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Uttalelse fra Kystverket - Planvarsel – Reguleringsendring Ånderkleiva 
næringsområde - Ibestad kommune - Troms fylke 

Viser til Deres henvendelse datert 28.09.2018 vedrørende overnevnte. 
Det varsles om oppstart av detaljregulering av Ånderkleiva næringsområde i Ibestad 
kommune.  
Hensikten er å utvide gjeldende reguleringsplan for Ånderkleiva næringsområde. På vegen 
av Magne Arvesen & Sønner AS 

Planområdet er så langt som våre opplysninger nå tilsier ikke i berøring med Statens 
forvaltningsareal i kommunalt sjøområde. Dette betyr at eventuelle tiltak innenfor 
planområdet som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, må få slik tillatelse fra 
kommunen. Et unntak fra denne bestemmelsen er tiltaksforskriften. Tiltak som nevnes i 
denne forskrift skal alltid behandles av Kystverket. Eksempel på dette er 
akvakulturanlegg/levendelagringsanlegg. 
 
Kystverkets virksomhet 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensing. Sentrale mål er å bidra til effektiv sjøtrafikk, sikre trygg ferdsel og å hindre 
miljøskade som følge av akutt forurensing. 
Kystverket har det faglige ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann og 
havner, og forvalter havne- og farvannsloven med forskrifter, losloven med forskrifter mv. 
Kystverket legger til rette for de som bruker sjøen eller ferdes langs kysten. Dette gjøres 
ved utbygging, vedlikehold og drift av infrastruktur (fiskerihavner, farleder, 
navigasjonsinstallasjoner mv.) og tilbyr tjenester som los- og sjøtrafikktjenester.  
Kystverket deltar i nasjonal, regional og lokal samfunnsplanlegging som fagkyndig 
sektormyndighet. 
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Kystverkets interesser 

Kystverket har ansvaret for farleier på sjø og innretninger (herunder infrastruktur i form av 
kaier, navigasjonsinstallasjoner, areal, landverts tilknytning osv.) knyttet opp til disse. Alle 
tiltak og planer på arealer hvor staten har foretatt investeringer i havneanlegg (herunder 
bl.a. moloer, fiskerihavner, flytebrygger m.m.) skal godkjennes av Kystverket.  
Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen 
(bygninger, kaier, molo, kabler, ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg 
til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17. 
april 2009 nr. 19.  
Kystverket Troms og Finnmark ser det som viktig at alle tidligere vedtatte 
planer/plandokumenter blir samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende.  
Kystverket anbefaler at man i planleggingsfasen benytter Kystverkets karttjeneste Kystinfo 
på www.kystverket.no. Her finner man sjøkart og andre sjørelaterte opplysninger.  
 

Kystverkets forvaltningsansvar 

Farledsforskriften skiller mellom kommunalt sjøområde og hoved- og biled. Det betyr blant 
annet at kommunen skal behandle søknader om tiltak i kommunalt sjøområde, og 
Kystverket søknader om tiltak i hoved- og biled. Unntak fra denne bestemmelsen er tiltak 
som faller inn under tiltaksforskriften og for tiltak som kan ha betydning for Forsvarets og 
Kystverkets anlegg etter havne- og farvannslovens § 28. Disse skal alltid behandles av 
Kystverket. 
 
Merknad fra Kystverket 
Planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk utover planbestemmelsene 
alene. Dette vil gjøre planen mer informativ og hensiktsmessig for brukere og eventuelle 
utbyggere. 
Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egen tillatelse etter 
havne- og farvannslovens bestemmelser i tillegg til tillatelser etter plan- og bygningsloven. 
Det bør blant annet opplyses om at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen må i 
tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven 
av 17. april 2009 nr. 19.  
Planlegges det tiltak som påvirker eventuelle ledninger eller kabler i sjøen, må dette 
avklares med eierne av disse. Dette av privatrettslige hensyn. 
Planlagte tiltak som kan skape vesentlig ulempe for den alminnelige ferdsel krever tillatelse 
fra Kystverket etter tiltaksforskriften. 
I punkt 6.3 Vei, transport og trafikk – Tas trafikksikkerhet på land opp som et 
utredningsteam, men ikke i forbindelse med trafikksikkerhet til sjøs. Planavgrensningen og 
tiltaket berører ikke en forskriftsfestet farled, men der er en del trafikk i området tilknyttet 
Engenes og akvakulturlokalitet 11339 Ånderkleiva, jf. AIS plott for ett år i bildet under.  

http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=1&lang=2
http://www.kystverket.no/
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Bildeutklipp: AIS plott for 2016/2017 ved planområdet (kystinfo.no) 

 
Hvordan tiltaket kan påvirke trafikksikkerheten bør også være et utredningsteam.   
 
Kystverket har ingen flere merknader p.t. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Jannicke Røren 

regiondirektør rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 


