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VEDTAK OM MINDRE REGULERINGSENDRING, BREIVOLL 
INDUSTRIOMRÅDE. 2016.

I henhold til Ibestad kommunes delegeringsreglement av 2013, og Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), har Plan næring og utvikling ved Ibestad 
kommune varslet mindre reguleringsendring for reguleringsplan, Breivoll industriområde av
1981.

Delegeringsreglementet sier følgende: 
Punkt 37.2, tredje kulepunkt. 
Formannskapet delegerer følgende myndighet etter pbl. Til rådmannen: 

 Vedtak av små endringer i reguleringsplan, jfr. Pbl. § 12-14 andre ledd. 
Punkt 37.3 
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 37.2 etter pbl. Med lokale og 
sentrale forskrifter til leder av Plan, næring og utvikling. Leder Plan, næring og utvikling 
kan tildele kompetanse etter disse bestemmelsene til andre tilsatte ved seksjonen. 

Lov om plan og byggesaksbehandling (pbl.) sier følgende: 
§ 12-14. Endring og oppheving av reguleringsplan. Andre ledd. 
Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i 
reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. 
Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne 
av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg. 
Jf. forvaltningsloven § 1-9.
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I vedlagt brev av 7.4.2016 ble sektormyndigheter varslet om reguleringsendringen og 
utbyggingsplaner for eiendommen. Området eies i sin helhet av Ibestad kommune (Flere 
eiendommer), og endringen kan ikke anses å påvirke andre naboeiendommer.

Frist for merknader ble satt til 29.4.2016. 
Fristen er overskredet og det er ikke kommet inn noen merknader.

Fylkesmannen i Troms, Troms Fylkeskommune og Kystverket har sendt uttalelser der de 
sier seg enig i at endringen kan anses som mindre og der de stiller seg positiv til denne 
reguleringsendringen (Se vedlagte uttalelser).

Plan næring og utvikling ved Ibestad kommune, vedtar med dette mindre reguleringsendring
for reguleringsplan, Breivoll industriområde av 1981, i henhold til vedlagte skisser.

Med vennlig hilsen
Plan, næring og utvikling (PNU)

Katrine Nordgård
Prosjektleder
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