enten øst for plantiltaket ved Åndervåg/Straumen eller i vest ute på Engenes, 
hvor odden rundt kirka er mest populær.   
Sjøarealene er avsatt og i bruk for oppdrettsvirksomhet, og ikke benyttet til ankerområde. 
 

2.5 Adkomst og trafikkforhold 
Eksisterende næringsområde har én adkomst fra Fv132/Andørjaveien. Adkomsten ligger helt vest i 
gjeldende regulering. Adkomsten vil utgjøre den midtre adkomsten i ny plan. Det er flere meter høydeforskjell 
mellom fylkesvegen og næringstomta ved sjøen. Næringsområdet er smalt. For at arealet skal nyttes mest 
effektivt, er adkomstene lagt vertikalt på fylkesvegen. Inn-/utkjøring for store kjøretøy kan være noe 
utfordrende på vinterstid på dagens adkomst på grunn av stigningsforholdet.  
 

2.6 Barnas interesser, sosial infrastruktur og universell utforming 
Gjeldende regulering og planlagt utvidelse for næringsvirksomhet, er ikke et tiltak rettet for barn eller unge.  
Ånderkleiva næringsområde ligger ca 1 km fra Montesorriskolen i Åndervåg. Boligbebyggelse finnes i 
Åndervåg/Straumen, i Rødsteinkleiva og på Engenes henholdsvis ca 0,5 km og 1 km fra planområdet.  
 
Det er i dag ingen elever på Engenes/Rødsteinkleiva som går på skolen i Åndervåg, men dette vil kunne 
endre seg løpende. Skolen har per dato 25 elever, 1-10 trinn. Elevene bor mellom Årbostad og Hamnvik. 
Elevene skysses til skolen med buss eventuelt av foresatte. Unntaksvis vil enkeltelever gå alene forbi 
næringsområdet til Engenes på ettermiddagen. Området på motstående side av næringsområdet, er et 
regelmessig turmål for skolen i sommerhalvåret. Via Brakkeveien (gårdsvei) nås Langholtet, marka og 
stier/veg (Nappen) mot vest. I nedre del av vegen ligger bunkere fra 2. verdenskrig som besøkes ifm 
undervisningen. Gangferdsel og sykling langs Fv132 går i følge rektor på Montesorriskolen bra, da dette 
skjer på tider av dagen da det er minst trafikk og fordi det generelt er svært lite trafikk på fylkesvegen. 
 
Skolen nyttes et par dager i uka på dagtid, til aktivitetssenter for pensjonister. Dette er brukere som gjerne 
går eller sykler til/fra Engenes/Åndervåg. På dagtid er det normalt svært lite trafikk på og langs vegen.  
Det er nærbutikk, kafe, overnatting, fiske-, reiseliv og turistvirksomhet på Engenes. Kommunens 
administrasjon, øvrige skoler i Hamnvik, barnehagetilbud finnes på Åndstad og i Hamnvik. Elever i 
videregående skole drar til Salangen, Gibostad eller Harstad. Engenes er fiskerihavn og anløp for 
hurtigbåten mellom Harstad og Tromsø. Engenes anløpes 1-2 ganger daglig til Harstad eller nordover til 
Brøstadbotn, Finnsnes og Tromsø. Busstilbudet i området er begrenset til skole- og arbeidstrafikk i 
skoletiden til/fra Hamnvik, herfra tilkobling til ruter mot Harstad via ferge eller mot Salangen.   
 
 
2.7 Teknisk infrastruktur 
Kommunalt vann- og avløpsnett mellom Engens og Straumen, et etablert langs fylkesveien (sørside). 
Næringsområdet har koblet seg til kommunalt nett i nyetablert kum på sørsiden av veien ved eksisterende 
adkomst. Herfra er VA-ledninger til næringsområdet etablert på østsiden adkomstveg ned mot sjøen for 
videre spredning herfra. Ved nytt lagerbygg nedsettes brannkum. Anlegget er etablert med oljeutskiller, 
sandfanger, drensnett m.v. for forskriftsmessig ivaretakelse/håndtering av væsker og overvann.  
 
Strøm i området i luftnett langs Fv132.  En ny trafo er oppført for næringsvirksomheten vest i gjeldende plan. 
 
Yggdrasil U.L. har en slamkum for bygget på 108/47, liggende på 108/84 ved fylkesvegen, som må 
hensyntas, eventuelt flyttes, ved bygging av administrasjonsbygget og tilhørende parkeringsareal.  
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2.8 Grunnforhold 
Kartlegginger i forbindelse med gjeldende regulering avdekket potensielt usikker byggegrunn (leire). 
Multiconsult har vært engasjert av tiltakshaver for å gjennomføre geotekniske vurderinger og stabilitets-
beregninger (grunnboring og prøvetaking) i planområdet for gjeldende plan og for de arealene som inngår i 
det utvidede næringsområdet. Grunnundersøkelser er gjennomført i 2016 – 2018.  

2.9 Risiko- og sårbarhet 

Risiko innenfor selve næringstiltaket forutsettes å bli håndtert og ivaretatt iht. konkrete krav rundt igangsatt 

drift og generelle krav for bygge- og anleggsarbeidet som pågår innenfor tiltaket. 

 

 

Risiko utenfor og ved dagens hjemlede tiltak som kan ramme uvedkommende, vurderes å være knyttet til  

a) fallulykker, b) tilgang til/ferdsel på nåværende anleggsområde og b) trafikk som følger av dagens tiltak; 

 

a) Fallulykker innen nærings-/anleggsområdet 

- Igangsatt virksomhet og utbygging omfatter sprengning av fjell, påfyll av masser og arrondering.  

- I øst er det en høy fjellskjæring som grunnet stor høyde må være sikret med gjerde/sikring. Barn, 

unge og voksne skal være sikret mot fall. Da tiltaket ligger rett ved/langs fylkesvegen vil folk av 

nysgjerrighet lett kunne gå ut på kanten for å se på tiltaket og utsikten. Trær og topplag er ryddet 

og fjernet og bevirker til at området er blitt mer oversiktlig og at man ikke sklir på løst topplag.  

- Sikring ivaretas i henhold til krav i TEK. 

- Langs fylkesvegen vestover er terrenget også arrondert for å etablere bredere byggegrunn. 

Murer skal her i bakkant av bygninger og driftsareal, forhindre masseutglidning og erosjon.  

-  

b) Tilgang til nærings-/anleggsområdet 

- Kjøretøy, brakker, lager og farlig utstyr forutsettes avsatt og innlåst slik at uvedkommende ikke 

kan komme til eller skade seg på dette utenfor arbeidstid og i helger.  

 

c) Trafikkuhell/-påkjørsler  

- Igangsatt virksomhet omfatter per dato arbeider med etablering av byggetomt og driftsareal samt 

byggingen av et større lagerbygg. Kjøretøy som benyttes står på tomta etter arbeidstid, og 

medfører lite ferdsel på fylkesvegen. Transport av byggematerialer og lignende til/fra tomta 

utgjør dagens trafikk på Fv132 tilknyttet næringstiltaket. All anleggstrafikk går via Engenes.  
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3 Planprosess 

3.1 Planprosess og medvirkning 

Planprosessen er gjennomført i henhold til plan- og bygningsloven, kapittel 12: 
24.08.2018 Oppstartsmøte ble avholdt med Ibestad kommune. 
28.09.2018 Planvarsel: annonse i Harstad Tidende, brev/mail til berørte parter/grunneiere/myndigheter.  
29.10.2018  Frist for innsendelse av innspill og merknader til plantiltaket er 29.10.2018 (4 uker).  

30.04.2019 Forslag til detaljplan innsendes kommunen for 1.gangs administrativ og politisk behandling.  

 

3.2 Innspill og merknader til planarbeidet 

Tabellen under oppsummerer merknader/innspill med kommentarer. Alle merknader vedlagt planforslaget.  

AVSENDER INNSPILL/MERKNADER OG KOMMENTARER 

1. 
Ibestad kommune 
Oppstartsmøte 
24.08.2018 
 

Innspill/merknad 
Fra referatet nevnes temaer som skal vurderes og omtales nærmere; 

1. Landskap; tilpasning til terrenget. tiltakets synlighet fra land og sjø.  
2. Rasfare/skred 
3. Grunnforhold 
4. Støy 
5. Veg, infrastruktur 
6. Forurensing 

Kommentar 
1. Ingen bygninger kommer over terrenget på en slik måte at de vil 

prege landskapet. Administrasjonsbygget legges slik at taket kommer 
under fylkesveien. 

2. Iht kartverket ligger tiltaket i utløpsområdet for snøskred, men det har 
ikke vært registrert skred ned til Fv132.  

3. Multiconsults geotekniske vurderinger og stabilitetsberegninger 
avklart i grunn-/og miljøundersøkelser legges til grunn for 
detaljprosjektering og utbygging både på land og i sjøen. 

4. Tiltaket er etablert og utvider i et avskjermet område, utenfor 
boligbebyggelse. Tiltaket omfatter flytting av deler av dagens aktivitet 
på Engenes til Ånderkleiva. Boliger i Skårkleiva skjermet av åsrygg. 
Aktivitet/drift innenfor tiltaket skjer på dagtid, med noe skiftarbeid, 
tilsyn kveld, natt og helger.  

5. Forslag til adkomster og forhold tilknyttet driften av anlegget er 
avklart og redegjort. Dialog med Statens vegvesen er gjennomført. 

6. Drift på land og i bygninger skal utøves iht krav i TEK. Ikke påvist 
forurensning i sjøen. Masser fra eventuell mudring til molo og 
utdyping utenfor næringsområdet, kan deponeres i DEP01 iht 
kommuneplanen.  
 

2. 
Sametinget 
08.10.2018 

Innspill/merknad 
1. Er fornøyde med at hensynet til kulturminner er (blir) tatt med i reg. 

bestemmelsene til planen. Ellers ingen merknader. 
Kommentar 

1. Innspill tas til orientering. Aktsomhetsprinsippet ift. event. funn under 
arbeid er nedfelt i Kulturminnelovens § 8.  Det er derfor ikke påkrevet 
å ta dette forholdet inn i bestemmelsene da disse skal ivareta forhold 
som reguleres av Plan- og bygningsloven.  
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3. 
Norges vassdrags- 
/energidirektorat 
NVE 
12.10.2018 

Innspill/merknad 
1. Opprinnelig reguleringsplan, BN12 – Ånderkleiva, var heftet med to 

innsigelser, hhv fra NVE og FM som ikke var formelt frafalt i forrige 
planrunde i 2016/-17. Grunnundersøkelsene som var etterspurt av 
NVE ble utført og redegjorde for sikker byggegrunn. NVE har i dialog 
med kommunen trukket innsigelsen i brev av 23.10.2018 

2. Sikker byggegrunn, heri fare for kvikkleireskred må avklares i 
forbindelse med utvidelsen og tiltak i sjøen. 

Kommentar 
1. Tas til orientering 
2. Multiconsult AS har forestått grunnundersøkelser tilknyttet utvidelsen 

av næringsområdet. Resultater og føringer for utbygging og 
detaljprosjektering følger av rapporter og notater fra Multiconsult. 
Forholdet til MC undersøkelser er ivaretatt i planbestemmelsene. 

 

4. 
Troms 
Fylkeskommune 
23.10.2018 

Innspill/merknad 
1. Det er ikke kjente automatisk fredete kulturminner innenfor 

planområde. Aktsomhet og meldeplikt under bygging følger av 
Kulturminneloven §8. 

2. Friluftsinteresser i området må kartlegges og vurderes.  I mangel av 
kommunal kartlegging, bør forholdet kartlegges grundig i prosessen. 
Strandsonen vurderes her å ikke være i bruk. Med bakgrunn i et 
stadig større press på strandsonen, må forholdet redegjøres for.  

3. Konsekvenser for landskap skal vurderes 
Kommentar 

1. Tas til orientering (jfr. 2.1 foran) 
2. Se nærmere i beskrivelsen. En del av forholdene som omtales av 

fylkeskommunen, omfatter etter vår vurdering, arealer som kan 
komme i konflikt med masseuttaket som skal etableres på 
motstående side av fylkesvegen. Næringstiltaket påvirker ikke 
friluftsliv. Planområdets beliggenhet mot nord, smale kyststripe og 
vanskelig tilgjengelighet gjør at området ikke har vært brukt til 
ferdsel, opphold eller som fiskeplass. Igangsatt utbygging, innebærer 
at området heller ikke har verdi/interesse mht. turliv.  

3. Igangsatte tiltak har omfattet sprengning, utfylling og arrondering for 
å etablere et arealeffektivt driftsområde ved sjøen, dette skal utvides 
mot vest gjennom mindre masseuttak og utfylling. Ny bebyggelse vil 
ikke komme over terreng/horisonten og prege utsikt utenfra. Bygg på 
nedre nivå (BKB1) og administrasjonsbygget (BKB2), blir etablert slik 
at terrenget, vegen og fjellet bak, vil «skjerme» synligheten fra sjøen 
og fra øst og vest. Randsonen mot fylkesvegen og mot vest/øst skal 
bevares grønn. Vegetasjon og større trær fjernes etter behov. 
Revegetering påkrevet/planlagt enkelte steder. Skjermingsmoloen 
etableres med plastringstein mot vest (Engenes-Skårkleiva) og vil 
grunnet lav høyde ikke bli et dominerende element i landskapet.  
Engenes og odden som miljø- og kulturlandskap opprettholdes. 
Skjermingsmoloer, vorrer og lignende er naturlig element i kyststrøk.    
 

5. 
Direktoraret for 
mineralforvaltning 
24.10.2018 
 

Innspill/merknad 
1. DMF kan ikke se at arealer innenfor planområdet berører registrerte 

forekomster av mineralske ressurser.  
2. DMF har ingen ytterligere merknader til varselet 

Kommentar 
1. Tas til orientering 
2. Tas til orientering 
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6. 
Kystverket 
26.10.2018 

Innspill/merknad 
1. Planområdet vurderes å ikke komme i berøring med Statens 

forvaltningsareal i kommunalt sjøområde.  
2. Planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk utover 

planbestemmelsene. 
3. Tiltak langs land og ut i sjøen behandles iht Plan- og bygningsloven. 

Tiltak i sjø krever egen tillatelse etter Havne- og farvannsloven eller 
Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket. 

4. Ifm tiltak i sjøen må eventuelle ledninger eller kabler avklares.  
5. Tiltak som kan skape vesentlig ulempe for alminnelig ferdsel, krever 

tillatelse fra Kystverket etter tiltaksforskriften. 
6. Trafikksikker på sjøen må ivaretas i likhet med sikkerhet på land. Det 

må redegjøres for om tiltaket kan påvirke trafikksikkerheten. 
Kommentar 

1. Tas til orientering 
2. Tas til etterretning, lov/forskriftsreferanser inntas i bestemmelsene.  
3. Tas til etterretning, ref pkt 2. 
4. Tas til etterretning. 
5. Tas til etterretning. 
6. Ferdsel på sjøen tilknyttet tiltaket og dets anlegg i sjøen, samt ift. 

allmenn ferdsel og hurtigbåttrafikk er omtalt i beskrivelsen.  
 

7. 
Statens vegvesen 
01.11.2018 

Innspill/merknad 
1. Økt/endret/forventet trafikk tilknyttet utbyggingen, må redegjøres for. 
- Ift. eksist. anlegg/arealutnyttelse, konsekvenser for vegnettet, 

planområdet og ulike trafikantgrupper (kapasitetsvurderinger) 
- Tilrettelegging for sykkelbruk. 
2. Trafikkanalyser/kapasitetsberegninger vil avklare behov for 

rekkefølgebestemmelser tilknyttet veganlegg.  
3. Tilknytning/avkjørsel/kryss reguleres/bygges iht. N100 og V121.  
4. Fv132 reguleres som samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Heri kollektivholdeplass, fortau, annen veggrunn. 
5. Formålsgrense mellom samferdselsanlegg og øvrige areal skal følge 

eksist. eiendomsgrenser, minimum avstand til skulderkant = 3m, + 
skjæringstopp eller fyllingsfot + 1 m. Ref. grunn/terrengforhold.  

6. Byggegrense påføres hvert byggeområde, fast parkering og opplag 
skal skje utenfor byggegrense som her er 15m fra midtlinje veg. 

7. Det må avsettes tilstrekkelig manøvreringsareal innenfor tiltaket. 
8. Det må avsettes areal til snøopplag.  
9. Ytterligere innspill kan gis mer konkret ift. et detaljert planforslag. 
10. Anmoder om tett dialog videre i prosessen. 

Kommentar 
1. Tas til etterretning. Planforslaget inneholder løsning avklart og 

diskutert med Statens vegvesen 
2. Tas til etterretning  
3. Er ivaretatt.  
4. Er ivaretatt.  
5. Er ivaretatt.  
6. Er avklart.  
7. Er ivaretatt. 
8. Vil ivaretas delvis på land og på sjøen. Lite snø i området.  
9. Planforslagets løsning er diskutert med Statens vegvesen. 
10. Er gjennomført for næringsområdet og vil bli videreført og samordnet 

under planarbeidet for masseuttaket. 
 



Detaljregulering Engenes Næringsområde, Ånderkleiva 

 

Planid 1917 - 2018001 - Ibestad kommune 
Oppdragsnr.: 5185387   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2019-04-30  |  Side 

15 av 39 

5185387  

 

8. 
Fylkesmannen i 
Troms 
05.11.2018 

Innspill/merknad 
1. Opprinnelig reguleringsplan, BN12 – Ånderkleiva, var heftet med to 

innsigelser, hhv fra FM og NVE som ikke var formelt frafalt i forrige 
planrunde i 2016/-17. FM har i dialog med kommunen trukket 
innsigelsen til denne planen i brev av 26.10.2018. Planen må vedtas 
politisk «på nytt» ifm innsigelsesfrafallet for å bli formelt gyldig.  

2. Ingen merknader til utvidelsen av planområde BN12. 
3. Planen må redegjøre for forholdet mellom Ånderkleiva 

næringsområde og Engenes havn. 
Kommentar 

1. Tas til orientering og ivaretatt av NVE, FM og Ibestad kommune. 
2. Tas til orientering. 
3. Se punkt 4.1 i beskrivelsen.  

 

9.  
UL Yggdrasil 
13.12.2018 

Innspill/merknad 
1. UL Yggdrasil, 108/47 har en slamkum på nedsiden av Fv.132 på 

108/84. Dersom den blir berørt av utbygger forutsettes det at 
utbygger bekoster ev. skader eller flytting. 

Kommentarer 
1. Blir ivaretatt. Avklares nærmere mellom partene i videre prosjektering 

etter behov i forhold til administrasjonsbyggets plassering. 
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4 Planforslaget og dets virkninger 

4.1 Hovedgrep 
Planforslaget omfatter utvidelse av allerede hjemlet fiskeri- og sjørettet næringsvirksomhet i felt BN12.  
På land etableres på to nivåer som to adskilte områder for best arealutnyttelse og tilpasning til terrenget;  

1. Et nedre langstrakt nivå ved sjøen omfatter skjermingsmoloen, kai (-er) innenfor molo, innvendig og 
utvendig lager, manøvrerings- og driftsområder, samt parkeringsareal. Området foreslås med 2 
adkomster for rasjonell drift og av hensyn til høydeforskjellen mellom fylkesvegen og driftsområdet. 

2. Et øvre område i øst hvor administrasjonsbygget med parkering etableres med egen adkomst til 

Fv132. Taket på kontorbygget ligger lavere enn Fv132. Bygningen ligger som en skive inntil 

fjellskjæringen. Øvre og nedre nivå knyttes sammen gjennom byggets heis-/trappkjerne. 

3. Sjøområdet utenfor landarealene, mellom skjermingsmoloen og østre grense avsettes for mudring, 

utfylling, flere kaier, flytebrygger, lagring/forankring av utstyr mv. Det foreligger per dato ingen planer 

for utnyttelse vest for skjermingsmoloen. I vest sikrer planen primært areal til moloen i sjøen og på 

bunnen og til eventuelle fremtidige mindre tiltak langs land.  

4. Den midtre adkomsten er inngår i gjeldende plan, ny adkomst i vest og øst inngår i utvidet planareal. 

 
 
Administrasjonsbygget skal etableres med 35 arbeidsplasser og for møtevirksomhet. Ansatte- og 
gjesteparkering plasseres både ved hovedinngangen og på nedre havnenivå. Driftsområdet vil ha rundt 5 
fast ansatte, gjennom sesongen vil tallet på personell gå opp og det vil variere i perioder. Arbeidstiden innen 
anlegget vil primært være fra 07-16. For å ivareta driften av anlegget, vil ca. 5 ansatte jobbe helgeskift. 
Anlegget i Ånderkleiva skal ikke tilrettelegge for mottak av fisk eller slakting.  
 

Tiltakshaver har gjennom bistand av arkitekt, ønsket å gi næringsområdet et særpreg. Det er lagt ekstra 

ressurser ned i å føre opp bygg med høy estetisk og bygningsmessig kvalitet. Utforming, materialer og farger 

er valgt for å gi anlegget karakter samtidig som det tar hensyn til omgivelsene og skal gi rasjonell drift.  

 

Se vedlagte illustrasjoner og prinsipper for utbygging (Snøhetta AS).  
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A.  Tiltakshavers virksomhet, bruk og behov i Ånderkleiva og Engenes Fiskerihavn  

Ånderkleiva – anlegg og behov;  

➢ Næringsområdet vil inneholde lager og verksted for selskapet. Kaia skal hovedsakelig brukes til 

lasting og lossing. Området blir værutsatt fra NV, N og NØ selv med skjermingsmolo. Tiltakshaver er 

derfor helt avhengig av å kunne ligge i Engenes Fiskerihavn for å sikre stabilitet i sin virksomhet. 

Administrasjonen vurderes også flyttet fra Engenes til Ånderkleiva. 

 

Engenes havn – anlegg og behov;  

➢ Fiskerihavna vil fortsatt inneholde viktige offentlige og private kaistrukturer for tiltakshaver. De vil 

avvente ytterligere utbygging i egen regi (i samsvar med reguleringen fra 2016), til de ser hvordan 

Engenes Fiskerihavn utvikler seg. 

➢ Lager i Nybrygga fra 1946, Gammelbrygga fra 1926 og under Midnattsol m,fl. er og vil bli brukt.  

➢ Hvis Engenes Fiskerihavn etableres iht. reguleringsplanen fra 2016, vil tiltakshaver sannsynlig søke 

å bygge dypvannskai her for «Nordhavet» og tråleren «Magne Arvesen», og brønnbåter fordi de er 

helt avhengig av en skjermet struktur. 

 

B.  Andre utøveres virksomhet, bruk og behov i Engenes havn  

✓ Hurtigbåtanløp Harstad – Brøstadbotn – Finnsnes – Tromsø 

✓ Fiskerihavn benyttes og vil ha stor fremtidig betydning for Nordhavet as, Engenes Fiskeriselskap, 

Håløy Havservice AS, Brønnbåt Nord AS, Barents Maritim AS, Engenesfisk AS, sjarker, 

konsulentvirksomhet m.fl. som hjemmehavn. Heri, eventuelt fremtidig mottak av fisk over havna. 

✓ Sjarker, seifiskere i Vågsfjorden, fiskere på nord- og sørtur benytter havna løpende.  

✓ Turisme og reiseliv; Midnattsol AS, Andørja Adventures, Hai-senteret m.fl.  

✓ Lokalbefolkningens fritidsbåter 

 

4.2 Reguleringsformål – kort beskrivelse 
Formål og rammer i gjeldende reguleringsplan videreføres i nytt planforslag.  

Bebyggelse og anlegg 
Kombinert Industri/lager, BKB1 og BKB2  

Formålet omfatter rederi, fiskeri, akvakultur, kontor og administrasjon, lager, lagerhall, produksjon og 
annen sjø- og fiskerirelatert virksomhet samt kaianlegg med eventuelle brygger og andre flytende 
fortøyningsanlegg.  Innenfor området skal det avsettes areal til parkering for ansatte og driftskjøretøy 
samt tilstrekkelig trafikkareal for ferdsel og transport til/fra virksomheten langs kaifront og mellom 
bygninger. Virksomheten på land skal utvikles i sammenheng med området i sjø VHS utenfor.   
  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg, adkomst, SKV 
 Utgjør del av offentlig kjøreveg, Fv132/Andørjaveien og adkomstene til BKB1 og BKB2. 
Annen veigrunn -, grøntareal SVG 

Offentlig veggrunn til Fv132; utgjør teknisk anlegg, grøfter, skråninger, grøntanlegg, snøopplag m.v.  
Molo -  Utgjør skjermingsmolo for næringsområdet BKB1, BKB2 og VHS 

Moloen skal kunne nyttes som midlertidig utskipingskai under bygging av Engenes Havn. 
 
Grønnstruktur 
Grønnstruktur, naturområde GN   

Utgjør en grønnsone mellom næringsområdet BKB1 og BKB2 og Fv132. Faller sammen med 
byggegrensen til veg. eksisterende vegetasjon bevares der det er mulig og hensiktsmessig. 
Ubevokste deler av grønnsonen kan tilføres jord og egnede overskuddsmasser for naturlig tilgroing 
av stedegen vegetasjon. Grønnsonen vil kunne fungere som innsynsskjerming. 
 

 



Detaljregulering Engenes Næringsområde, Ånderkleiva 

 

Planid 1917 - 2018001 - Ibestad kommune 
Oppdragsnr.: 5185387   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2019-04-30  |  Side 

18 av 39 

5185387  

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
Havneområde i sjø, VHS 

Utgjør sjøareal utenfor BKB1 og BKB2 som er tilknyttet virksomheten. Området er avsatt til bruk og 

ferdsel, for kaier, flytebrygger, ankring og fortøyning av fartøy, utstyr og ulike anlegg m.v. 

 
Hensynssoner  
Sikringssone frisikt, H_140 

Utgjør frisiktsoner ved utkjøringer fra næringsområdet BKB1 og BKB2 til Fv132.  

4.3 Terrenginngrep og grunnforhold (jfr. fagrapporter/notater) 

Multiconsult Norge AS har utført geotekniske vurderinger og stabilitetsberegninger (grunnboring og 

prøvetaking) i hele planområdet for tiltakshaver. Grunnundersøkelser er utført i 2016 - 2018.  Multiconsults 

dokumenter og undersøkelser er førende for utbygging og detaljprosjektering innenfor planområdet BN12; 

Grunnundersøkelser Ånderkleiva; 

• 713706-RIG-RAP-001_rev01_14.02.17 

• 713706-RIG-NOT-001_13.02.17  

• 713706-RIG-NOT-001_Vedlegg_13.02.17 

• 713706-RIG-RAP-001_rev02, 02.05.18 

• 713706-RIG-TEG-001_rev03, Borplan, 14.09.18 

• 713706-RIG-NOT-002, 19.10.18 
             Miljøgeologiske undersøkelser av bunnsediment;  

• 713706-RIGm-RAP-001, 04.05.18 
 
Planlagte grunnarbeider for etablering av et skjermet kaiområde i Ånderkleiva omfatter i hovedsak fylling for 
ny omfatningsmolo. Molo og utdypning av havn redegjøres for i notat 713706-RIG-NOT-002.  
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Utdrag fra Multiconsults rapport:  
Grunnforhold: Terrenget faller mot sjøen med helning 1:3 - 1:10. I strandsonen er det maksimal helning 1:15 
ned til kote -3. Marbakken starter ca. 35 meter fra land. Løsmassemektigheten er 11-20 meter og består av 
sand/silt over bløt leire samt morene over fjell. 
 
Områdestabilitet: Grunnundersøkelsen viser at det ikke er påtruffet omfattende løsmasser med 
sprøbruddegenskaper, men det er påtruffet i mindre lag som synes å ha begrenset utstrekning. Disse massene 
er planlagt mudret for utfylling. Det er således ingen risiko for kvikkleireskred innenfor området og heller ingen 
risiko for at grunnbrudd ute i marbakken skal be seg innover land. Planlagte arbeider forventes dermed ikke å 
påvirke områdestabiliteten. 
 
Utdypning av havna: Arbeidene innebærer opptil 12 meter med mudring av løsmasser. Mudringsskråning 
1:2 eller slakere. Løsmassene som skal mudres ansees som lett mudderbare. Mudring kan antakeligvis utføres 
med gravemaskin, grabb og sugeutstyr.  
 
Molo: Etablering av moloen krever stabiliserende tiltak. Det foreslås masseutskiftning i to lokaliteter ved 
fyllingsfoten. Dette kan utføres ved mudring med grabb og å grave skråning 1:1,3 samt fortløpende utlegging 
av sprengtstein. Fyllingen legges med sjøredskap opp til kote -0 og med gravemaskin fra land til topp molo. 
Moloen erosjonssikres med plastring fra en 2 meter bred «plattform» på kote -4 til topp molo. Fylling av molo 
vil medføre setninger på grunn av økt belastning på sjøbunnen. Det kan ventes totale setninger på opp mot 
60-70 cm som kommer i hovedsak innen anleggsperioden. Det foreslås en overhøyde på 50 cm ved utlegging. 
  
Mengder: Ca. 26 000 m3 med mudring, ca. 22 500 m3 med masseutskiftning og ca. 27 000 m3 med fylling.  

 
Sjø 
Planlagte mudringsarbeider/tiltak forventes ikke å påvirke områdestabilteten. Beregningsresultater viser at 
stabiliteten på moloen er tilfredsstillende mot mudringsrenna i kaiområdet. 
 

 

Fig. 11  Multiconsult AS: Grønne felt utgjør mudring øst for skjermingsmoloen for etablering av  

skjermet kai og øvrig driftsareal og masseutskiftninger i forbindelse med stabilisering av moloen.  
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Tillatelser: Tillatelse til mudring og dumping i sjø må innhentes fra Fylkesmannen, jfr. Forurensningsforskriften 

kap. 22. Ibestad kommune søkes for tillatelse til planlagte tiltak i sjø iht. havne- og farvannsloven kap. 4.   

4.4 Miljøundersøkelser (jfr. fagrapport/notat) 

Miljøgeologisk prøvetaking av sjøbunnsedimenter er utført av Multiconsult Norge AS. Det er samlet inn 
prøver av overflatesedimenter (0-10 cm) fra fem stasjoner, og én prøve av dypere sediment. Sedimentprøver 
fra 3 stasjoner (ST1, ST3 og ST4) er sendt til kjemisk analyse for innhold av miljøgifter. Prøvene er analysert 
for innhold av tungmetaller, PAH16, PCB7, TBT og TOC. Prøvene er også analysert for innhold av tørrstoff 
og finstoff.  Resultatene viser at det ikke er påvist miljøgifter i sedimentene som overskrider tilstandsklasse II, 
eller trinn-1 grenseverdiene iht. Miljødirektoratets veiledere. 
 
Sedimentprøven fra ST5 er ikke analysert. Den er lagret og skal analyseres nå. ST5 ligger utenfor 
mudringsområde øst for skjermingsmoloen.  
 

Fig. 12   

 
Det vurderes med bakgrunn i funn i ST1, 3 og 4, at også resultat fra ST5 vil bli tilfredsstillende. Dette fordi 
området prøvene er tatt i er likt med hensyn til tidligere og dagens bruk, bunn, bølge- og vindforhold.  
 
Det vises også til Multiconsults miljøundersøkelser utført i juni 2014 i forbindelse med Kystverkets prosjekt 
Utdyping og moloendring i fiskerihavn Engenes. Ref. 712403-RIGm-RAP-001. 5 overflateprøver ble 
analysert for tungmetaller. Resultatene viste at miljøtilstanden på sjøbunnen ved Engenes Havne er fra god 
eller tilsvarer bakgrunnsnivå på alle stasjonene. Det ytterste-/østre analysested fra 2014 ST7, ble tatt rett 
vest for Naustberget, - rett vest for dette plantiltaket - og det ble ikke registrert miljøgifter. Det er grunn til å 
tro at miljøforholdene i sjøen mellom Naustberget og Skårkleiva på bakgrunn av bruk/aktivitet, bunn, bølge- 
og vindforhold er like og at tungmetaller ikke vil bli påvist utenfor tiltaksområdet i Skårkleiva i pkt ST5. 
Eventuelt funn som krever fjerning av masser og deponering vil bli ivaretatt forskriftsmessig.  
 
Før arbeidene med utfylling i sjø kan starte, skal det avklares med Fylkesmannen om den planlagte 
utfyllingen er søknadspliktige iht. forurensningsforskriften kapittel 22. 
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4.5 Marinteknikk – strømforhold – bølgehøyde (jfr. fagrapport/notat) 

Skjermingsmoloen planlegges brukt som utskipningskai for masser til Engenes Havn, før den blir endelig 
etablert for næringstiltakets virksomhet. Masser til skjermingsmoloen og Engenes havn, planlegges så langt 
ressursen blir dekkende, uttatt fra området vis-a-vis næringsområdet. (Masseuttaket reguleres i 2019/-20). 
 
Norconsult har vurdert og beregnet hvordan lokale vind- og bølgeforhold samt stormflo vil påvirke moloen. 
Også moloens høyde og vekten på dekkblokkene beregnet, og det er utført en skjermingsanalyse for å 
antyde bølgeforholdene ved kaien. 
I henhold til Multiconsults rapporter, påkreves detaljprosjektering av moloen. Multiconsult anbefaler en 
helningsvinkel på 1:1,3 for moloen. Denne helningen er også utgangspunktet for beregnede blokkstørrelser 
og molohøyder. Endelig konstruksjonshelning avklares med geoteknikere under detaljprosjekteringen 
ettersom 1:1,3 vil være noe mer kritisk for underlaget. Dersom man velger en slakere helningsvinkel, kan de 
samme dimensjoneringsdata (steinstørrelser, høyder) benyttes. 
 
Basert på historiske bilder er det lite som tyder på at det er store bevegelser av eroderbar masse i området, 
men en ny molo vil kunne endre på strømmene som kan skape erosjon.  
 
Norconsults beregninger er basert på dimensjoneringskriterier, med anbefaling om at skjermingsmoloen 
etableres iht. sikkerhetsklasse F2. Ved å dimensjonere etter sikkerhetsklasse F1 settes det begrensninger 
på driften ved anlegget og på muligheten for å utvikle området. Sikkerhet etter klasse F1, vil også kunne føre 
til hyppige oversvømmelser av kaien, skader på moloen og skader på installasjoner/fartøy bak eller på 
moloen. Molohøyden, som er omtalt av Multiconsult, er mest sannsynlig en antatt verdi for å kunne gi en 
vurdering av stabiliteten av sjøbunnen. Den vil dermed ikke være representativ for høyden som påkreves for 
å hindre overskylling mot kaien i henhold til sikkerhetsklasse F2.  
 
Det er små muligheter for havsjø å trenge inn til området, havsjø vil ikke bli av en slik størrelse at den skaper 
problemer. Moloens utforming vil hovedsakelig skjerme kaien mot bølger fra vestlige retninger. Dominerende 
vind og bølger er fra vest-nordvest. Beregningene viser at moloen ikke vil skjerme tilstrekkelig mot bølger fra 
NØ. Tiltakshaver sier at det sjeldent forekommer sterk vind og store bølger fra Tranøyfjorden slik beregnede 
resultater indikerer. Tiltakshaver ser for seg bruk av bølgebrytere/flytebrygger for å skjerme mot NØ. Det er 
brukt vinddata fra Andenes som er mer værutsatt. Verdiene fra NØ vurderes som konservative, men ikke 
urimelig mye siden luftstrømmene tvinges inn mellom høye fjell som gir en forsterkende effekt. Hensikt bak 
vurderingene er å sikre moloen mot en 200 års storm, anbefalte dimensjoneringer er basert på dette. Se pkt 
2.3 og fig. 7 og 8 med tanke på hvordan strandsonen er bevokst.  
 

4.6 Flom og skredfare 

Arealutvidelsene i øst og vest er ikke registrert som utsatt for jord- og flomskred, samt steinsprang (NVE 

Aktsomhetskart). Planområdet ligger derimot i et potensielt utløpsområde for snøskred. Ibestad kommune og 

tiltakshaver kjenner ikke til at det har gått skred i området og det er heller ikke registrert snøskredhendelser i 

området (NVE Aktsomhetskart). Hovedtyngden av bygningsmasser, blant annet største delen av 

administrasjonsbygget, ligger innenfor arealer som allerede er avsatt til utbygging i gjeldende regulering.  

På bakgrunn eksisterende kunnskap og gjeldende regulering, vurderes snøskredfaren innenfor planområdet 

som liten. Utvidelsene i øst og vest ansees ikke å medføre økt risiko ut over dagens situasjon. 

Deler av strandsonen i Skårkleiva kan være flomutsatt slik terrenget er i dag. Risikoen reduseres gjennom 

etablering av byggegrunn gjennom påfyll av masser og plastring av sjøfronten. En fyllingsfront bestående 

stor stein med ujevn overflate, vil bryte ned bølger og energi fra sjøen. Vinden fra N/NØ er begrenset siden 

det vokser gress helt ned i fjæra.  Oppbygd næringsareal til ca kote + 3,5-3,8 med fyllingsfront, vil kunne 

forhindre skader i forbindelse med stormflo og forventet havnivåstigning. Se vedlegg om kystteknikk.  

Bygninger som skal ivareta drift og lagring på det nedre nivået/ved sjøen, må utformes og innredes slik at 

eventuelle fremtidige vannskader blir forhindret.  
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De to bekkene som genereres ut av myrområdet på andre siden av fylkesveien, og som i dag renner ut der 

fyllingsfoten til skjermingsmoloen og utfylling skal etableres, skal legges i rør. Rørleggingen vil bli 

gjennomført slik at flom over vegen om våren, ved isgang om vinteren eller ved at rør proppes forhindres. 

Forholdet vil også måtte vurderes i reguleringen av masseuttaket i forhold til en eventuell driftsveg parallelt 

med fylkesvegen og dennes overgang til sjøsiden.   

4.7 Landskap  
Gjeldende regulering omfatter det meste av større terrenginngrep som har vært planlagt, er igangsatt og 

som skal gjøres i forbindelse med etablering av næringsområdet. Dette innebærer at området slik det 

fremstår i dag, allerede har påført endringer i landskapet. Tiltakene omfatter sprengning av fjell og utfylling 

parallelt med fylkesvegen innen det meste av gjeldende plan på gnr 107/bnr 49. Den helt østre delen av 

parsellen er mindre bearbeidet. Det er regulert og bevart en grønnsone langs Fv132 i hele planens lengde.  

 

Byggehøyder i gjeldende plan og bestemmelsene sikrer at bebyggelsen ikke vil bli dominerende i landskapet 

eller komme over horisonten eller terrenget. Dette er tilfelle om man ser næringsområdet fra Fv132 mot øst- 

eller vest eller fra sjøen. Disse føringene og betingelsene er videreført i utvidet planområde. 

  

Åsene og fjellet bak næringsområdet, er med på å skjule innsynet til og synligheten av anlegget og byggene 
som skal oppføres. Næringsområdet i Skårkleiva blir liggende litt tilbaketrukket mellom åsen øst ved 
Rødsteinkleiva og åsryggen i vest fra Veskeskaret til Ånderkleiva. Oppført og fremtidige bygg, lager/drifts- 
etableres i tillegg med materialer og farger som bidrar til at de tilpasses landskapet eller terrenget.  
 

 
Fig.13  Grønne linjer viser dominerende ås-/fjellrygger, røde plangrenser, skjermingsmolo vist sort. 

 

Næringsområdets synlighet og påvirkning sett fra Engenes eller sjøen vurderes å være det mest vesentlige 

å synliggjøre/vurdere i forbindelse med planutvidelsen. Skjermingsmoloen vil være det nye elementet i 

planforslaget som vil kunne påvirke dagens oppfatning av landskap og terreng.  

 

Engenes kirke, omkringliggende bygninger og kulturlandskapet på neset, er som objekter og miljø viktige 

kulturminner å bevare. Avstanden fra næringsområdet til kirka/odden vurderes å være tilfredsstillende med 

tanke hvordan området fremstår fra sjøen. Området vil etter vår vurdering, grunnet byggehøyder, 
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materialbruk-/farger og med fjell/vegetasjon bak seg, ikke kunne skille seg ut på en slik måte at kirka eller 

Engenes ikke opprettholder sin betydning og funksjon som blikkfang og tyngdepunkt på Engenes. På lang 

avstand vil næringsområdet nesten bli skjult. Jo nærmere land du kommer, vil avstanden mellom kirka og 

næringsområdet føre til at man kun kan se på ett av områdene av gangen.  

Står man ved kirka på Engenes, kan man i vinterhalvåret knapt se spissen av skjermingsmoloen. Den vil 

bestå av stedegen stein og ha lav høyde over havet.  Står man på odden eller i havna, vil man se mer av 

moloen, men moloen vil igjen skjerme for innsyn til bakenforliggende bygg, kaier, båter og anlegg.  Kommer 

man østfra vil man ved grendehuset, se næringsparken nedenfor seg, på sjøsiden av fylkesvegen. Herfra vil 

man også se Engenesodden, men ikke kirka.  

3D-illustrasjonene under viser anlegget i terreng og landskap. Åsryggen Langholtet skiller næringsområdet 

fra det flate landbruk– og kulturlandskapet på Engenes og rundt kirka. Modellen er uten trær, med unntak av 

trær som er innlagt i modellen ved administrasjonsbygget. Dette innebærer at trær i virkeligheten i stor grad 

vil skjule næringsområdet både sett fra vest/fra kirka og mot vest/mot kirka. Modellillustrasjoner sett mot øst, 

vil heller ikke vise fjellene bak Åndervåg/Straumen.   

 
Fra sjøen N/NØ: Ånderkleiva næringsomåde        Langholtet                          kirka 

 

Næringsområdet vil bli lite dominerende da bakenforliggende fjell og vegetasjon skjermer anlegget. Terreng 

og landskap ved næringsområdet skiller seg klart fra landskapet på Engenes. Åsryggen Langholtet markere 

skillet mellom tettstedet med boligområder og næringsbebyggelsen.   

  

 

 
Fra sjøen N/NØ:  Ånderkleiva næringsomåde     skjermingsmolo 
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Ånderkleiva            Langholtet  Engenes 

3D-modell sett fra øst. Åsryggen Langholtet utgjør et markert skille til Engenes. Den skogkledde åsryggen 

skjermer i stor grad for innsyn fra Engenes mot Ånderkleiva. 

 

 
Fotomontasje sett fra hurtigbåtkaia på Engenes møt øst/mot Ånderkleiva.  

 

Ny bebyggelse vil ikke kommer over åsen/horisonten og vurderes ikke å påvirke karakteren i landskapet. 

Skjermingsmolo, steinfjære og utfyllinger i driftsområdet går i hverandre. Den skogkledde åsryggen fra 

Veskeskaret utgjør et markert skille mot Åndervåg.  
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3D-modell uten trær, sett mot øst fra plassen foran Engenes kirke. Taket på administrasjonsbygget i 

Ånderkleiva kan så vidt ses. Ytre del av skjermingsmoloen vil tilsvarende også være lite synlig mellom 

husene langs Fv132 fra nærliggende standpunkt.  

 

 
Foto sett mot øst fra plassen foran kirka. Kun akvaanlegg og fartøy i sjøen utenfor Ånderkleiva kan ses. 

Trær over Langholtet og langs Fv132 skjermer for innsyn til næringsområdet i Ånderkleiva.  
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3D-modell uten trær, grantrær innlagt ved administrasjonsbygget. Sett fra Fv132 i Rødsteinkleiva mot øst. 

Skjermingsmoloen, lagerbygg under bygging og administrasjonsbygg vises. Tiltakene vurderes å falle inn i 

terreng og landskap som eksist. bebyggelse. Åsryggen opp mot fjellet er i virkeligheten skogkledd og vil 

ytterligere medvirke til at næringsområdet ligger avskjermet og lite synlig.   

 

 

 
3D-modell, uten trær, grantrær innlagt ved admin.bygget. Sett fra Andørja Adventures på Engenesodden 

mot øst. Fjell bak Åndervåg/Straumen er ikke med i modellen. Modellen viser at ny bebyggelse i Ånderkleiva 

ikke kommer over ryggen ned fra Veskeskaret.  Åsryggen opp mot fjellet er i virkeligheten skogkledd.    
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3D-modell uten trær, grantrær innlagt ved administrasjonsbygget. Sett mot vest fra Fv132, grendehuset til 

venstre i bildet. Nytt bygg vil ligge lavere enn fylkesvegen. Bygningskroppen vil legge seg inntil skrenten som 

strekker seg fra øvre til nedre nivå på næringsområdet. 

 

 
 

3D-modell uten trær. Sett innenfra administrasjonsbygget mot vest/mot Engenes.  Molo og kaistruktur 

vurderes å følge samt tilpasse seg strandsonen med nes og utstikkere.  
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Materialer og farger vil 
sammen med plassering av 
nye byginger, medvirke til at 
de ikke blir dominerende eller 
stikker seg ut. Materialer 
tenkes å ta opp tekstur og 
farger som finnes i naturen og 
terrenget rundt tiltaket;  
betong, fibersementplater, 
sink, aluminium, stål og glass. 
Farger grå – lyse og mørke 
farger, sink, sort, rødorgange, 
oker-/brun-/sennepsgul og 
flere variasjoner av grønt. 

 

  

4.8 Naturmangfold 
Det er ikke registret spesielle naturverdier innenfor eller nær planområdet (Naturbase og Artsdatabanken). Det 
har heller ikke framkommet opplysninger under planarbeidet som tyder på at det kan være prioriterte, trua 
og/eller utvalgte arter og naturtyper i området. Deler av planområdet er allerede regulert og tatt i bruk eller er 
under bygging. Sjøarealet er tilsvarende landområdet, avsatt til akvakultur i kommuneplanens arealdel, og 
planlagte tiltak vil være i samsvar med dette. Utbyggingen vurderes og ikke påvirke havfugl i området.  
 
Vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig 
myndighet. Følgende vurderinger er gjort: Tiltaket/inngrepet er vurdert til ikke å påvirke naturmangfoldet i 
nevneverdig grad og kunnskapsgrunnlaget vurderes å stå i et rimelig forhold til planens omfang og karakter, 
jf. naturmangfoldloven § 8. I og med at naturmangfold til liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan 
påvises effekter av planen på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere 
vurderinger etter §§ 9 - 12. Se også kapittel om forurensning til grunn og vann. 

4.9 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i planområdet (Riksantikvaren/Kulturminnesøk). 
Kulturminneetatene: Troms Fylkeskommune, Tromsø Museum og Sametinget har ikke hatt behov for å 
befare området. Virkning på kulturmiljøet på Engenes er vurdert under «Landskap» (se kap.4.7). 

4.10 Landbruk og naturressurser 
Utvidelsen av planområdet inkluderer ca. 16 dekar LNF-område, som reguleres til næring/industri. Terrenget 

er relativt bratt og området er ikke registrert som dyrkbar jord (NIBIO - Kilden). Jordsmonnet er skrint og arealet 

smalt. Skogen er hovedsakelig løvskog med innslag av plantet gran, - middels bonitet. Arealet er vurdert til å 

ha liten landbruksverdi. Skogen i området vurderes å ha liten økonomisk verdi.  

Utbyggingen av skjermingsmoloen vil kreve masse av tilstrekkelig kvalitet. Massene er i utgangspunktet 
planlagt hentet fra masseuttaket som skal reguleres/etableres på motsatt side av Fv.132. Dette vil sikre 
minimal og svært kort transport. (Vurderinger av uttaket gjøres i reguleringsplan for Ånderkleiva masseuttak). 

4.11 Friluftsliv, folkehelse og nærmiljø  
Land 

Planområdet er nordvendt, nytt areal ligger i bratt og ulendt terreng mellom Fv132 og havet, og er i stor grad 

dekket av tett vegetasjon/trær. Fjæra består av stor stein og ansees mindre egnet til bading og gangferdsel. 

Terrengets beskaffenhet i kombinasjon med igangsatt bygge og terrengarbeider, medfører at området er 

lite/ikke brukt til friluftsliv og rekreasjon. Det var heller ikke i allmenn bruk før området ble omregulert i 2017.  
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Stier og skogsvei til mark og fjell ligger på motsatt side av Fv132 i vest og berøres ikke av tiltaket. Det 

samme gjelder de tørre ryggene og gamle bunkere i nordvest, samt lysløype ca. 400 meter nær skolen øst 

for planområdet. Utvidelsene i øst og vest medfører heller ikke redusert utsikt fra terrenget rundt 

planområdet. Fra Nappen og Langmyra møtes mange stier som fører opp i fjellet opp mot bl. a. Kråktindan. 

Masseuttak som planlegges på sørsiden av Fv132, med uttak av masser til molo i planområdet, kan ha en 

større påvirkning på friluftslivet. Dette vurderes nærmere i tilknytning til egen reguleringsplan for masseuttaket. 

 
 Fig.14  Blått avmerket område viser området med bl. bunkere, som brukes av skolen. 

 

Sjø 

Utenfor land er arealet i sjø avsatt og brukt til akvakultur, og ikke benyttet til ankerområde. På bakgrunn av 
lokalkunnskap om bruk av planområdet, vurderes det som ikke verdifullt for friluftsliv eller fiske fra land eller 
småbåt. Ferdselsleden forbi planområdet berøres ikke av tiltaket. 

4.12 Barnas interesser, sosial infrastruktur og universell utforming 
Trafikksikkerhet angår særlig angår barn og unge grunnet ferdsel forbi planområdet på Fv132.  
Det har gjennom dialog med Statens vegvesen, blitt avklart at det med bakgrunn i trafikktetthet, ÅDT 330, 
ikke er aktuelt å kreve eller etablere fortau langs Fv132 mellom Engenes og Straumen. Fylkesvegen som 
passerer tiltaket, ender på Årbostad og har ingen gjennomgangstrafikk.  
 

Skoleelever bringes til/fra skolen i Åndervåg eller Hamnvik enten med skolebuss eller av foresatte. Rektor 

ved Montesorriskolen i Åndervåg har gitt uttrykk for at skolens ferdsel langs fylkesveien kan tilpasses 

næringsområdets trafikk og aktivitet på en slik måte at konflikt kan unngås og ikke representerer en risiko. 

Tilsvarende vil også næringstiltaket til en viss grad kunne styre sin aktivitet for å ta hensyn til skolens ferdsel.  

Det vurderes at oversikten i området vil forbedres langs næringsområdet når trær og vegetasjon fjernes for 

ny bebyggelse og ved de tre ut/innkjøringene fra området. Kjører de fleste bilene ut/inn til næringsområdet 

via adkomsten helt i vest, unngås mye trafikk på Fv132 der elevene går til Brakkeveien og turområdet. 

  

Næringsområdet ligger mellom bolig- og tettbebyggelsen på Engenes og Åndervåg/Straumen, dette kan 

innebære ferdsel av myke trafikanter. Det er derfor naturlig at det foretas løpende vurdering av hvordan 

kjøre- og ferdselsmønsteret utvikler seg, slik at tiltak settes inn ved behov ved endret eller økt risiko både 

under anleggstiden og senere driftsfase. Avbøtende tiltak på vegen mellom Åndervåg og Engenes, kan være 

redusert fart som særlig fanger opp forbipasserende.  
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Det vil være viktig å vurdere ferdsel langs fylkesvegen i området under reguleringen av masseuttaket, heri 

anleggs- og uttaksperioden og for virksomhet som inngår i etterbruken av uttaket. Løpende vurderinger i de 

nærmeste årene i forbindelse med ulike former for anleggsarbeid, vil og burde kunne føre til strakstiltak eller 

midlertidige ordninger mellom Rødsteinkleiva og Åndervåg av hensyn til myke trafikanter.  

Nye bygninger/anlegg vil iht. bruk og brukerne, bli tilrettelagt for universell tilgjengelighet der det er aktuelt.  

 

 

4.13 Vei, transport og trafikk  
Adkomst til planområdet er direkte til Fv132. Det foreslås to nye permanente avkjøringer, nr. 2 og 3 under, i 

tillegg til eksisterende, nr. 1. Intern trafikk/manøvrering for drift av virksomheten innen planområdet, ivaretas.  

 

 
Fig.15   Adkomster og arealdisponering 

- Adkomst 1 og 2 skal primært benyttes til driftsdelen ved sjøen og for noen ansatte.  
- Adkomst 3 skal benyttes til administrasjonsbygget, for ca halvparten av de ansatte og besøkende.  
- Avstand mellom adkomst 1 og 2 = 165 meter. Avstand mellom adkomst 1 og 3 = 350 meter. 

  
Fig.16    Adkomster og kjøremønster innenfor driftsområdet. 
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2 adkomster til driftsområdet bidrar til at en del intern rygging kan unngås og at særlig større kjøretøy kan 
tilpasse kjøremønster til planlagt aktivitet og av-/pålassing mv. ved bygg eller kaier etter behov. Tiltakets 
egne driftskjøretøy som benyttes innenfor næringsområdet omfatter truck, teleskoptruck og traktor.  
 
All trafikk til/fra Ånderkleiva mot sør/Harstad/Rv83 eller mot øst/Sjøvegan, Sørreisa, E6-nord/sør, må gå via 
Engenes siden Fv132 ender blindt i Årbostad. Adkomsten i vest har det beste stigningsforholdet og antas å 
bli mest brukt. Det er gunstig for myke trafikanter at den vestre adkomsten benyttes mest, fordi man 
reduserer kjøring på Fv132 og man unngår å passere Brakkeveien når den brukes for å komme seg i marka.   
 
Planutvidelsen vurderes ikke å medføre særlig økt trafikk ut/inn på fylkesveien ut over den aktiviteten som 
omfattes av gjeldende plan og tiltakene som inngår i denne. Det samme gjelder under anleggstiden – med 
unntak av etablering av skjermingsmoloen. Når næringsområdet står fullt utbygd, vil det omfatte trafikk fra ca 
35 kontoransatte, noen daglige gjester, 5 driftsansatte på drift, et varierende antall ansatte gjennom 
sesongen samt frakt ti/fra anlegget. Iflg tiltakshaver vil driftstrafikken kunne variere fra 5 til 30 turer daglig 
(tur/retur). Til- og utkjøring fra anlegget omfatter frakt av utstyr til havbruk og fiskeri; herunder forslanger, 
nøter, tau, lodd, div mekanisk/hydraulisk og elektroteknisk utstyr, avfallstransport av destruerte slanger, 
kasserte nøter, tau, mærer m.m.  Logistikk tilknyttet fòr/ensilasje foregår på sjøen. Ferdselsvariasjonene er 
ikke sesongbetinget, men knyttet til drift av anlegg, båter og utstyr.  
 
 
 
Utforming 
Adkomstene etableres med utforming i henhold til Statens vegvesen vegnormaler, N100 og V121. 
Veggeometri som er benyttet som underlag for vurdering av utforming og plassering, er avklart med 
vegvesenet under prosessen og innarbeidet i reguleringsplanforslaget.  
 
Dimensjoneringskriterier 

Fylkesveg 132: Vegklasse Hø2 – Øvrige hovedveger, ÅDT < 12000 og fartsgrense 60 km/t.  
Krav til stoppsikt, ihht tabell C.9.  

AVKJØRSLER  
- Antar ÅDT > 50 i alle avkjørsler og/eller stor andel lastebiler og vogntog.  

 
Dimensjonerende kjøretøy (kjøremåte A):  

- Adkomst vest: Vogntog (VT) 22 m. Eksisterende adkomst: Lastebil (L) 12 m  
- Adkomst øst: Personbil (P). (Kan trafikkeres av liten lastebil LL – kjøremåte B/C)  

 
Hjørneavrundinger:  

- Adkomst vest: 2R-R-3R. R = 12 m mot vest, R = 6 m mot øst - tilpasset sporing for VT.  
- Eksisterende adkomst: 2R-R-3R. R = 12 m begge sider -tilpasset sporing for L.  
- Adkomst øst: R = 9 m. Begge sider.  

Ihht N100, kap D.1.4.1 bør hjørneavrundingene være R = 9 m i alle adkomster. Pga lite tilgjengelig plass ved 
vestre adkomst og for å oppnå bedre kjørekurver - i vestre og eksisterende adkomst, er det i stedet benyttet 
kurvekombinasjoner som beskrevet over.  
 
Krav til stoppsikt:  

✓ Horisontalradius mot vest, Rh = 800 m, krav til siktlengde 70 m  
✓ Horisontalradius mot øst, Rh = 150 m, krav til siktlengde 65 m  
✓ Stigning mot vest + 3,83 %, mot øst + 2,88 %. Siktlengdene er korrigert for stigning.  

 
Eksisterende adkomst  

✓ Horisontalradius mot vest, Rh = 500 m, krav til siktlengde 70 m  
✓ Horisontalradius mot øst, rettlinje, krav til siktlengde 75 m.  
✓ Stigning mot vest + 2,12 %, mot øst -6,5 % (fall mot avkjørsel). Siktlengdene er korrigert for stigning.   

 
 



Detaljregulering Engenes Næringsområde, Ånderkleiva 

 

Planid 1917 - 2018001 - Ibestad kommune 
Oppdragsnr.: 5185387   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2019-04-30  |  Side 

32 av 39 

5185387  

 

Adkomst øst  
✓ Horisontalradius mot vest, rettlinje, krav til siktlengde 75 m  
✓ Horisontalradius mot øst, rettlinje, krav til siktlengde 75 m.  
✓ Stigning mot vest -1,74/–0,28% (fall mot avkjørsel), mot øst +0,28%. Siktlengde korrigert for stigning.  

 
Horisontal- og vertikalkurvatur / stigning i avkjørsler:  

Vegbredde interne veger: 6,0 m + skuldre 0,5 m. Det er tatt utgangspunkt i krav til vertikal linjeføring 
for kryss med bakgrunn i type og mengde trafikk.  

 
 
Det er avklart i samråd med Statens vegvesen at fortau langs Fv132 ikke er påkrevd eller kan prioriteres 
med bakgrunn i bruk og trafikktall som er beskjedent, 330 ÅDT. Det er også avklart at busstilbudet og bruken 
av buss, tilsier at holdeplass innenfor planområdet ikke er påkrevd. Ved behov for stopp for passasjerer til 
næringsområdet, kan bussen stoppe i vegen, eventuelt på plassen foran grendehuset. Tiltakets ansatte 
forventes å bruke privatbil til jobben, med mindre de bor slik at de går eller sykler til jobb.  
 
Kjørehastigheten for biler som kjører ut/inn av næringsområdet og langs området, uansett adkomst, vil være 
lav. Det er biler som passerer området, som vil ha størst fart og som vurderes å kunne utgjøre størst risiko. 
Strekket mellom boligområdene har høyere fartsgrense enn det er i Åndervåg eller i Rødsteinkleiva-
Engenes. Med bakgrunn i planlagte næringsaktivitet, midlertidig masseuttak og dettes etterbruk, - samt 
utviklingen av elevtallet på skolen i Åndervåg, bør eventuelle trafikksikkerhetstiltak på Fv132 vurderes 
løpende. Avbøtende tiltak kan være å redusere farten, iverksette fysiske fartsreduserende tiltak i vegen eller 
eventuelt breddeutvidelse av vegen med fortau gjennom området som med årene kan få næringsvirksomhet 
på begge sider.  
 
Til sjøs 
Tiltaket vil ikke berøre farleden for skipstrafikk ved Andørja og Engenes. Det samme gjelder innseilingen til 
Engenes Havn. Bestemmelser om belysning og lyssetting av næringsområdet skal vurderes mot farleden.  
 

Ånderkleiva masseuttak 

Reguleringen av Ånderkleiva masseuttak på motsatt side av Fv132, blir videreført i løpet av sommeren 2019.  
 
Stein fra masseuttaket er planlagt brukt til skjermingsmoloen og skipet ut fra moloen til ny molo i Engenes 
havn. Dette vil medføre midlertidig kryssing av Fv132 og økt transport til utskipningskaien over en periode. 
Per i dag er det ikke avklart om hvor mye og hvor massene konkret kan tas ut i feltet. Det er ikke vurdert 
hvordan kjøring mellom uttaket og moloen kan og vil foregå. Det kan kanskje bli aktuelt å etablere en 
midlertidig kjøretrasè langs fylkesvegen for å unngå at massetransport skjer på denne. Det er heller ikke 
vurdert om begge eller kun èn av adkomstene til næringsområdet skal benyttes ved transport av stein.  
 
Igjen vil ressurskartleggingen sammen med vurdering av arealbehov til fremtidig utbygging i området, 
avklare etterbruken av masseuttaket blir og hvordan forventet fremtidig trafikk på Fv132 vil kunne bli.  
Midlertidige tiltak som ivaretar trafikksikkerheten under anleggstiden vil bli vurdert.  
 
Dialog og samarbeid med Statens vegvesen i reguleringsarbeidet for masseuttaket blir videreført. Norconsult 
bistår Ibestad kommune i reguleringen av masseuttaket.  
 

4.14 Støyvurderinger og eventuelle avbøtende tiltak 
Tiltaket antas ikke å medføre aktivitet med «ekstra» støy, ut over den virksomheten som omfattes i gjeldende 
regulering. Følgende virksomhet vil medfører støy: 

1. Omfanget av lasting/lossing, og bruk av lagerområdene.  
2. Trafikk til/fra og innen området, ikke over 3dB.  
3. Etablering av ny molo vil generere støy i anleggsfasen, og mer båttrafikk i området under bygging 

av Engenes havn. Moloen vil når utskiping er avsluttet, utgjøre en fysisk skjerming mot vind/bølger. 



Detaljregulering Engenes Næringsområde, Ånderkleiva 

 

Planid 1917 - 2018001 - Ibestad kommune 
Oppdragsnr.: 5185387   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2019-04-30  |  Side 

33 av 39 

5185387  

 

Næringsvirksomhet og aktivitet vil i all hovedsak skje på dagtid og hverdager. Driften av anlegget påkrever 
noe skiftarbeid, men dette blir beskjedent. Foring av produksjonslokalitetene vil skje utenfor planområdet 
som i dag. Deler av selskapets aktivitet flyttes fra Engenes og gir bedre forhold der. Tiltaket vender mot 
nord/sjøen, åsryggen ved Rødsteinkleiva vurderes å fungere som støyskjerming. Ny bygg mot vest, kan så 
langt det er hensiktsmessig, oppføres slik at de også får funksjon som skjerming for både innsyn og støy. 

 

4.15 Teknisk infrastruktur 
Teknisk infrastruktur; VA-nett, strøm/trafo som er etablert/under utbygging har kapasitet for utvidelse.  

Slamkum tilhørende ungdomshuset på 108/47 som ligger på 108/84, vil bli ivaretatt ved bygging på 108/84.  

 

4.16 Forurensning av grunn og vann  
Bygninger, VA anlegg, overvannshåndtering m.v. og drift av tiltaket forventes oppført og ivaretatt iht. TEK og 
øvrige lover/forskriftskrav, heri sikring av drivstoff.  
Mudring før utbygging av skjermingsmolo krever egen utredning og tillatelser før igangsettelse.  Multiconsults 
rapport 713706-RIGm-RAP-001 datert 04.05.2018 redegjør for prøver som er tatt. Resultatene viser at det 
ikke er påvist miljøgifter i sedimentene som overskrider tilstandsklasse II (god – ingen toksiske effekter), eller 
trinn-1 grenseverdiene iht. Miljødirektoratets veiledere. 

I kommuneplanens arealdel er det satt av et areal, DEP01 - Engenes, hvor det er tillatt å deponere rene 
muddermasser. Dette planlegges benyttet i forbindelse med mudring i Ånderkleiva (tilsvarende Engenes Havn)  

 
Fig.17    Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. DEP01 er avsatt til deponering av rene muddermasser. 
 

4.17 Konsekvenser for samfunnet 
Planlagt tiltak vurderes å gi positive virkninger for lokalt og regionalt arbeidsmarked og sikre eksistens og 

grunnlaget for øvrig bebyggelse og virksomhet i området. Det kan medføre økt aktivitet i kommunen generelt, 

og vil gi økt sysselsetting på Engenes og i Åndervåg.  

 



Detaljregulering Engenes Næringsområde, Ånderkleiva 

 

Planid 1917 - 2018001 - Ibestad kommune 
Oppdragsnr.: 5185387   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2019-04-30  |  Side 

34 av 39 

5185387  

 

4.18 Risiko og sårbarhetsvurderinger – ROS 
Vurderingen følger veilederen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/DSB1. 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. 

 

Sannsynlighet 

Begrep Forklaring 

Periodisk hendelse Enkeltstående hendelse 

Lite sannsynlig  

(1) 

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  

(2) 

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 

(3)  

Mellom en gang i løpet av ett år og 

en gang i løpet av 10 år. 

Det er sannsynlig at hendelsen inntreffer. 

Meget sannsynlig 

(4)  

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

kontinuerlig til stede. 

Tabell 1. 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. Vektet for sannsynlighetsgrad fra 1 – 4.  

 

Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser: 

Begrep Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm  

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig 

2.  
Mindre alvorlig 

Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til skade dersom 

reservesystem ikke fins 

3.  
Alvorlig 

Behandlingskrevende 
skader 

Midlertidig/skade 
krever behandling 

System settes ut av drift over lengre tid; 

alvorlig skade på eiendom 

4.  
Svært alvorlig 

Personskade som 
medfører død - varig 
mén; mange skadd 

Langvarig 
miljøskade 

System settes varig ut av drift; 
uopprettelig skade på eiendom 

Tabell 2. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser, vektet for alvorlighetsgrad fra 1 – 4  

 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt under. 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig   12  

3. Sannsynlig     

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     

Tabell 3. Matrise for risikovurdering 

 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig. 
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte. 
• Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres. 

  • Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

 

                                                      
1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene 

(2001), Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010). 
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Risikoforhold vurderes 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 
- Elektromagnetisk stråling § 26 Strålevernforskriften. Statens Strålevern veiledning: 

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

 

 

Hendelser som er aktuelle for planområdet er vist i tabellen under. Det er vurdert både risiko for 

planområdet/plantiltaket fra omgivelsene, og risiko som plantiltaket kan medføre for omgivelsene. 

 
Tabell 4. Bruttoliste mulige uønskede hendelser.  

Hendelse/Situasjon Aktuelt  Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

1. Masseras/skred; 
steinsprang 

Nei    Byggegrunn anses trygg.  

2. Snø-/isras Nei    Iht kart; i utslagsområdet for 
snøras, det anses ikke sannsynlig 
med bakgrunn i erfaring. 

3. Flomras; kvikkleire Nei    Utfylling på land, i sjø, mudring, 
etablering av kaier og molo mv. 
prosjekteres med utg.pkt i 
Multiconsult grunnundersøkelser 

4. Elveflom Nei    Ved utvidelser mot vest, må elv-
bekkeutløp ivaretas/sikres i rør på 
begge sider av Fv132.  

5. Tidevannsflom; 
stormflo 

Nei    Det vurderes med bakgrunn i at 

trær, gress-, bakkevekster vokser 

kraftig helt ned til flomålet, at 

området ikke er utsatt for bølger. 

Strandsonen vil ved utfylling og 

plastring, over/under vann, kunne 

bryte ned og absorbere bølger. N 

og N/Ø vind er ikke dominerende 

vindretning. Ny skjermingsmolo vil 

skjerme mot NV. Jf. fig.8 i notat 

Kystteknikk. Planlagte driftsbygg- 

lager etableres på min. kote +3,8.   

Alle brygger/kaier må etableres 

med leidere og redningsbøyer for 

sikkerhet, egen redning og hjelp.  

6. Havnivåstigning Nei    Jfr over pkt 5. 

7. Radongass Nei    Iht. (www.miljostatus.no/kart) 
moderat til lav aktsomhet for 
radon. ivaretas i byggesøknad. 

8. Vindutsatt Nei    Tiltaket ligger trukket tilbake fra 
sjøen, relativt godt skjermet fra 
NØ, Ø og av planlagt skjermings-
molo mot vind fra NV.  

9. Nedbørutsatt Nei     

10. Terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare  

Nei    Sprengning for etablering av 
byggegrunn ved sjøen har gitt 

http://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=175420|6600152|305742|6676315&layers=146:70;&basemap=KART&opacity=70&saturation=100
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Hendelse/Situasjon Aktuelt  Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

skrenter som må sikres med 
gjerde. Tilsvarende vil murer i 
bakkant av anlegget for FV132 
etableres med gjerde etter behov. 

11. Annen naturrisiko  Nei     

12. Sårbar flora Nei     

13. Sårbar fauna/fisk Nei     

14. Naturvernområder Nei     

15. Vassdragsområder Nei    2 bekker drenerer fra fjellet/myra 
på motstående side av Fv132. 
Disse bør ifm rørlegging vurderes 
på begge sider av Fv132.  

16. Automatisk fredete 
kulturminner  

Nei    Ikke vurdert behov for befaring. 
Ikke registrerte autom.forminner. 
Aktsomhetsprinsippet gjelder. 

17. Nyere tids kultur-
minner/-miljø 

Nei     

18. Viktig landbruksareal 
jord/skog/kulturl.skap 

Nei      

19. Parker/friluftsområder  Nei     

20. Andre sårbare områder  Nei     

21. Vei, bru, knutepunkt Nei     

22. Havn/kaianlegg/farled Nei     

23. Sykehus/-hjem, andre 
institusjoner 

Nei     

24. Brann/politi/ambulanse
/sivilforsvar, utrykning  

Nei    Adkomst til tiltaket ivaretas/sikres 
fra flere sider og adkomster.  

25. Kraftforsyning  Nei     

26. Vannforsyning Nei     

27. Forsvarsområde Nei     

28. Tilfluktsrom Nei     

29. Annen infrastruktur  Nei     

30. Kilder til akutt forurens-
ning i/ved planen 

Nei    Bygninger og virksomhet som 
skal utøves innenfor tiltakene, 
skal bli oppført og driftet iht TEK, 
Forurensningsloven m.fl.  
Rensning og håndtering av 
væsker, oljer m.fl. blir utført i 
samsvar med regelverk - forskrift.  
Tiltak i sjø må godkjennes av 
Fylkesmannen eller Kystverket 
avhengig av type tiltak/inngrep.   

31. Tiltak i planområdet 
som medfører fare for 
akutt forurensning 

Nei    

32. Kilder til varig forurens-
ing i/ved planområdet 

Nei    

33. Kan tiltaket medføre 
forurensning til grunn 
eller sjø/vassdrag 

Nei    

34. Forurenset grunn  Nei     

35. Kilder til støy i/ved 
tiltaket (inkl trafikk) 

Nei    Tiltaket omfatter virksomhet som i 
hovedsak skjer på dagtid og som 
ikke medfører vesentlig støy. 
Regelmessig, men ikke alltid 
daglig trafikk av større kjøretøy.  

36. Medfører tiltaket økt 
støybelastning 

Nei     

37. Høyspentlinje (elektro-
magnetisk stråling) 

Nei     

38. Skog-/lyngbrann Nei     
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Hendelse/Situasjon Aktuelt  Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

39. Dambrudd Nei     

40. Reg. vannmagasiner.  Nei     

41. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc 

Nei     

42. Risikofylt industri (f.eks 
kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Jfr pkt 30-33 

43. Område for 
avfallsbehandling 

Nei     

44. Oljekatastrofeområde Nei     

45. Ulykke med farlig gods 
til/fra/ved planområdet 

Nei     

46. Ulykke i av-/påkjørsler  Nei    Driften av tiltaket innebærer 
daglig kjøring til/fra anlegget for 
ansatte, noe møtevirksomhet. 
Driftsrelatert trafikk av større 
kjøretøy variert fra 5-30 daglig. 
God oversikt og lite trafikk.  

47. Ulykke med 
gående/syklende  

Nei    Gode siktforhold fra adkomster. 
Beskjeden gange/sykling langs 
Fv132 av barn pga skoleskyss. 
Ferdsel med tyngre kjøretøy kan 
tilpasses skoletiden – ved bruk av 
vestre adkomst, unngås deler av 
Fv132 som elevene kan gå lang i 
skoletiden ifm turer til stier, fjell, 
bunkerne m.fl. i Brakkevegen.  

48. Andre ulykkespunkter 
langs veg eller bane 

Nei     

49. Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

Nei     

50. Potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten?  

Nei     

51. Annen virksomhets-
risiko (spesifiser) 

Nei     

52. A. Utfylling / rekkefølge Nei     

53. B (f.eks riveavfall) Nei     

54. C (f.eks byggegrop) Nei     

 

 

Aktuelle hendelser er plassert i risikodiagrammet under;   

- ROS-diagrammet viser risiko/sårbarhet når avbøtende tiltak er iverksatt/gjennomført   

dvs. når planen gjennomføres som utarbeidet, jfr. vurdering under. 

  Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4.Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig     

2. Mindre sannsynlig  46, 47   

1. Lite sannsynlig   10  

Tabell 5. Endelig risikovurdering og tematisk fordeling av konsekvens. Tall henviser til type hendelse/situasjon. 
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Vurdering av risiko 

Tiltaket vurderes å ha ingen eller lav risiko for temaer utenom;  

 

Terrenginngrep/terrengformasjoner som utgjør fare 

- Det er blitt gjennomført og blir foretatt sprengning for å etablere byggegrunn. Det planlegges oppført 

murer mot fylkesvegen for å optimalisere arealene som skal nyttes. Skjæringer, skrenter og murer 

skal bli sikret med gjerde for å unngå fall og ulykker. Dette forholdet må også ivaretas under 

oppbygging og i anleggsperioder. Avbøtende tiltak utgjør gjerder eller annen sikring. 

 

Trafikk/ferdsel langs Fv132 

- Næringstrafikken må vise særskilt aktsomhet til barn/unge og eller andre gående/syklende som 

ferdes langs fylkesvegen forbi tiltaket. I forbindelse med anleggsarbeid som genererer trafikk på 

Fv132, bør arbeid og ferdsel planlegges på en slik måte at gangareal langs veien er sikret. Inntil 

uttak igangsettes i masseuttaket, er sørsiden av fylkesvegen sikrest for gangferdsel.  

- Avbøtende tiltak utgjør  

o lav kjørehastighet, gode siktforhold ved adkomster, rydding av vegetasjon langs veien og 

eventuelle tilpasninger av driften, dvs kjøring til/fra næringsområdet med mange og/eller 

tyngre kjøretøy i periode på dagen med høyere bruk/gangferdsel.  

o Informasjon til beboere i området, på skolen forut for tyngre/omfattende anleggsarbeid.  
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5 Vedlegg 

 
Plandokumenter Norconsult AS 

❖ Plankart datert 30.04.2019 
❖ Planbestemmelser datert 30.04.2019 
❖ 3D-modeller/illustrasjoner datert 30.04.2019 

❖ Notat Kystteknikk, 30.04.2019 

 

➢ Planvarsel og innkomne merknader 
➢ Referat fra oppstartsmøte 

 
Grunnundersøkelser ved Multiconsult AS; 

• 713706-RIG-RAP-001_rev01_14.02.17 

• 713706-RIG-NOT-001_13.02.17 og  

• 713706-RIG-NOT-001_Vedlegg_13.02.17 

• 713706-RIG-RAP-001_rev02, 02.05.18 

• 713706-RIG-TEG-001_rev03, Borplan, 14.09.18 

• 713706-RIG-NOT-002, 19.10.18 
 
Miljøgeologiske undersøkelser av bunnsediment ved Multiconsult AS;  

• 713706-RIGm-RAP-001, 04.05.2018 
 

Tegninger og illustrasjoner  

• Snøhetta AS per 2019 

o Situasjonsplan/-skisse med prinsipp for utbygging av området  

o Tegninger av lagerbygg under ferdigstillelse 

o Foreløpige tegninger av administrasjonsbygg 

 


