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Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

  5185387/Planvarsel 2018-09-28 

PLANVARSEL  
Reguleringsendring i forbindelse med utvidelse av Ånderkleiva næringsområde 

På vegne av Magne Arvesen & Sønner AS (Arvesen) varsles oppstart av detaljregulering i henhold til plan- og 

bygningsloven (pbl) §12-8, samt forskrift om konsekvensutredning.  

 
Figur 1. Planområdet, mellom Engenes og Åndervåg, nord på Andørja. 

Tiltaket omfatter følgende eiendommer: gnr/bnr 107/1, 7, 49, 69 (fv. 132), 84 og 108/84 (fig. 2). 
 

 
Figur 2. Eksisterende reguleringsplan (svart linje), utvidelse/planområdet (svart stiplet linje). 

Planområdet ligger nord på 

Andørja, mellom Engenes 

og Åndervåg, på sjøsiden av 

fylkesvei 132. 

Planområdet består av 

eksisterende 

næringsområde og utvidelse 

av dette, med et samlet 

areal på 115 dekar (fig. 1). 
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1. Formål  

Magne Arvesen & Sønner AS’ virksomhet omfatter rederi/fiskeri/akvakultur, og har for lite areal innenfor 

regulert område. Gjeldende reguleringsplan for Ånderkleiva næringsområde ønskes derfor utvidet. Dette vil 

ivareta virksomheten ved å hjemle arealbruk og aktiviteter i framtida.  

2. Tiltaket 

Snøhetta arkitekter har utarbeidet et foreløpig skisseprosjekt som skal legges til grunn for ny reguleringsplan 

(fig. 3). Påtegninger angir gjeldende plangrense, gnr/bnr og ønskede endringer. 

 
Figur 3. Foreløpig skisse/situasjonsplan per 27.04.2018 utarbeidet av Snøhetta. Påtegninger av Norconsult.  

Tiltaket omfatter følgende utvidelser og nytt areal: 

1. Mot øst: gnr/bnr108/84 + del av Fv. 132: 

• Adkomst til administrasjonsbygget og parkeringsplasser. 

• Mulighet for utvidelser i framtida. 

2. Mot vest: gnr/bnr 107/84 + del av Fv. 132: 

• Lagerbygg og driftsareal.  

• Adkomst til molo/kai. 

3. 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).  

• Molo/kai og mudring vest i planområdet for værskjerming og utskipning av stein til Engenes havn. 

Plassering og antall adkomster til næringsområdet fra Fv. 132 avklares i dialog med Statens vegvesen. 

3. Gjeldende planstatus  

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 (fig. 4).  

Reguleringsplan 

Detaljreguleringsplan for Ånderkleiva Næringsområde BN12 – Plan ID: 2017001 Andørja, Ibestad kommune 

datert 25. juni 2016 og revidert 26. mai 2017. Eksisterende næringsområde er regulert til industri/lager med 

formålsbeskrivelse som omfatter kontor/administrasjon/lager/lagerhall/produksjon for fiskerirelatert næring 

(fig. 5). Bebygd areal (BYA) er inntil 80% av regulert tomt.  
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Figur 4. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 9. juni 2017, med utvidelse av næringsområde B12 (rød stiplet linje).  

 
Figur 5. Detaljreguleringsplan for Ånderkleiva Næringsområde BN12 – Plan ID: 2017001. 

4. Ønsket planendring  

Areal som omdisponeres fra LNF-område (fig. 4 og tabell 1) til bebyggelse/anlegg, utgjør ca. 16 dekar. 

Terrenget er relativt bratt og arealet er ikke registrert som dyrkbar jord. Skogen er hovedsakelig lauvskog med 

innslag av gran - middels bonitet (NIBIO -Kilden). Sjøarealet som søkes omregulert til næring er allerede avsatt 

til akvakultur (A01) i dag. Eksisterende virksomhet på land er tilknyttet akvakultur. Endringen innebærer en 

forskyvning av grensen for sjø og landbasert virksomhet/aktivitet. Arvesen har sendt innspill om denne 

endringen til pågående rullering av kystsoneplanen. 
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Tabell 1. Ånderkleiva Næringsområde - grove arealtall for nytt, utvidet planområde. 

 KPA Framtidig bruk Areal (m2) 

Totalt areal   115 000 

• Eks. reguleringsplan BN12 (næring)  22 000 

• Utvidelse  Næringsbebyggelse 93 000 

• Sjøareal A01 (akvakultur) - molo/kaier/utfylling 77 000 

• Skog/landareal LNF - lager/driftsareal/vei 11 000 

• Eks. vei o.l.   5 000 

 

Gjeldende plankart og reguleringsbestemmelser planlegges videreført, med nødvendige 

tillegg/endringer for utvidete arealer og ev. endret bruk.  

Norconsult er også engasjert til å utarbeide detaljregulering for Ånderkleiva masseuttak, vis-a-vis 

næringsområdet (fig. 6). Massene skal benyttes til utbygging av Engenes havn og planlegges utskipet fra 

molo/kai i næringsområdet. Det er hensiktsmessig at planene har parallell framdrift så langt som mulig. En del 

tema, arbeid og avklaringer, særlig rundt trafikkforhold vil være nødvendig å samordne.  

 
Figur 6. Ånderkleiva næringsområde (1 = eksisterende, 2 = utvidelse), Ånderkleiva Masseuttak (3) og Engenes Havn. 

5. Krav om konsekvensutredning 

Oppstartsmøtet ble avhold med Ibestad kommune 24. august 2018. Tiltaket er ikke i henhold til overordnet 

plan. Sammenlignet med dagens situasjon ansees molo/utskipningskai til å være den vesentlige endringen, 

og må vurderes særskilt. En mindre utvidelse av plangrense i sjø er foretatt etter oppstartsmøtet. 

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.  
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For vedlegg II-tiltak stiller ikke forskriften krav til at det skal utarbeides planprogram. Planer og tiltak skal 

konsekvensutredes hvis de kan får vesentlige virkinger etter § 10. Kriteriene i forskriftens §§ 10 og 21 er vurdert 

for virkninger for miljø og samfunn. Det vurderes aktuelt å utrede tiltakets konsekvenser for følgende:  

I henhold til § 10, 2. ledd  

a) størrelse, planområde og utforming 

I henhold til § 21 

- landskap og kulturmiljø ift. Engenes 

- grunnforhold 

6. Aktuelle problemstillinger i planarbeidet og behov for utredninger 

Alle tema som anses relevante å redegjøre for i plantiltaket skal vurderes og omtales i planbeskrivelsen. I 

samråd med kommunen er følgende tema funnet særlig viktige å vurdere i planarbeidet: 

• Grunnforhold, flom- og skredfare  

• Landskap  

• Vei, trafikk og transport 

• Marinteknikk 

• ROS 

• Naturmangfold 

• Naturressurser  

• Kulturminner  

• Støy 

• Forurensning til vann og sedimenter  

Under er det gitt en kort redegjørelse for relevante tema som skal beskrives og vurderes i planprosessen. 

 

Utredninger og fagrapporter/notater 

6.1 Grunnforhold, flom- og skredfare 
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. Grunnundersøkelser er gjennomført i 2016 - 2018. 

Endelig rapport vil bli utarbeidet. Det skal dokumenteres sikker byggegrunn for aktuelle tiltak for å vise at 

planområdet er egnet for planlagt utbygging. Norconsult legger rapporten(e) fra Multiconsult til grunn.  

6.2 Landskap 
Nye tiltak ut over det som allerede er hjemlet, omfatter utbygging av molo/utskipningskai og vei vest i 

planområdet, og ev. kaier/anlegg i sjøen langs området (se også kapittel 2). Det vil være viktig å vurdere 

utbyggingens innpasning i landskapet, og påvirkning av kulturmiljøet på Engenes. Det visuelle inntrykket av 

utbyggingene sett fra Engenes og sjøsiden må vurderes. Gjeldende reguleringsbestemmelser videreføres og 

suppleres: 

«Dokumentasjon på at rimelige skjønnhetshensyn er tatt, skal vedlegges søknad om rammetillatelse. 

Dokumentasjon skal vise bygningers tilpasning til omkringliggende landskap m/perspektivtegninger eller andre 

typer visualiseringer.» 

Tiltaket, planlagt utvidelse av næringsområdet, vil bli visualisert. En landskapsanalyse skal identifisere viktige 

landskapskvaliteter og områder som er spesielt sårbare for påvirkning. Det skal gjøres vurdering av hvilken 

visuell påvirkning planlagt utbygging og anlegg vil ha for omgivelsene. Fjern- og nærvirkninger fra utvalgte 

ståsteder skal vurderes og eventuelt visualiseres. Det skal redegjøres for eventuelle avbøtende tiltak og 

landskapstilpasninger.   
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6.3 Vei, transport og trafikk 
På land  

Adkomst til planområdet er direkte fra Fv. 132. Per i dag vurderes det å være behov for to nye permanente 

avkjøringer i tillegg til eksisterende. Ånderkleiva masseuttak skal planlegges på motsatt side av Fv. 132. Stein 

fra masseuttaket er per dato planlagt skipet ut fra molo vest i næringsområdet. Dette vil medføre ei midlertidig 

kryssing av Fv. 132 og økt transport til molo/utskipningskai vest i næringsområdet. Ferdsel, trafikksituasjon og 

nye avkjørsler langs Fv. 132 for begge tiltak må sees i sammenheng. Det planlegges for dialog og samarbeid 

med Statens vegvesen i tidlig planfase. 

Den planlagte utbyggingen ved utvidelsen medfører økt trafikk innen planområdet. Det samme gjelder 

midlertidig i anleggstiden for nye utbygginger. 

Trafikksikkerhet, parkering og trafikkavvikling skal vurderes. Heri inngår forhold som påkreves i anleggs- og 

driftsfase. Det skal vurderes behov for trafikkstyring som avbøtende tiltak for å ivareta trafikksikkerhet. Det skal 

videre vurderes behov for eventuelle omlegginger av dagens avkjøringer og parkeringslommer, dette gjelder 

særlig for aktivitet knyttet til utskiping av masser. Sikkerheten til skolebarn som ferdes langs fylkesveien skal 

vurderes og må ivaretas både i drift- og anleggsfaser  

Til sjøs 

Tiltaket vil ikke berøre farleden for skipstrafikk ved Andørja og Engenes. Det samme gjelder innseilingen til 

Engenes Havn. 

6.4 Marinteknikk – strømforhold – bølgehøyde 

Tiltaket innebærer etablering av molo/utskipningskai. Planforslaget skal utrede muligheten for utfyllinger/molo 

og plassering av konstruksjoner/infrastruktur i sjø. Redegjørelse for havtekniske forhold og lokale 

forutsetninger ved strømforhold, dybder og bølgehøyder også i forhold til mulig framtidig havstigning.   

 

Redegjørelse (kun) i planbeskrivelsen 

6.5 Risiko- og sårbarhet (ROS) 
Plantiltaket medfører økt bruk, aktivitet og ferdsel – både bil- og båttrafikk – til og innen planområdet. Området 

vil kunne utbygges gradvis. Dette innebærer at det vil kunne pågå anleggsvirksomhet samtidig som området 

driftes. 

Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for utvidelsen av planområdet iht. til veiledning 

og retningslinjer fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Heri inngår vurderinger av om 

utvidelsen medfører endret risiko og skade for mennesker og/eller bygg, anlegg og materielle verdier. I 

analysen gjennomgås mulige uønskede hendelser og sannsynlighet for slike hendelser, konsekvenser og 

alvorlighetsgrad av disse. Konsekvenser som følge av klimaendringer er temaer som skal inkluderes i ROS-

analysen. Eventuelle avbøtende tiltak skal redegjøres for.  

6.6 Naturmangfold 
Det er ikke registret spesielle naturverdier innenfor eller nær planområdet (Naturbase og Artsdatabanken). 

Sårbare/trua arter av havfugl er registret på Engenes og Hågen, ca. 500 meter vest for planområdet. Sjøarealet 

er allerede avsatt til akvakultur i kommuneplanens arealdel, og planlagte tiltak vil være i samsvar med dette. 

Utbyggingen vurderes og ikke påvirke havfugl i området. Redegjørelsen vil derfor beskrive planområdet med 

generell natur- og landskapsverdi. Grunnlaget for vurderingen gjøres med bakgrunn i eksisterende data om 

naturverdiene i området.  

6.7 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ved oppstart av planarbeidet ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i planområdet 

(Kulturminnesøk). Norconsult har gjort en henvendelse til kulturminneetatene. Troms Fylkeskommune, 

Tromsø Museum og Sametinget har gitt tilbakemeldinger om de ikke har behov for å befare området. virkning 

på kulturmiljøet på Engenes vil bli vurdert, jf. kapittel 6.2 Landskap. 
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6.8 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 (Kilden). Skogen er hovedsakelig lauvskog med 

innslag av plantet gran - middels bonitet. Arealet er vurdert til å ha liten landbruksverdi.  

Utbygging av en molo vil kreve masse av tilstrekkelig kvalitet. Massene er i utgangspunktet planlagt hentet fra 

planlagt masseuttak på motsatt side av Fv. 132. Dette vil sikre minimal og svært kort transport. Konsekvenser 

av masseuttak gjøres i reguleringsplan Ånderkleiva masseuttak. 

6.9 Forurensning til grunn og vann 
Temaet knyttes i hovedsak til etablering av teknisk infrastruktur (VA-anlegg) for administrasjons og lagerbygg 

hjemlet i gjeldende regulering.  

Mudring i forbindelse med utbygging av molo krever egen utredning før igangsettelse og tas inn som et krav i 

bestemmelsene. Multiconsult har tatt prøver av sedimentene for å kartlegge eventuell forurensning, foreløpige 

analyser viser at massene er rene. Redegjørelsen vil inneholde endelig resultat fra miljøundersøkelsene og 

prøvetaking og en enkel redegjørelse for mulig deponi av masser. 

6.10 Støy 
Tiltaket antas ikke å medføre aktivitet med «ekstra» støy, ut over allerede hjemlet aktivitet. Det vil være 

følgende som i hovedsak medfører støy.: 

1. Omfanget av lasting/lossing, og bruk av lagerområdene.  

2. Trafikk til, fra og i området.  

3. Etablering av ny molo vil generere støy i anleggsfasen, og mer båttrafikk i området under bygging av 

Engenes havn. Moloen tilknyttes Arvesens drift og anlegg, og vi fungere som skjerming mot vind. 

Det skal gjøres ei enkel vurdering av hvordan støy generert av trafikk og aktivitet på kort og lang sikt øker. 

Foruten fysiske grep, må det forventes at et slikt anlegg har regler og føringer for støyende aktivitet. 

6.11 Teknisk infrastruktur 
Teknisk infrastruktur som er hjemlet i gjeldende regulering og under utbygging tenkes videreført. 

6.12 Friluftsliv, folkehelse og nærmiljø 
Planområdet er nordvendt, samt ligger i bratt og ulendt terreng mellom Fv. 132 og havet, og dekket tett skog. 

Dette medfører at området er lite/ikke brukt til friluftsliv og rekreasjon. Stier og skogsvei til mark og fjell ligger 

på motsatt side av Fv. 132 i vest og berøres ikke av tiltaket. 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. 

6.13 Barn og unge 
Trafikksikkerhet vil være ett tema som særlig angår barn og unge. Dette gjelder ferdsel forbi planområdet, jf. 

punkt om vei og transport.  

6.14 Konsekvenser for samfunnet 
Planlagt tiltak kan gi positive virkninger for lokalt og regionalt arbeidsmarked. Det kan medføre økt aktivitet i 

kommunen generelt, og økt sysselsetting på Engenes og i Åndervåg.  

 

Foreliggende kunnskap om tiltaksområdet 

Det vurderes at informasjon og kunnskap som framkommer i Ibestad kommunes kommuneplan kan legges til 

grunn for planarbeidet. Det vurderes også at vurderinger tilknyttet Detaljreguleringsplan for Ånderkleiva 

Næringsområde BN12 vil kunne ha relevans for utvidelsen av næringsområdet. Ellers vil data fra fagdatabaser 

benyttes videre i arbeidet.  
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7. Foto  

 
Figur 7.Eksiterende reguleringsplan (svart linje), utvidelse av planområdet (gul stiplet linje). Flyfoto (Norgeskart.) 

 
Figur 8. Eksisterende, regulert område, sett fra øst mot vest. Status 2. juli 2018: området er sprengt ut og lagerbygg 
påbegynt. 
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8. Planprosess og medvirkning 

Planprosessen er planlagt i henhold til plan- og bygningsloven, kapittel 12: 

 

1) Oppstartsmøte ble avholdt med Ibestad kommune 24. august 2018. 

2) Planvarsel: annonse i Harstad Tidende 28.09.2018, brev/mail til berørte 
parter/grunneiere/myndigheter.  

3) Frist for innsendelse av innspill og merknader til plantiltaket er 29.10.2018 (4 uker).  

4) Merknadsbehandling gjøres i samråd med kommunens administrasjon.  

5) Forslag til detaljplan; kart, bestemmelser og beskrivelse utarbeides/innsendes kommunen.  
 

6) Kommunen overtar ansvaret for videreføring av planforslaget. Administrasjonen framsender 
planforslaget til Formannskapet for politisk behandling. 

 
7) 1. gangs behandling av Formannskapet med vedtak om offentlig ettersyn av planforslaget.  

8) Offentlig ettersyn med 6 ukers merknadsfrist. Berørte naboer/parter kan på nytt gi innspill og 
merknader til detaljer og foreslåtte løsninger i planforslaget.  

9) Merknadsbehandling ved kommunens administrasjon, forut for ny politisk behandling  

10) 2. gangs behandling og vedtak av Formannskapet.  

11) Sluttbehandling med vedtak av Kommunestyret og kunngjøring av vedtak (vedtaket kan påklages).  

 

Merknader til arbeidet 

Vi imøteser innspill og merknader til ønsket planendring og byggetiltak. 

Spørsmål og henvendelser om planarbeidet eller tiltaket rettes til undertegnede på tlf. 907 28 053.  

Innspill til tiltaket sendes skriftlig på e-post til: herbjorg.arntsen@norconsult.com 

 

Eller per post til: 

Norconsult AS 

Skoleveien 1 

9407 Harstad   innen 29.10.2018 

 

På forhånd takk for deres vurderinger og tilbakemeldinger. 

 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Herbjørg Arntsen   

sign. 

 

Vedlegg: 

• Gjeldende reguleringsplan Detaljreguleringsplan for Ånderkleiva Næringsområde BN12. 

• Referat fra oppstartsmøte med Ibestad kommune, 24.08.2018.  
 

 

mailto:herbjorg.arntsen@norconsult.com
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Adresseliste 

Gnr/bnr Eiere, festere og myndigheter 
 
Adresser 
 

107/49, 84 

108/84 

M. Arvesen Eiendom AS Andørjaveien 1720 

post@arvesen.com 

9455 Engenes 

107/1 Johannes Arve Arvesen Nappen 15 

johannes@arvesen.com 

9455 Engenes 

107/7 Vivi Dorit Arvesen Andørjaveien 1717 9455 Engenes 

107/69 

(Fv. 132) 

Statens vegvesen, region Nord 

Troms Fylkeskommune 

Postboks 1403 

Postboks 6600 Langnes 

8002 Bodø 

9296 Tromsø 

    

107/2 Rune Normann Hamneveien 8 

normannrune@msn.com 

9455 Engenes 

108/33 Severin Magnus Øverli Langnesveien 10 9455 Engenes 

108/47 Ygdrasil UL Andørjaveien 1811 9455 Engenes 

108/22 Bente Knudsen Andørjaveien 1818 9455 Engenes 

    

 Direktoratet for mineralforvaltning mail@dirmin.no 7040 Trondheim 

 Ibestad kommune postmottak@ibestad.kommune.no 9450 Hamnvik 

 Statens vegvesen firmapost-nord@vegvesen.no 9405 Harstad 

 Troms Fylkeskommune  postmottak@tromsfylke.no  9296 Tromsø 

 Fylkesmannen i Troms  fmtrpostmottak@fylkesmannen.no  9291 Tromsø 

 Tromsø Museum postmottak@tmu.uit.no 9037 Tromsø 

 Telenor Kabelnett  kabelnett@telenor.com 5020 Bergen 

 Hålogaland Kraft Nett AS hlk@hlknett.no  9480 Harstad 

 Norges vassdrags-/energi-dir.  

NVE/Region Nord 

rn@nve.no  8514 Narvik 

 Sametinget samediggi@samediggi.no 9730 Karasjok 

 Kystverket post@kystverket.no 6025 Ålesund  
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