
 IBESTAD KOMMUNE 

FOLKEMØTE 
AREALPLAN

13.08.09

18.00-21.30

FLERBRUKSHALLEN 

Møteleder: 

Ole Skardal

Referent: 

Victoria Bakken

Møtedeltakere:
Åpent folkemøte, innkalling via annonse i HT og med oppslag og på Ibestadportalen. 

Ca 50-60 deltagere.

Fra kommunen: 

Ole Skardal (prosjektleder)

Victoria Bakken (idèminister) 

Helge Høve (rådmann)

Marit Johansen (ordfører), 

Tone Rasmussen (næringsutvikler)

Invitert foredragsholder: Hilde Sjurelv fra Idéprosjekt Ytre Lyngen.

Møtereferat

Prosjektleder for arealplanen, Ole Skardal informerte om bakgrunn for møtet og nødvendigheten med å få 

gjennomført en arealplan i Ibestad kommune. Herunder også informasjon om framdrift og milepæler 

framover.

Deretter fortalte Hilde Sjurelv, prosjektleder for et 3-årig utviklingsprosjekt i Lyngen, om resultatene og 

erfaringene fra prosjektet.

Etter presentasjonen til Hilde Sjurelv ble det delt ut gruppeoppgaver og folk satt sammen og gjennomgikk 

disse, med oppsummering av konkusjonene i gruppene i plenum etterpå.
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Momenter fra presentasjonen til Hilde Sjurelv:

Prosjektet har foregått i 3 år, og tilsvarer idéprosjektet i Ibestad som er bygd opp etter samme modell

- Resultater

o Lyngen kommune har etablert 114 nye arbeidsplasser I perioden

o Fortsatt etableres nye arbeidsplasser. Bedrifter som etablerer ny virksomhet, og bedrifter som 

flytter virksomheten sin til Lyngen.

- Arealbruk

o Regulert 200 hyttetomter i Lyngen, prioriterer hyttebyer framfor spredt hyttebygging for å 

bevare det særegne med lyngen som reiselivsdestinasjon.

o Reiseliv – (tilreisende med båt) må ha tilrettelagt fasiliteter i tilknytning til kaianlegg 

(toaletter etc.)

o Utnytte eksisterende ubenyttede tilrettelagte arealer/ bygninger.

o Mulige konfliktsituasjoner mellom hyttefolk/reiselivsnæringen – landbruk/industri/næring 

Disse har ulik tolleransekrav/ oppfatning i forhold til det estetiske. Rot og mye støy fra 

næringsvirksomhet er ikke spesielt heldig I forhold til reiselivsvirksomhet dersom disse 

plasseres I samme område. Tilsvarende mulige konflikter I forhold til landbruksvirksomhet og

fritidsbebyggelse der deler av hyttefolket forventer stillhet uten lukt… 

- Næringsutvikling

o Elementfabrikk for hus/hytter – bruker 1 uke på å produsere bygget i fabrikken og 1 uke på å 

montere bygget på tomt. Nytt konsept, stor etterspørsel.

o Gammelt smoltanlegg benytter matavfall til å produsere biodiesel

o Pallefabrikk har nå 14 ansatte

o Reketråler lett inngang til fiske for unge mennesker – trenger ikke kvote

o Det utlyses nå 30 stipend innen fiskeri – lokale bør søke

o Kaiutbygging kan man få støtte til fra fylkeskommunen
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o Pukk/grus/asfaltvirksomhet

- Kompetanseheving

o Har jobbet med kompetanseheving gjennom etablererskole og kurs for datakort

o Har hatt erfaring med gode gründere med gode ideer, gode gründere med dårlige ideer, 

dårlige gründere med gode ideer og dårlige gründere med dårlige ideer i gjennom prosessen. 

Kompetanseheving kan løfte gründere og ideer til reelle bedrifter.

Oppsummering gruppearbeid:

Nedenfor er gjengitt innspillene til arealplanarbeidet som kom fra på gruppearbeidet.  Bakgrunnen for 

gruppeoppgavene er vedlagt.

Oppgave 1

Næringsetablering:

Bør ta utgangspunkt i vedtak som er gjort og eventuelt videreutvikle Bussevika og Breivoll. Kommunale kaier

bør gi næringsaktivitet prioritet, og ved videreutvikling kan det hende havnene er for små.

Nytt produktområde – ved og flisproduksjon – store muligheter, mye skog. Marked i Harstad. Lokalisering på 

industriområdet på Breivoll. Gamle fergeleier kan være gode områder å etablere næringsvirksomhet, Sørvik er

godt egnet til dypvannskai, mens det i Hamnvik allerede er investert mye rundt IBOS. Fergeleie kan også egne

seg til oppdrettsvirksomhet.

Landbruk:

Områder som er spesielt egnet for landbruk – Sørrollnes bra område. Andørja – Områder allerede dyrket (inne

i Ånstaddalen og Bollamyrene kan være aktuelle å dyrke opp). På Sørrollnes bør grunneierne samles og 

gjerdene bør fjernes slik at man får et større samlet areal. Nordrollnes – Fugleberg har områder som er godt 

egnet til dyrket mark. Vanskelig å få nye, unge bønder til å overta eksisterende bruk

Havbruk:

Oppdrett bør skje i de ubebodde områdene av kommunen. Fiskeri/havbruk – videreutvikle det som finnes, 

etablere fiskemottak – mobilt fiskemottak? Nærmeste mottak er i Flakstadvåg – 1 dag – Bjarkøy ikke klar før 

senere i høst. Fiskeri er viktig og Ibestad har lange tradisjoner for fiske. Bør satse innenfor dette området. 

Ruste opp fasiliteter til både fiskerihavner og ta i mot større fartøy i turistsammenheng. 

Reiseliv:  

Engenes, Bolla, Årnes – Kobbetjønna, Laupstad, Fugleberg, Silsand - Viktig at de som er i gang får hjelp 

videre. Kommunen bør være med på å legge forholdene til rette (parkering etc. for tilgjengelighet ved strand) 
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Donseanlegget og Engenes – markedsføre enda bedre – også få til pakkeløsninger med hester og guiding – 

bruke fjelltoppene blant annet. Bedre og tettere samarbeid blant reiselivsaktørene. Tilrettelegge for 

scooterløyper og helikopter slik at man slipper å søke hver gang det er behov – ønsker faste steder/løyper for 

dette. Bør tilrettelegge for toppturer, også for de som ikke kan komme seg i fjellet selv – bør være faste 

scootertraseer som kan benyttes av bevegelseshemmede. Det bør legges inn i planen hvor de beste turløypene 

går slik at det ikke gjøres inngrep som kan ødelegge verdien av de største naturattraksjonene.

Stedsutvikling:

Visjon for Ibestad: Garantert Haill! – Mange nye arbeidsplasser og frivillige

Flotte friluftsområder i hele kommunen, 42 fiskevann – merke løyper, lage gapahuker, bord og stoler. 

Etablere mottaks- komité – Når man flytter hit skal det flagges, ordfører/rådmann velkomst- komité, naboer 

ønske velkommen.  Gjennomtenkt jobb når nye kommer i forbindelse med asylmottak – må engasjere unge 

folk (folkemøter)

Lokalpatriotisme – Må handle lokalt – butikken må også ta imot tomgods på lørdager. 

Trenger tjenestetilbud på kveldstid og i helgene – kiosk etc. 

Boligfelt – Langenes – mangler offentlig tilrettelegging

Oppgave 2 – Verning og beskytting

Tilrettelegging for bruk:

Spesielle områder bør tilrettelegges for bruk av kommunen. Erstatt forbudsskilt med velkomstskilt! Det er 

kjempefine sandstrender på Silsand og Årnes – forbudsskilt på Silsand, det bør ikke være slik. Erstattes med 

tilrettelegging for bruk. Straumbotn, Silsand, Klåpheia og Laupstad bør reguleres og det bør forhandles med 

eierne slik at man kan lage parkeringsmuligheter og andre fasiliteter. Større tilgang til jakt- og fiskeressurser 

Markedsføre Lomtjønna – orkideområdet og fjellheimen – hellerisninger 

Dyrka mark sikres til landbruk 

Gjengrodde stier – når dyrene er borte må disse holdes åpne. 

100metersregelen – mange hytter ligger innenfor denne regelen ved fiskevann – utgjør en trussel for fisk/ørret 

– økt bruk av områdene skaper behov for miljøplan som synliggjør farer ved bruk av kjemikalier og slikt – 

fare ved aggregater
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Oppgave 3 – boligmønster

Der det er boligfelt, Skog, Skarveien, Nøysomheten, Dyrstad, Årnes, Engenes + Straumen behov for flere 

tomter på Sørrollnes

Beliggenheten vs. Tomtestørrelse – hvorfor bytomt på 1 mål når man bor her – kan de være større når man har

så mye areal tilgjengelig – legges til rette for både boligfelt og spredt bosetting – positiv til nybygging – 

bevisst på hvor det bygges fritidsboliger slik at ikke fastboende blir boende i en hytteby. Mange hus blir 

stående tomme og brukes til ferietomter, store områder som ikke benyttes – skjerpes inn på bo/driveplikt. 

Skilles det ut tomt til fritidsbygg – bør bonden få benytte mark i tilknytning 

Må være åpen for turisme hvis vi skal satse – åpne private veier til bruk for å komme seg til fiskevann – sette 

opp en kasse som man kan betale i.

2 felts strategi – alle de nye som kommer: fokus på fortetting – vekt på der det er kommunal infrastruktur 

(skoler, idrettslag etc.) – når det er fullt kan de spres utover. De som allerede er etablert i spredte strøk kan 

fortsette med det. 

Bo- mønsteret bør være fleksibelt, både boligfelt og spredt bebyggelse. Kommunen bør generelt ikke si nei, 

det har vi ikke råd til. Kommunen må også tilrettelegge slik at det er klart til å bygge med vann og kloakk. 

Pendling til Harstad en mulighet fra Sørrollnes med en litt kjappere ferge og litt endrede rutetider.

Oppgave 4 – Fritidsbebyggelse

Fritidsboliger og vanlige boliger bør ikke være i samme gate – bør deles. Muligheter for å bygge på fjellet mer

spredt, utflyttede ibestadværinger kan få et tilbud nærmere sentrum – ønsker seg tilbake, men ikke 

nødvendigvis til fjellet. 

Lov å bruke hodet. Det er utarbeidet en del hyttekart fra grunneierlagene – kartene ligger på kommunen – 

disse områdene er man blitt enige med grunneierne med. (Fylket har noen innsigelser til disse.)

Se fritidsbebyggelse i sammenheng med reiselivsnæringen og utleie – arrangementene som er i kommunen 

sliter med overnattingskapasiteten – bør innlede et samarbeid med reiselivsnæringen tidlig. Har hatt besøk fra 

Trysil med innspill til Ibestad om hvordan man kan gjøre det her.

Fritidsbebyggelse har også et inntektspotensial for kommunen 
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Kan begynne å bruke de hyttene som allerede eksisterer.

Flere hyttefelt fremfor enslige hytter – men det må kunne være noen enslige hytter 

Forskjell på områder det bygges – Ibestadvannet eksempel på et sted hvor man bør tenke seg om i forhold til 

hvor hytter skal bygges.

Hytter i boligområder – hvem skal tilrettelegge for infrastruktur? Hytter har andre krav enn bolighus – kan 

komplisere vedlikeholdet i et boligfelt hvis det er mange hytter innimellom husene. 

Det bør ikke være noen private hytter i vannkanten av fiskevann eller i fjæra. Reiselivet bør ha mulighet til å 

sette opp utleiebygg i fjæra, slik realiserer vi potensialet i naturen vår. 

Man må kunne sette opp naust på egen eiendom uten at 100- metersregelen skal slå inn. 
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