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Innspill til planvarsel – Reguleringsendring Ånderkleiva næringsområde, Ibestad 

kommune 
 

Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 

Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 

kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 

regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 

havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 

sektorer.  

 

Vi viser til deres oversendelse, datert 28.09.2018, med høringsfrist 29.10.2018. 

Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på 

vegne av våre ulike fagetater. 

 

Planens formål er å utvide Ånderkleiva næringsområde. Dette vil ivareta virksomheten ved å 

hjemle arealbruk og aktiviteter i framtida. 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. 

 

Troms fylkeskommune vil i det følgende komme med innspill til forslaget: 

 

Kulturminnevernet 

Innspill om kulturminner for reguleringsendring for Ånderkleiva næringsområde som ligger 

nedenfor (nord) for FV 132.  

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda kulturminner som tilhører vårt ansvarsfelt i 

det omsøkte området. Vi minner imidlertid om tiltakshavers meldeplikt som etter Lov om 

Kulturminner av 1978 § 8 pålegger tiltakshaver, eller de som utfører arbeidet, å melde fra til 

kulturvernmyndighetene dersom det under arbeidet likevel oppdages spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet. Vi ber om at dette fremgår i av sakens dokumenter. 

 

Friluftsliv 

Ibestad kommune har ikke gjennomført kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Dette 

medfører et ekstra ansvar for en grundig kartlegging av friluftsinteressene i planprosessen. I 

planvarselet skriver Norconsult at området er lite/ikke brukt til friluftsliv og rekreasjon. 
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Troms fylkeskommune etterlyser en mer nyansert beskrivelse av friluftslivsaktivitetene også 

utenfor plangrensene. 

 

Ca. 400 meter nordøst for planområdet ligger en lysløype på 3,2 km. Ut fra denne fører også 

en rekke stier, blant annet opp på Nappen og til Maraskaret. Andørja Montessoriskole ligger 

like ved lysløypa og har en ballbinge, fotballbane og gapahuk i nærområdet. Den nordlige 

ryggen fra Nappen vil trolig skjerme lysløypeområdet fra masseuttak området. Likevel mener 

fylkeskommunen at dette er en tematikk som bør belyses i det videre planarbeidet. Elevene 

fra Montessoriskolen går også langs Andørjaveien, forbi næringsområdet og massetaket, når 

de skal besøke de tørre ryggene nordvest for planområdet. Her ligger det flere gamle bunkere 

som benyttes som nærturmål. Bruken av dette området bør kartlegges, særlig da masseuttaket 

vil ligge i direkte tilknytning.     

 

Troms fylkeskommune oppfordrer til å utrede friluftsliv ytterligere i den videre 

planprosessen. I folkemøter bør en avsette tid til å avklare friluftslivbruk, blant annet om noen 

benytter området til aktiviteter en ikke har fanget opp til nå, som bær- eller sopplukking. 

Videre må friluftsaktivitetene i tilknytning til planområdet inkluderes i det videre arbeidet 

med konsekvenser for landskap. Troms fylkeskommune antar at friluftsaktiviteten i sjø er 

begrenset i nærområdet, da det allerede er et næringsområde i fjæra, en akvakulturlokalitet rett 

utenfor og nærhet til Engenes Havn. Da det stadig er et press på strandsonen i fylket, 

oppfordrer fylkeskommunen at det sikres gode adkomster til fjæra i rimelig avstand til 

masseuttaket og næringsområdet.  

 

Avslutning  

Vi ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og 

veiledning underveis. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Stine Larsen Loso 

ass. stabssjef Julija Plavina 

 arealplanlegger   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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