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1. BAKGRUNN 

 

1.1. Hensikten med planen 

Formålet med detaljplanen er å legge til rette fornæringsområde, Enkeltstein ved Sørrollnes, 

pådel av eiendommene gnr. 116,  bnr. 90, 62, 63og 89  – alt nedenfor fylkesveg 848 – fra 

marbakken og grensende til gjeldende reguleringsplan for fylkesveg 848 i området. Ibestad 

kommune. 

Det totale arealet på planområdet er på 55 daa. 

1.2. Forslagsstiller 

Tiltakshaver:  Kurth Olsen & sønner A/S 

Plankonsulent: Belotech ing. B. Lorentsen v/ Bernt Lorentsen 

Plankart utarbeidet av:  BE Geomatikk A/S v/ Bjørn Edvardsen 

2. PLANOMRÅDE 

 
2.1. Oversiktskart, beliggenhet 

Eiendommene ligger ca 2,5 km øst for Sørrollnes på Rolla i Ibestad. 

 
Figur 1 Planområdets beliggenhet 
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2.2. Planstatus 

Området inngår som næringsareal i kommuneplanens arealdel og er benevnt som BN1 og i 

kystplanen som A06. Fra kommuneplanens konsekvensutredning fremgår følgende 

vurdering for området:  

«Samlet vurdering og evt. alternativer/avbøtende tiltak: Størst risiko knyttet til skred. 

Beliggenhet valgt/knyttet til akvakulturanleggene i sjøen.» 

 

Figur 2 Utsnitt av arealplanen for næringsområde BN1 Enkeltstein, Govika samt kystplan A06   

2.3. Dagens bruk  

Området drives i dag som landbase for fiskeoppdrett og er bebygd med administrasjonsbygg 

m/lager, adkomstveg fra Fv 848, parkeringsplasser, molo, småbåthavn og en del 

utsprengte/utfylte/planerte områder. Området har egen vannforsyning fra brønn med 

trykkforsterkningspumpe, kloakkanlegg med 3-kamret slamavskiller. 

Grunneierne/planinitiativtakerne på område BN1 er de samme som driver lakseoppdrett i 

område A06. Den foreslåtte reguleringsplanen i område BN1 tar i sin helhet sikte på å 

tilrettelegge arealene som landbase for oppdrettsvirksomhet i bl.a område A06. Dette betyr 

at all virksomhet på område BN1 må forholde seg til kystplanens bestemmelser for område 

A06 og være i samsvar med disse. 

2.4. Eiendomsforhold 

2.4.1. Hjemmelsforhold og rettigheter 

Samtlige berørte eiendommer eies direkte eller indirekte av forslagsstiller slik: 

Kurth Olsen & sønner A/S org.nr 994 695 657;  Gnr 116, bnr: 90, 62, 89, 88 

Kurth Olav Kaarbø Olsen, F.nr: 030540; Gnr 116, bnr 63. 
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3. PLANFORSLAGET 

Detaljplankart for Enkeltstein Næringsområde datert 26.02.2018. 

 
Figur 3 Detaljplankart 

Planområdet er på 55 daa. Følgende områder foreslås: 

4. Vegetasjonsskjerm 1: 1,8 daa 

5. Vegetasjonsskjerm 2: 3,3 daa 

6. Grønnstruktur 1: 0,25 daa 

7. Grønnstruktur 2: 2,05 daa 

8. Industri/lager I/L1: 9,3 daa 

9. Industri/lager I/L2: 2,9 daa 

10. Veg: 1,3 daa 

11. Parkering: 0,7 daa 

12. Kai: 1 daa 

13. Molo: 0,7 daa 

14. Småbåthavn: 5,3 daa 

 

3.1. Planens intensjon 

Det disponible arealet er i dag lite og driften preges av en trang landbase. Med reguleringen 

ønskes det å tilrettelegge for utfylling i sjø til marbakke langs sjølinjen. En vil da få større 

områder til bruk for: 

 lagring av utstyr,  
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 lagerbygg  

 haller og garasjer.  

 Ny kai på 30-40m langs fyllingskant – sør. 

 Utdypning av havnen mot Hesten/Mannen 

 Forlengelse av eksisterende molo i retning mot Halsen 
 

3.2. Planens dokumenter 

1. Plankart m/ tegnforklaring 

2. Planbeskrivelse 

3. Planbestemmelser 

4. Konsekvensutredning Land og biologisk mangfold 

5. ROS-analyse 

6. GRUNNUNDERSØKELSE – MULTICONSULT, 713782‐RIG‐RAP‐001 

7. VURDERING AV SKREDRISIKO – NGI 2007 

 

3.3. Planavgrensning 

Plangrensene følger i hovedsak avgrensningen i kommunedelplanen, men mot øst er planen 

avsluttet tidligere - i skillet mellom bnr. 89 og bnr. 88 som begge eies av forslagsstiller. Dette 

fordi den ellers ville kommet i konflikt med Statens vegvesens reguleringsplan i området. 

Ellers grenser planen mot eksisterende reguleringsplan for Fv 848 gjennom området og mot 

kystplanens område A06 i sør. I vest grenser planområdet til privat grunn gnr 116, bnr. 29. 

3.4. Reguleringsformål 

Området reguleres til følgende arealformål: 

 

 



Planbeskrivelse «Reguleringsplan Enkeltstein Næringsområde PID 1917-2017003»,   
Ibestad kommune                                                                                                Dato:08.06.2018 

 
 

BeLotech  ing. B. Lorentsen  
Side 7 av 30 

4. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

 

4.1 Om planprosessen 

Det ble avholdt oppstartsmøte mellom Ibestad kommune og forslagsstiller Kurth Olsen & 

sønner A/S den 25/10-2016 på forslagsstillers kontor på Enkeltstein. Den 30/12-2016 gjorde 

Ibestad kommune vedtak OPPSTART AV DETALJREGULERING, GODVIKA - LIBERGET - 

KURTH OLSEN & SØNNER AS. Planarbeidet ble meldt igangsatt i avisen Harstad 

Tidende1/3-2018. Statlige instanser, andre berørte, samt tilgrensede naboer ble tilskrevet 

med brev 27/2-18 med frist til uttale på 4 uker. Se liste i vedlegg 2 bakerst i dette 

dokumentet. Den 1/6-2018 ble det avholdt nytt planmøte med Ibestad kommune v/ Katrine 

Nordgård og plankonsulenten.  

4.2. Oppsummering av innspillene 

Nr. Inn spill – Varsel om oppstart Datert 

1 Brev fra Fylkesmannen i Troms  
  
Generell orientering om planarbeidet i forhold til Arealplan for Ibestad, samt generelle 
krav til planen.  
  

  

 
Vurdering:   
De forhold som anføres av fylkesmannen, tas til etteretning i planen. 
 
 
 

08.03.2018 
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2 Troms fylkeskommune v/ Stabssjefen 
 
Generell orientering om fylkeskommunens ansvarsområde. 
 
Anførsel: 
Kunngjøring om at planarbeidet starter opp skal gi opplysninger om hvor planinitiativet og 
referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig for innsyn, jamfør Forskrift om behandling av 
private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, som trådte i kraft 
1.1.2018. 
- må jevnlig etterlyse disse dokumentene. Ber kommunen om å være tydelig i 
oppstartsmøtet på at disse dok. Skal gjøres tilgjengelig ifm varsel om oppstart. 
 
INNSPILL TIL VARSELET: 
Reguleringsplanens formål er i tråd med kommuneplanens arealdel. Vi vil påpeke at 
etablering av nye næringsområder til fiskeri og havbruk er viktig for å imøtekomme den 
videre veksten i de marine næringene. 
I umiddelbar nærhet til planområdet ligger det etablert en oppdrettslokalitet for laks, ørret 
og regnbueørret, lokalitet 11363 Enkelstein, hvor Sørrollnesfisk AS og Northern Lights 
Salmon AS i dag er samlokalisert og driver produksjon av laks og ørret (se bilde under). 
Akvakulturlokaliteten er i drift og har tillatelse til en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 
5900 tonn.  
Fortøyningene til anlegget ligger klarert helt inn mot land og vil kunne bli påvirket av 
endringer og utfyllinger av reguleringsområde. Dette må redegjøres for i 
planbeskrivelsen, sammen med andre mulige påvirkninger fra tiltaket, f.eks. påvirkning 
av vannkvalitet (§ 12 i vannforskriften). 
Det forutsettes at nevnte oppdrettsselskap er varslet av tiltakshaver og at kommunen, 
tiltakshaver og oppretterne har svært tett dialog i planarbeidet. 
 
Kulturminnevernet  
Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet og vi vurderer det 
Heller ikke sannsynlig at hittil ukjente kulturminner vil bli berørt. 
 
Vi ber kommunen vurdere om de lokale stedsnavnene Enkeltstein og Hesten og Mannen 
gjenspeiler naturformasjoner eller andre forhold som må hensynstas i planarbeidet. 
 
Vurdering: 

Når det gjelder formkravene om Kunngjøring om at planarbeidet refereres det til forskrift 
av 1.1.2018.  I kunngjøringen var det dessverre ikke nevnt spesifikt hvor referat fra 
oppstartsmøtet var tilgjengelig for innsyn, men tiltakshaver/planinitiativet og informasjon 
om hvor spørsmål kunne rettes, fremgikk tydelig av kunngjøringen. 
 
Hensynet til eksisterende oppdrettslokalitet 11363 Enkeltstein sine rettigheter i 
planområdet er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene pkt 8.3.5. Eksisterende 
oppdrettsvirksomhet. Forøvrig er tiltakshaver de samme eierne som driver 
oppdrettslokaliteten. 
 

23.03.2018 

3 Direktoratet for mineralforvaltning 
 
Generell info om direktoratets ansvarsområde og forholdet til mineralloven: 
DMF har gjort en foreløpig vurdering av tiltaket og ut fra de opplysningene som vi har i 
dag mener DMF at planforslaget ikke omfattes av minerallovens virkeområde. 
I § 3 i OT.prp. nr 43 2008-2009, forarbeider til loven, sies følgende i kapittel 5.1; 
«Mineraluttak som omfattes av mineralloven vil normalt ha et kommersielt formål ved at 
det som tas ut skal omsettes på et eksternt marked. … Aktiviteter som sprenging og 
flytting av masse er aktiviteter som kan innebære uttak av mineraler, der mineraluttaket 
ikke er et selvstendig formål med uttaket, men derimot en nødvendighet for å kunne 
realisere et annet formål.»  
  
DMF vurderer at dette gjelder for reguleringsplanen for Enkeltstein, og har ingen 
ytterligere kommentarer til planen. 
 
Vurdering:  
Ingen 
 
 
 

19.03.2018 
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4 Kystverket 
 
Generell orientering om Kystverkets ansvarsområde. 
 
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. 
 
Vurdering:  
Informasjon om regelverkskrav for kystverket tas til etteretning i plandokumentene i den 
grad dette er forsvarlig ift omfang etc. Forøvrig vil det alltid tilligge utbygger ansvaret for 
informasjonsinnhenting og tillatelser før tiltak iverksettes. 

16.03.2018 

5 Statens vegvesen. 
 
Generell orientering om Statens vegvesen sitt ansvarsområde. 
 
Trafikkanalyse  
Det må redegjøres for den trafikkmengde/trafikkøkning planlagte utbygging vil generere sett i forhold 
til eksisterende utnyttelse av planområdet. Det må utredes hvilke konsekvenser dette vil få for 
vegnettet (kapasitetsberegninger), planområdet og for de ulike trafikantgrupper. Her må det også 
redegjøres for hvordan parkering tenkes løst innenfor planområdet.  
  
Trafikkanalyser og kapasitetsberegninger vil avklare om det vil være nødvendig å knytte 
rekkefølgebestemmelser til denne reguleringsplanen, om ytterligere planmessige og 
utbyggingsmessige tiltak må gjennomføres.  
  
Tilknytting til fylkesvegnettet Avkjørsel/kryss skal reguleres og opparbeides i henhold til vegnormal 
N100 (Veg- og gateutforming) og V121 (Geometrisk utforming av veg- og gatekryss). 
 
Regulering av fylkesveganleg 
Fylkesvegen må reguleres som samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur hhv. kjøreveg, evt. 
kollektivholdeplass og fortau, og annen veggrunn. Formålsgrensa mellom samferdselsanlegg og 
øvrige arealer skal følge eksisterende eiendomsgrenser, men med minimum avstand til skulderkant 
veg på 3 meter. Dette for å sikre arealbehov i tilknytning til snøopplag, grøfting og annet 
vegvedlikehold. I den grad at eiendomsgrensa ikke tar med seg tilhørende skjæringstopp eller 
fyllingsfot, må formålsgrensa utvides til å omfatte også dette arealet + 1 meter. I områder hvor 
grunn- og terrengforholdene er særlig vanskelige og usikre, gis det regulerte trafikkområdet bredde 
utover standard grenseverdier.  
Byggegrense langs veg  
Det skal fremgå av planen hvilken byggegrense som gjelder for hvert enkelt byggeområde. 
Veglovens byggegrense er her 50 meter fra midtlinje veg, men annen byggegrense kan settes i 
reguleringsplan. Vi ønsker nærmere dialog rundt byggegrenser før forslag til reguleringsplan legges 
ut til offentlig ettersyn.  
Trafikkareal  
Det er viktig å avsette tilstrekkelig trafikkareal innenfor planområdet, herunder gode atkomstveger 
med tilstrekkelig bredde og funksjonelle snuplasser for kjøretøy som skal betjene området. 
Manøvreringsarealer er viktig for å få til en hensiktsmessig avvikling av trafikken i og gjennom 
området.   
I plansammenheng er det viktig at trafikkarealene som vegbredder, byggegrenser, siktsoner med 
mer fremgår av planen og er målsatt eller beskrevet i bestemmelsene.  
  
Medvirkning fra Statens vegvesen i videre planarbeid  
Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader på nåværende tidspunkt, men vil ved neste runde 
kunne gi en mer konkret uttale til et mer detaljert planforslag. Vi ønsker lykke til med planarbeidet og 
anmoder tiltakshaver om dialog videre i prosessen. 
 
Vurdering:  
Forholdene som nevnes tas til etteretning. Eksisterende avkjøring til fylkesveg og fylkesveg berøres 
ikke av planen. Kjøremønster og volum fra/til planområdet forventes ikke å endre seg ift dagens 
situasjon –se ROS-analyse. God dialog videre settes pris på. 

 

03.03.2018 

6 Tromsø Museum 
 
Marinarkeologisk vurdering:  

27.03.2018 
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Varsel om planstart for Enkeltstein Næringsområde, Ibestad k. 
Vi viser til ovennevnte oversendt Tromsø Museum 27.02.2018 til vurdering angående kulturminner 
under vann. Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av 
kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune. 
Planforslaget omfatter utvikling av næringsområde med flere formål knyttet til oppdrettsnæring og 
fiskeri nedenfor Fv 848. Tiltaket vil innebære inngrep i sjø med bruk av sprengningsmasse til 
utfylling ut til marbakken. Strandlinjen på gjeldende område er preget av bratt fjellsider ned til sjøen 
som er lite egnet til tidligere sjørelatert bruk. Vi vurdere sannsynligheten for konflikt med eventuelle 
kulturminner under vann som liten og har derfor ingen merknader til planforslaget.  
Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk 
vernete kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og Tromsø Museum 
varsles jfr. kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 
Vurdering: 
Konflikt med eventuelle kulturminner vil bli ivaretatt i planen/planbestemmelsene. 

7 Sametinget 
 
Kan ikke se at tiltaket kommer I konflikt med registrerte samiske kulturminner. Har derfor ingen 
merknader til planen. Bemerker den aktomhetsplikt som påhviler tiltakshaver i planområdet hva 
angår kulturminner og ber om at dette fremgår i bestemmelsene for planen. 
 
Vurdering: 
Aktomhet ift kulturminner er inntatt i planbestemmelsene. 

06.04.2018 

8 Fiskeridirektoratet: 
 
 
 Høringssvar -  planoppstart reguleringsplan for Enkeltstein Næringsområde - Ibestad kommune   
  
Fiskeridirektoratet region Nord viser til brev av 27.02.2018 med varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for Enkeltstein næringsområde i Ibestad kommune.  
  
Fiskeridirektoratet er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur. Vi skal også hensynta marine 
ressurser og marint miljø.  
  
Planen skal legge til rette for næringsutvikling knyttet til oppdrettsnæring og fiskeri i det aktuelle 
området.  
  
Vurdering  
Vi har over tid registrert kystnære fiskeridata (bruks- og ressursområder for fiskeriinteresser). I 
Astafjorden er det registrert fiskefelt både for passive og aktive redskaper. Det er også gjort 
registreringer av gytefelt i fjorden. Ingen av registreringene er i umiddelbar nærhet til planområdet. 
Vi er ikke kjent med spesielle forhold knyttet til marint biologisk mangfold i området.  
  
Like utenfor planområdet ligger en lokalitet for akvakultur, lokalitet Enkeltstein. Både arbeidet med 
utviklingen av området samt aktiviteten i området i ettertid kan ha påvirkning på driften ved 
lokaliteten. Vi mener dette bør vurderes i planarbeidet og drøftes i reguleringsplanen. Aktøren som 
driver på den aktuelle lokaliteten bør involveres i planarbeidet slik at en kan unngå ulemper for 
akvakulturdriften. Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak må framkomme i planen.  
  
Ut fra oversendte saksdokumenter vil planen legge til rette for tiltak som medfører utfyllinger i sjø. 
Tidspunkt for utfyllinger og tiltak som berører sjø generelt, bør primært skje på høsten og tidlig vinter 
fordi det er den perioden av året hvor det marine livet i kystsonen ligger mest i ro. Det tilrådes at 
dette framkommer i bestemmelsene til reguleringsplanen. Det må også  stilles krav om avbøtende 
tiltak for å hindre spredning av partikler og påvirkninger ut over tiltaksområdet. Vi forutsetter at 
eventuelle utfyllingsmasser er rene. Forurensede masser skal alltid deponeres på godkjent mottak 
for slike masser.   
  
Vi ber om at vi holdes orientert om framdriften i prosjektet.  
  
Vi beklager seint svar i denne saken. 
 
Vurdering: 
Forholdene som tas opp av Fiskeridirektoratet vil bli ivaretatt i planen/bestemmelsene. 
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5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

5.1. Byggeskikk og estetikk 

I dag er kun et bygg innenfor planområdet. Det er et tradisjonelt kontor/lagerbygg med 
saltak og delvis 2 etg. 

a) Generelt  
Bygninger skal utformes slik at de fremstår som helhetlig, og med felles trekk i volum 
og eksteriør mht. bygningers bruk, plassering, utforming, høyder og materialbruk. 
Estetiske hensyn skal ivareta hensynet til omkringliggende bebyggelse og 
kulturlandskap. Viktige variabler er volum og form, farge, materialbruk, takvinkler og 
lignende, samt plassering / orientering i terrenget. 
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.   
Områdene I/L1 (Industri og Lager) og I/L2 (Lager og kontor) 

På arealet skal det bygges bygg som skal brukes til kontor / administrasjon / lager / 

lagerhall / produksjon innen fiske-/fiskerirelaterte virksomheter.  

Områdene kan utfylles som vist på plantegningen. Også fyllingens skråning mot fjæra 

/ sjøbunn skal være innenfor formålsgrensen som vist. Det må plastres mot sjøen slik 

at fyllingen tåler påkjenning av de bølger som vil opptre. Plastring utføres med stor og 

egnet stein som maskinlegges med ordnet, stabil fyllingsfront som motstår 

bølgepåkjenning.  Fyllingshøyde skal være minst til kote 3,1 iht NN1954  

b) Byggehøyde   

Maksimal byggehøyde skal ikke overstige 15 meter. Mindre enkeltelement med 

arkitektonisk eller teknisk begrunnelse kan overskride byggehøyden. Maksimal 

byggehøyde er kote +20  

c) Takform 

Bygg med saltak og møne skal så langt som mulig ha slik møneretning at gavlvegg 

vender mot sjøen.  Området er langt og smalt, og kan være vanskelig / 

uhensiktsmessig å bebygge med møneretning mot sjøen, spesielt for større 

lagerbygg.  Kravet om møneretning og saltak må derfor vurderes for hvert enkelt 

bygg.  Lange lagerbygg kan avvike fra kravet om møneretning og gavlvegg mot sjøen 

slik at møneretning kan være langs fjæra. Lange vegger mot sjøen skal brytes opp 

med vindu og porter. Kravet om saltak er ufravikelig.  

d) Tillatt utnyttelse  
Utnyttelsesgrad er angitt på plankartet  
Bebygd areal (%BYA) tillates inntil 80 % av regulert tomt  
 

5.2. Friluftsliv 

På bakgrunn av områdets bruk i dag ansees ikke dette som aktuelt. 

5.3. Landbruk/fiske/Reindrift 

På bakgrunn av områdets bruk i dag ansees ikke dette som aktuelt. 

5.4. Skogbruk 

På bakgrunn av områdets bruk i dag ansees ikke dette som aktuelt. I planområdet inngår en 
del plantet granskog, men denne bør i størst mulig grad stå uberørt som vegetasjonsskjerm. 
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5.5. Landskap 

Topografi: Terrenget er bratt og skråner ned mot fjæra hvor det er et lite flatt område mellom 

terrenget og sjøen. 

Grunnforhold: På landsiden består grunnen i all hovedsak av fjell. 

Forøvrig – se vedlegg: 

 Grunnundersøkelse – Multiconsult, 713782‐rig‐rap‐001 

 Vurdering av skredrisiko – NGI 2007 

 Konsekvensutredning Landskap og biologisk mangfold 

 

5.6. Lokalklima 

Vind/nedbør/temperatur: Ikke uvanlig ift til det som oppfattes som normalt i område. 

5.7. Biologisk mangfold 

Ingen negative konsekvenser – se forøvrig egen utredning i vedlegg Konsekvensutredning. 

5.8. Teknisk infrastruktur 

Eksisterende: Vann og avløp: Det er ingen kommunale avløps- eller vannledninger i 

området.  

 Privat kloakkanlegg med 3- kamret slamavskiller og gråvann til sjø.  

 Vann fra egen brønn rett ovenfor. Trykkforsterkning med pumpe.  

 Strøm: Det er strøm til området fra HLK. 

 Renovasjon: Det er kommunal renovasjonsordning for området. 

 Opparbeidet adkomstveg fra Fv 848 m/ parkeringsplasser 

 Molo 

 Småbåthavn 

 Data: Fiber bredbånd under utførelse/fremleggelse 

 

5.9. Trafikkforhold 

Området har i dag godkjent direkte avkjørsel fra Fv848.  Derfra blir det interne veger i 

området til lager-/byggeområde.  Krysset mot Fv 848 er dimensjonert for Lastebil. Sikten i 

begge retninger er tilstrekkelig. Vegnormalenes krav oppfylles med god margin. Fartsgrense 

på stedet er 80km/t. 

5.10. Tilgjengelighet /Universell utforming 

Adkomstvegen er noe bratt, men ellers vil alle byggeområder bli lett tilgjengelig nede på 

fyllingsplanet. Dagens administrasjonsbygg og fremtidige bygg skal i størst mulig gradvære 

tilrettelagt med universell utforming. 

5.11. Kultur- og verneverdier 

Det er ingen kulturminneverdier registrert innenfor planområde. Tiltakshaver må likevel ha i 

minne den aktomhets- og meldeplikt som fremgår etter kulturminnelovens §8. Viser det seg 
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først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på en 

måte som nevnt i KML § 3 første ledd, skal melding etter første ledd sendes med det samme 

og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. Vedkommende myndighet 

avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker fra det tidspunkt melding er kommet fram til 

vedkommende myndighet – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. 

5.12. Risiko- og sårbarhet 

Risiko- og sårbarhetsanalyse er vedlagt planen. Av denne er det særlig temaet «skredfare i 

form av steinsprang» som er utfordrende, men av vurdering gjort både i arealplanens 

konsekvensutredning og av vedlagte NGI-vurdering fra 2007 konkluderes det med 

akseptabel risiko i område. Permanent opphold er ikke tillatt innenfor planområde. 

Tidevannsflom; stormflo: 

Ut fra erfaringene med storm og bølgepåkjenninger må det settes bestemmelser for 

utforming av områdes front mot sjøen. Det skal plastres med stor stein i fronten av fylling og 

minst ned til kote -4. 

Klimaendring; Havnivåstigning: 

Nivå for planering, fylling og kai settes til kote 3,1.  Nivå på kaifront settes til kote 3,0 Dette er 

gjort på grunnlag av bestemmelser i Arealplanen for Ibestad (kote 3,0), og på grunnlag av 

hva som er ny standard i området ellers rundt Vågsfjorden.  

Vindutsatt: 

Ikke uvanlig ift til det som oppfattes som normalt i område. 

Løsmasseskred: 

NGU’s aktsomhetskart for løsmasseskred og vurdering fra NGI (2007) viser potensielt fare, 

men NGI sier: «Løsmassedekket synes å være så tynt at faren for jordskred antas å være 

liten.»  

Kvikkleire: Det er ikke registrert kvikkleire i område. I sjøen er det registrert leire, men dette 

er hensyntatt i Multikonsult’s fyllingsbeskrivelse. 

Snø-/isskred: 

NGU’s aktsomhetskart for snø/isskred og vurdering fra NGI (2007) viser potensielt fare, men 

NGI sier: «Faren for snøskred antas liten fordi skogen står tett». Dette støttes av lokal 

erfaring - ingen kan minnes eller har hørt om at det har gått snø-/isskred her. 

Steinskred; steinsprang: 

NGU’s aktsomhetskart for steinsprang. Vurdering fra NGI (2007) viser potensielt fare for 

steinsprang – anslagsvis hvert hundrede år eller sjeldnere.  
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Adresseliste – varsel er sendt iht denne lista (dette til orientering til alle mottakerne) 

 
Gnr./bnr Etternavn/Firma 

m.m. 
Fornavn Merknad Adresse Postnr Poststed e-post 

1917-
116/29 

Robertsen Roald Johan  Lyngsalpeveien 
1259 

9060 Lyngseidet roaldrobertsen@gmail.com 

1917-
116/63 

Olsen Kurth Olav K.  Sørrollnesveien 51 9450 HAMNVIK kurth@enkeltstein.no  

1917-
116/16 

Olsen Olav Henry  Sørrollnesveien 68 9450 HAMNVIK olav@enkeltstein.no 

1917-
116/85 

Troms 
fylkeskommune 

  Postboks 6600 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no 
 

1917-
116/85 

Statens vegvesen 
Region Nord 

  Postboks 1403 8002 BODØ Firmapost-
nord@vegvesen.no 

 

Adresseliste offentlige instanser og div. organisasjoner – varsel er sendt i hht denne lista 

(dette til orientering for alle mottakere) 

 
Off. Instans Avd./etat Merkn. Adresse Post

nr. 
Poststed e-post 

IBESTAD KOMMUNE PNU-AVD  Kopparvika 7 9450 HAMNVIK postmottak@ibesta
d.kommune.no  

IBESTAD KOMMUNE Landbrukskontoret  Kopparvika 7 9450 HAMNVIK postmottak@ibesta
d.kommune.no  

IBESTAD KOMMUNE Helse/pleie/omsorg  Kopparvika 7 9450 HAMNVIK postmottak@ibesta
d.kommune.no  

IBESTAD KOMMUNE Rådmannen  Kopparvika 7 9450 HAMNVIK postmottak@ibesta
d.kommune.no  

IBESTAD KOMMUNE Økonomi  Kopparvika 7 9450 HAMNVIK postmottak@ibesta
d.kommune.no  

IBESTAD KOMMUNE Barn- og unges 
representant etter PBL § 9-
1 

 Kopparvika 7 9450 HAMNVIK postmottak@ibesta
d.kommune.no  

IBESTAD KOMMUNE Kummunelegen  Kopparvika 7 9450 HAMNVIK postmottak@ibesta
d.kommune.no  

TROMS FYLKESKOMMUNE Regional Utviklingsetat  Postboks 
6600 

9296 TROMSØ postmottak@troms
fylke.no  

TROMS FYLKESKOMMUNE Kulturetaten  Postboks 
6600 

9296 TROMSØ postmottak@troms
fylke.no  

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen   9005 TROMSØ postmottak@fmtr.n
o  

FYLKESMANNEN I TROMS Justis- og sosialavdelingen Justis  9291 TROMSØ postmottak@fmtr.n
o  

FYLKESMANNEN I TROMS Justis- og sosialavdelingen Sosial  9291 TROMSØ postmottak@fmtr.n
o  

FYLKESMANNEN I TROMS Samordnings- og 
beredskapsstaben 

  9291 TROMSØ postmottak@fmtr.n
o  

FYLKESMANNEN I TROMS Landbruksavdelingen   9291 TROMSØ postmottak@fmtr.n
o  

STATENS VEGVESEN Region Nord  Postboks 
1403 

8002 BODØ Firmapost-
nord@vegvesen.no  

STATENS VEGVESEN Vegavdeling Midtre 
Hålogaland 

 Fjordgata 5 9405 HARSTAD Firmapost-
nord@vegvesen.no  

SAMETINGET Miljø- og kulturavdelingen  Postmottak 9730 KARASJOK samediggi@samedi
ggi.no  

HÅLOGALAND KRAFT AS   Rødbergveien 
10 
 

9408 HARSTAD 
 

hlk@hlk.no  

KYSTVERKET   Finnesvegen 8310 KABELVÅG post@kystverket.no  
KYSTVERKET   Serviceboks 2 6025 ÅLESUND post@kystverket.no  

TELENOR AS Region Nord  Postboks 1196 9491 HARSTAD sfn@telenor.no  
TELENOR AS Senter for nettbygging  Postboks 7150 5020 BERGEN sfn@telenor.no  

BERGVESENET   Leiv Eirikssons 
vei 39 

7040 TRONDHEIM mail@dirmin.no  

Tromsø Museum,    Lars Thørings 
veg 10,  

9006 TROMSØ postmottak@tmu.u
it.no  
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Sørrollnes Grunneierlag  v/Charles Lindvall  Sørrollnesvei
en 14 

9450 HAMNVIK Charles.lindvall100
@gmail.com  
 

NVE Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

 Postboks 
5091, 
Majorstua 

0301 OSLO nve@nve.no 

Mattilsynet Felles postmottak  Postboks 383  2381 Brumunddal postmottak@mattil
synet.no 

Fiskeridirektoratet   Pb. 185 
Sentrum 

5804 Bergen postmottak@fiskeri
dir.no 
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Innspill til Planstart: 
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