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Søknad – Planid 1917 2018 02 omregulering Nøysomheten, sykehjemstomt,  
Hamnvik, Ibestad kommune. 
 

I henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) §12-14, 2.ledd omsøkes endring på deler av reguleringsplanen 

for Nøysomheten fra 1974. Ibestad kommune skal bygge nytt sykehjem og omsorgsboliger ved siden av 

eksisterende helsesenter som videreføres med dagens funksjoner og tjenester.   

Planområdet ligger i nordre del av Hamnvik sentrum og omfatter gnr 87/bnr 50, 18, 64 og 40 som eies av 

kommunen.  Tiltaket oppføres på areal som er regulert til offentlige formål med unntak av en mindre 

utvidelse og formålsendring mot øst, som omfatter deler av eksisterende veg og friområde.  

 

1. Hensikten med planendring 

Hensikten med endringen er å skaffe hjemmel til å oppføre et nytt sykehjem på østre del av gnr 87/bnr 50 og 

på bnr 18, 64 og 40. Omsorgsboliger skal kunne oppføres der eksisterende sykehjem står. I planvarselet ble 

det oppgitt at både dagens sykehjem og demensavdeling skal rives. Per dato er det ikke helt avklart hvorvidt 

demensavdelingen blir revet eller ombygd til omsorgsboliger. Planendringen ivaretar begge utfall. 

Helsesenteret beholdes. Kommunens bygg på 87/40 er allerede revet. Adkomster, intern kjøring og 

parkering for besøkende, beboere og ansatte er justert. Som en følge av at nytt sykehjem oppføres lenger 

mot øst enn dagens bygning, stenges østre del av Nøysomheten. Vegen blir ikke lenger blir en rundkjørings-

sløyfe og kjøremønsteret blir endret. Skisseprosjekt per februar/mars 2018 er lagt til grunn for planen. 

 

Dagens situasjon; areal som avgrenses av sort linje inngår i planendringen.  
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2. Planendring etter PBL § 12-14, 2. ledd 

Planen omfatter areal som i hovedsak allerede er avsatt til offentlig formål, og som skal nyttes videre til dette. 

Helsesenteret beholdes, nytt sykehjem oppføres lenger øst enn dagens bygg. Det blir tilgjengelig areal for 

nye omsorgsboliger i nord og i eksisterende demensenhet i sørvest hvis den ombygges. Tomta må utvides 

mot øst for å sikre areal til nytt sykehjem. Formålsendringene omfatter et mindre areal som er avsatt til veg- 

og friluftsområde. Praktisk innebærer endringen at del av vegen stenges og at friareal mot fylkesvegen utgår.  

 

Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv av 30.06.2017, ref.17/3119. om 

forenkling og forbedring av plan- og byggesaksprosessene. Planendringene for dette tiltaket er vurdert mot 

departementets intensjon og i føringer i rundskrivet. Forutsetninger og vilkår for å behandle denne 

planendringen etter §12-14 2.ledd er vurdert og listet under;  

 

✓ Det vurderes at endringene i liten grad påvirker gjennomføringen av gjeldende plan og at endringene 

ikke går ut over hovedrammene i planen og omkringliggende arealer. 

 

✓ Adkomstmuligheten til boligene i Nøysomheten nord og nordøst for tiltaket, utgår ikke, men endres. 

Kjøring til tomtene nord for tiltaket blir i fremtiden kun fra sørvest når Nøysomheten stenges for 

rundkjøring. Kjørelengde til nordre del av Nøysomheten blir lengre enn i dag, men stengningen 

medfører også at uheldig gjennomgangstrafikk reduseres. Eksisterende gangveger berøres ikke, 

ferdsel på gangnett til sentrum og fylkesveien blir som i dag. Sti (-er) fra Nøysomhetens nordside til 

helsesenteret og videre til sentrum, over «sykehjemstomta» 87/50 vil også sannsynligvis bli etablert.  

 

✓ Friluftsområdet som utgår vurderes ikke å være et viktig areal, verken i forhold til beliggenhet eller 

beskaffenhet. Det benyttes ikke i dag slik det ligger som et grøntareal langs veien. På sørsiden av 

tiltaket på 87/18, ligger nye grønt-/parkområder tilrettelagt for lek og opphold, - disse er også under 

utvidelse.  Tiltaket er ikke i strid med eller berører nasjonale eller regionale interesser.   

 

✓ Det er ikke gitt negative innspill til boligtiltaket. Det som er anført omkring tiltaket, vurderes ikke å 

være konfliktfylt, men håndterbart gjennom kommunal drift og som vanlige naboforhold og -hensyn. 

  

✓ Overordnet myndighets innspill har ikke karakter av innsigelse. Påpekte forhold omkring universell 

utforming, kulturminner, omdisponering av friareal og vegnett, ivaretas i ny plan iht. TEK17 og PBL. 

Statens vegvesens vegnormaler legges til grunn for utforming av veger og adkomster.   

 

Planendringen omfatter kun kommunalt helsetiltak. Det er behov for å oppdatere flere deler av planen fra 

1974 i sentrumsområdet. Under rullering av kommuneplanen og oppfølgende reguleringer vil man ivareta 

både gjennomførte og planlagte bruks- og formålsendringer.  

 

Oppsummering: 

Endringen utgjør en justering av hjemlede formål og tillatt bruk innenfor det vesentligste av planområdet. Del 

av friluftsområdet som utgår erstattes delvis av sykehjemshager/-park og ikke minst et større og bedre leke- 

og aktivitetsareal rett sør for planen på en tidligere parkeringsplass. Kjøremønsteret blir endret grunnet 

utbyggingen for noen naboer, mens gangnettet blir opprettholdt og videreført. Innspillene ved varsel var ikke 

negative, de anses verken å være konfliktfylte eller å ha karakter av innsigelse. Reguleringsendringen 

vurderes å være av en slik art og omfang at den kan behandles administrativt etter PBL§ 12-14, 2. ledd. 

 

3.  Generelt om bygge- og helsetiltaket 

Ibestad kommune gjennomførte mulighetsstudier i 2015-2016 for å utrede kommunens fremtidige 

omsorgstjenester. I dette inngikk en tilstandsanalyse av sykehjemmet for å vurdere ombygging kontra 

nybygg. Analysen konkluderte med at sykehjemmet ikke var egnet for ombygging. Det ble også vurdert 

alternative tomter for nytt sykehjem og omsorgsboliger. Studiene resulterte i at tiltaket skulle samordnes 

med helsesenteret som skulle videreføres. Det har under dette arbeidet vært dialog med Husbanken og 

Fylkesmannen omkring samlokalisering og løsninger.  
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Sykehjemmet etableres med 16 plasser. Helsesenteret tilbyr; helsestasjon, legekontor, ergoterapi, 

hjemmetjenesten, helseadministrasjon og NAV-kontor. Sykehjemmets underetasje vil romme 

tannklinikk, kjøkken med kok-/kjølfasiliteter samt lager, driftsrom og de ansattes fasiliteter. Foreliggende 

situasjonsplan viser hvordan helsesenteret og nytt sykehjem planlegges lagt ved siden av hverandre. 

Disse to bygningene får adkomst til Nøysomheten fra sørvest. 12 nye omsorgs- og utleieleiligheter 

fordeles i to bygninger med fellesrom og med eget uteareal. Leilighetene får adkomst fra nord. Antall 

leiligheter vil øke dersom ombygging av demensenheten besluttes. Mellom helsesenteret, sykehjemmet 

og boligene etableres et grønt tun som kan nås fra de ulike bygningene og brukes av alle. Sykehjemmet 

får en skjermet hage i nord og park på østsiden. Øvrig uteområde og den vestre delen av tomta vil få 

parkmessige utomhusarealer tilpasset fremtidig bruk.  

 

Terrenget faller fra Nøysomheten i nord til Nøysomheten i sør og mot Fylkesvei 131/øst. Nye bygninger 

tilpasses terrenget, boligene etableres med èn boligetasje. Fra det østre boligbygget kan man gå under tak 

til helsesenteret over anleggets felles tun. Den største delen av sykehjemmet etableres i èn etasje med 

boenheter på det øvre planet. Sykehjemmets underetasje får egen adkomst til Nøysomheten i sørøst.  

 

Nytt sykehjem planlegges oppført før eksisterende sykehjem rives slik at dette kan driftes under bygging og i 

anleggsperioden. Leilighetsbyggene oppføres etter at dagens sykehjem er revet nordøst for eksisterende 

demensavdeling som vurderes ombygd. Ny trafo skal oppføres i nordøst ved siden av vendehammeren. 

Snumulighet etableres på Nøysomheten siden vegen stenges i øst.   

 

Nytt anlegg vil få oppgradert hage-, park- og utomhusarealer. Besøk og aktivitet ved helsesenteret og 

fremtidig sykehjem vil være skjermet fra naboene i og med at anlegget organiseres rundt et nesten lukket 

indre tun. Selv om deler av ny bygningsmasse legges nærmere naboene enn nåværende bebyggelse, 

vurderes det at nytt anlegg vil bli godt tilpasset omkringliggende struktur. Tilpasninger til nabolag gjøres 

gjennom nedbryting av bygningsvolumer og parkeringsareal, lave etasjehøyder, og ved at byggene utnytter 

terrengfallet til etablering av ulike nivåer og soner.  

 

 

foreløpig situasjonsplan per 30.04.2018 
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3.  Gjennomført planprosess;  

Planvarsel og annonsering i Harstad Tidende ble gjennomført 19.01.2018 med merknadsfrist 19.02.2018. 

Innkomne merknader er listet og kommentert under; 

 

Eier/myndighet: Innspill/merknad og kommentarer: 
1. 
87/87 
28.01.2018 

Innspill/merknader: 
1. Ingen merknader 

Kommentarer: 
1. Tas til orientering 

2. 
87/64  
Mail og telefonsamtale  
26-29.01.2018 

Innspill/merknader: 
1. Forespørsel om eierskap og rettigheter tilknyttet 87/64  

Kommentarer: 
2. Rettighet tilknyttet 87/64 utgjør et punktfeste fra 1974 avsatt som 

«fiske/landbruk» - dvs ikke en bebyggbar parsell. Rettigheten har her 
omfattet muligheten for å bruke jorda til dyrking. Arealet har tidligere 
vært nyttet som potetåker, jorda er ikke benyttet på flere år.    

3. 
87/24 
Mail med spørsmål 
04.02.2018 
 

Innspill/merknader: 
1. Ber om konkretisering av fremtidig kjøremønster i Nøysomheten.  

Kommentarer: 
1. Beboere i indre del av Nøysomheten vil måtte kjøre rundt sykehjem-

tomta via veiens søndre trasè. Tilbakemeldingen er bekreftet forstått. 

4. 
Fylkesmannen i Troms 
17.01.2018 

Innspill/merknader: 
1. Helsehuset er et offentlig bygg. Kravene til universell utforming (UU) iht. 

TEK 17 skal tilfredsstilles både inne i bygget og utenfor bygning. 
(kravene er også knyttet til investeringstilskuddet fra Husbanken). 

2. En uteromsplan som viser hvordan tilgjengelighet, fremkommelighet og 
orientèrbarhet er løst og ivaretatt, anbefales utarbeidet. Planen bør 
minimum vise avstand og fremkommelighet til parkering, inngangsparti, 
trinnfri adkomst, avfallshåndtering, sykkelparkering og fremkommelighet 
til alle aktivitetsarealene. Uteromsplanen inntas planbestemmelsene.  

Kommentarer: 
1. Er ivaretatt, jfr. nærmere under pkt 5 og 6 (Husbanken og UU). 
2. Blir ivaretatt, se nærmere under overskriften UU. 

5. 
Statens vegvesen 
(SVV) 
07.02.2018 
 

Innspill/merknader: 
1. Avkjørsel/kryss skal opparbeides iht. vegnormal N100 og V121. 
2. Det må avsettes tilstrekkelig trafikkareal til manøvrering og drift. 
3. Trafikkarealer heri vegbredder, byggegrenser og siktsoner målsettes i 

kartet eller tas inn i bestemmelsene. 
4. Areal skal avsettes til sykkelparkering, det bør vurderes i sikre at disse 

opparbeides gjennom rekkefølgebestemmelser. 
5. Byggegrense langs Fv131 er 15 meter fra midtlinje veg.  
6. Støyforhold skal sikres i bestemmelsene iht. T-1442. 

Kommentarer: 
1. Blir ivaretatt 
2. Blir ivaretatt 
3. Plankart er målsatt. 
4. Ved søknad om tiltak/rammesøknad skal det utarbeides detaljert 

situasjons- og uteromsplan som viser planlagt parkering og bruk. 
5. Minste avstand mellom midtlinje Fv131 og bygning er drøyt 20 meter.  
6. Blir ivaretatt.  

6. 
87/41 og 87/24 
16.02.2018 
 

Innspill/merknader: 
1. Tiltaket innebærer stengning av Nøysomheten. Stengning kan ikke 

godkjennes med mindre tinglyst veirett via gangvei til Fv131 blir brøytet. 
(Gangvei utgjør «forlengelsen» av Nøysomheten nordøst til Fv131).  
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Da vegen ble omgjort til gangvei var det en forutsetning at veien skulle 
holdes åpen om vinteren og bli brøytet. Kommunen ivaretar ikke dette. 
Innspillet støttes av nabo/eier av 87/24.  

Kommentarer: 
1. Administrasjonen har i brev 02.03.2018 meddelt 87/41 og 87/24 at 

brøyting av gangveien skal bli ivaretatt og gjennomført slik at den kan 
nyttes hele året.  

7.  
Troms fylkeskommune 
ved Stabssjef 
20.02.2018 
 

Innspill/merknader: 
1. Bygg, uteområder og samferdselstiltak forventes universelt utformet.  
2. Det vises til Vegvesenets V122 – Sykkelhåndboka for beregning av 

sykkelparkeringsplasser tilknyttet helsehuset. 
3. Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet, 

det vurderes heller ikke sannsynlig at ukjente kulturminner blir berørt. 
Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt etter Kulturminneloven av 
1978 §8, dette forholdet skal tas med i bestemmelsene.  

Kommentarer: 
1. Se nærmere under beskrivelsen av tiltaket, Husbanken og UU. 
2. Det vurderes at mange brukere/besøkende og ansatte vil benytte bil, 

taxi, eller sykkel til tiltaket, men mange vil også komme gående. Det er 
avsatt HC-parkering nær inngangene. Man kan kjøre til inngangene og 
sette av/hente brukere/beboere. Sykler for besøkende og ansatte (0,3-
0,5 plass pr. ansatt) søkes etablert under tak. Det samme ivaretas for 
adkomst og besøk til sykehjemmets underetasje.  

3. Bestemmelse om aktsomhets- og meldeplikt er medtatt.  

8. 
Sametinget 
27.02.2018 

Innspill/merknader: 
1. Kjenner ikke til automatiske fredete samiske kulturminner og ser det ikke 

som sannsynlig at tiltaket vil komme i konflikt med kulturminner. Minner 
om aktsomhet- og meldeplikt etter Kulturminneloven § 8.   

Kommentarer: 
1. Planbestemmelse er gitt om at aktsomhet- og meldeplikt etter 

Kulturminneloven § 8 annet ledd gjelder.  

9. 
Hålogaland Kraft 
Telefon 10.04.2018 

Innspill/merknader: 
HLK beklager å ha oversittet fristen og gir innspill over telefon. 

1. Trafoplassering som skissert er ok. 
2. Eksisterende ledningsnett/kabler ved nytt sykehjem bes hensyntatt. 
3. Vendehammer i Nøysomheten kan nyttes til parkering for HLK ved 

drift/vedlikehold av trafo. Arealet må gi rom for bruk av løftekran. 
4. Endelig plassering av trafo, tilpasninger/tilknytning til nett/kabler avklares 

nærmere med HLK i detaljeringsfasen og ifm. byggesøknad. 
Kommentarer 

- Alle punkter tas til etterretning 

 

 

4.   Bortfall av regulert friluftsområde 

Areal til lek/opphold som fjernes skal iht. rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, erstattes. Vurderinger:  

➢ På friluftsområdet i nord er felles adkomst til 88/10 og 88/76 etablert, den blir videreført/omregulert.  

➢ Friluftsarealet er ikke i bruk til lek eller opphold. Dette skyldes at annet tilgjengelig og bedre egnet 

leke- og parkareal i boligområdene og i ubebygde skogholt i nærområdet heller benyttes.  

➢ Kommunen har gjennom prosjektet «Stedsutvikling Ibestad», igangsatt flere tiltak i sentrumsområdet 

for å få mer aktivitet og liv i sentrum. I tiltaket inngår lekeplasser og aktivitetstilbud som er attraktive 

for barn, unge og voksne. Helt Grønn as arkitektur og landskap foresto i 2015, analysen og skisser til 

anleggene, som er under opparbeidelse, jfr. deres figur under. Parken og torget er gjort tilnærmet 

bilfritt og erstatter arealer som var avsatt til bilparkering (ca 1,5 daa) og til forretningsareal (ca 3 daa) 

som det ikke lenger er aktuelt å bygge ut. Området vil bli omregulert i kommuneplanens arealdel.  
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➢ Opparbeidet leke-/aktivitetspark (2016) og fremtidig anlegg (2017-18) som ligger vis-a-vis nytt 

sykehjem på 87/18, vurderes å kunne erstatte det friluftsarealet som utgår til nytt sykehjem.  

 

➢ Østre side av nytt sykehjem vil bli beplantet og opparbeidet parkmessig. Slik vil det reelle bortfallet 

av grøntareal med busker og trær bli mindre enn det som formålsendringen synes å vise.    

 
➢  Pkt. 5.d i Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (FOR-1995-09-20-4146) ved 

omdisponering av friluftsområde, vurderes å være ivaretatt og sikret da eksist. areal er/blir erstattet. 

 

 

5.   Husbanken  

Ibestad kommune vil søke investeringstilskudd fra Husbanken til heldøgns omsorgsplasser. Tiltaket blir 
detaljert og utformes iht. Husbankens veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem, samt TEK17.  
Det har vært avholdt innledende vurderinger av tiltaket som blir videreført ifm detaljering av prosjektet.   
 

 

6.  Universell utforming/UU og tilgjengelighet 

Helsesenter, sykehjem og boenheter skal drives og bygges iht. TEK17 og krav til universell utforming/UU. 

UU skal ivaretas både inne og ute. Dette blir tilfredsstillende ivaretatt og inntatt i bestemmelsene.  

 

Tomta er noe skrånende, nivåforskjellen i bygning over 2 plan, ivaretas med heis. Helsesenteret og 

sykehjemmets boenhet ligger på samme nivå. Det er mulig å kjøre helt til inngangene og det etableres 

handicapparkering nær alle inngangene. Utvendige gangadkomstveger til helsesenter, sykehjem (plan 1 og 

u.etg) og leiligheter er godt innenfor krav i TEK 17 §8-6. Iht regelverk bør ikke stigning til adkomst være 

brattere enn 1:15 (6,6%). Med hvilerepos og for kortere strekk, kan stigning 1:12 (8,3%), event. 1:10 tillates.  

 

Konkrete stigningsforhold ved tiltaket: 

- Fra Fv131 til innkjøring til helsesenteret/sykehjemmet er stigningsforholdet ca 1:22 (4,5%)  

- Fra vegen/Nøysomheten (sørside) til helsesenterets inngang er stigningsforholdet ca 1:230 (0,43%).  

- Fra nærmeste parkeringsplass til helsesenterets inngang er stigningsforholdet ca 1:170 (0,6%).   
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- Fra vegen/Nøysomheten (nordside) til boligene blir inngangs- og vegnivå omtrent sammenfallende. 

Fra adkomst ved veg til eksist. demensavdeling er stigningsforholdet ca 1:230 (0,43%).  

- Beboerne skal kunne gå fra leilighetene (ca kote +43,8) til helsesenter/sykehjemmet (ca kote +40,1) 

via en felles heis/løfterampe som etableres mellom boligplanet og fellestunet.   

- Eventuelle snarveger over 87/50 mellom Nøysomheten sør- og nord, til helsebygg og leiligheter 

samt til/fra sentrum, vil kunne bli gitt et stigningsforhold (eventuelt med hvilerepos) som ligger 

innenfor §8-6 ‘s krav gjennom mindre terrengbearbeidelser.  

 

7.  Trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter ivaretas gjennom etablering av gangveier/stier innen planområdet. 

Langs Nøysomheten mellom ny adkomst til helsesenter/sykehjem og adkomsten til driftsenheten mot Fv131, 

skal det etableres fortau som bindes sammen med øvrig gangnett i sentrum. Hager-/uteområder blir bilfrie.  

 

 

 

8. Gjeldende planstatus:  fortausplan fra 2010 og Nøysomheten (boligfelt) fra 1974 

 

 
 

Avgrensning for omreguleringen av sykehjemstomta i øst, er lagt i grensen av fortau/veg-planen for  

Fv131.  Veggrøften som naturlig gror til, vegeteres på sikt vil kunne smelte sammen med hage- og  

grøntområdet til sykehjemmet. 
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Nøysomheten boligfelt fra 1974: 87/50 og 87/40 er avsatt til offentlig bebyggelse med helsetilbud/- tjenester.  

87/18 og 87/64 er avsatt til friområde. Mellom 87/50 og bnr 18, 64 og 40 er det regulert veg.  

 

 

 

9.  Forslag til planendringer  

 
A. Nytt plankart 

- Plangrensen legges i samsvar med gjeldende formålsgrenser/eiendomsgrenser og bruk, midtlinje 

veg og ift. reguleringsplan for Fv131/fortau. 
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- Formål offentlig tjenesteyting videreføres på 87/50 og 87/40. Formål friområde som endres til off. 

tjenesteyting utgjør ca 1,3 daa. Formål veg som endres til offentlig tjenesteyting utgjør ca 0,7 daa. 

Veg/adkomster/G/S-areal som utgår fra nåværende offentlig byggeareal utgjør ca 1,2 daa.  

- Overkant tak er satt med utgangspunkt i tak-/gulvnivå på eksist. helsehus og terreng 

- Utnyttelsesgrad BYA% samsvarer med skisseprosjektet, nye bygg for omsorgsboliger og 

bevaring/ombygging av demensavdelingen og inkluderer parkering til besøkende og ansatte.  

- Byggegrenser gir rom for mindre justeringer til terrengtilpasninger og endelig byggutforming 

 

 

B. Bestemmelser 

Supplerer kartet. Det er gitt bestemmelser omkring utforming og materialbruk, vegetasjon og 

terrengtilpasning av hensyn til omgivelsene. Bestemmelser gitt for universell utforming og 

tilgjengelighet. Støykrav gjelder iht. T-1442.  Det er inntatt bestemmelse om aktsomhet- og 

meldeplikt etter Kulturminneloven § 8 annet ledd. 

 

Det er stilt krav om at det i forbindelse med byggesaken utarbeides en situasjonsplan som viser 

adkomst, areal for gangferdsel, sykkel- og bilparkering, uteoppholdsareal, VA-plan, håndtering av 

overflatevann, renovasjon og eventuelle andre driftsforhold, eventuelle snøopplag m.v. 

 

Ved byggesøknad skal det i tillegg vedlegges en kotesatt uteromsplan, som redegjør for hvordan 

universell utforming er ivaretatt ift. fremkommelighet og orienterbarhet. Planen bør vise avstand og 

ferdselsmønster til parkering, trinnfri adkomst, avfallshåndtering, aktivitetsarealer og utomhusarealer.  

 

10. Oppsummering: 

Vi mener at planendringene som ønskes behandlet etter Plan- og bygningslovens §12-14, 2. ledd er 

tilfredsstillende beskrevet og redegjort for. Endringene vurderes å være av slik karakter og innenfor 

rammene av gjeldende plan som gir rom for administrativ planbehandling. Bygging av nytt sykehjem og 

omsorgsleiligheter innenfor utvidet areal avsatt til offentlig formål, ikke vil hindre gjennomføring av planen og 

tiltak utenfor planområdet og innen planen for øvrig. Det er ikke gitt negative merknader til boligtiltaket. 

Overordnet myndighets innspill har ikke karakter av innsigelse. Innspill og merknader til planendringen er 

imøtekommet, ivaretatt og inntatt i nytt kart og bestemmelser. 

 

 

11. Kunngjøring av vedtak 

Vedtak om reguleringsendring iht. §12-14, 2. ledd skal kunngjøres til berørte grunneiere og myndigheter som 

ble varselet om tiltaket. Vedtaket kan påklages.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Norconsult AS 

Anne Cathrine Schistad 
sign. 
 
 

Vedlegg - PLANDOKUMENTER:   

1. Plankart, datert 09.05.2018 (pdf og sosi-format) 

2. Planbestemmelser 09.05.2018 (pdf og word-format) 

3. Planbeskrivelse - redegjørelse av planendring 09.05.2018 (dette søknadsbrevet) 

4. Illustrasjoner av planlagt bebyggelse med situasjonsplan per feb-april 2018 

5. Planvarsel, følgebrev med adresseliste og vedlegg 

6. Innspill/merknader til planvarsel  


