
   

Ibestad kommune har i 2017 opparbeidet Breivoll industriområde til et totalareal på ca 50 

dekar. 

Eksisterende virksomheter på området er Breivoll marine produkter med lakseslakteri og 

Multikon AS med takstolfabrikk. 

Ibestad kommune eier et ledig areal på området er ca 30 dekar, hvor kommunen ønsker 

nye næringsaktører velkommen. På området er det etablert en ny fergekai som kun 

benyttes i forbindelse med veiutbedringer på veiaksen til Sørrollnes. Området kan utbygges 

med mer enn 200 meter dypvannskai, og landarealet har fortsatt utvidelsesmuligheter hvis 

dette skulle bli aktuelt for framtiden. 

Eksisterende bebyggelse og industri på Breivoll har god kapasitet på både vann og strøm. 

Vannforsyningen kan bygges ut lokalt ved et økt vannbehov. Strømkapasiteten i området 

kan økes ved å ta ut mer kraft fra lokalt kraftverk, eller ved legging av sjøkabel fra 

fastlandet. 
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BREIVOLL INDUSTRIOMRÅDE 

IBESTAD KOMMUNES NYE INDUSTRIOMRÅDE  

IBESTAD KOMMUNE 

Ibestad kommune (samisk Ivvárstáđiid gielda) er en øykommune i Sør-Troms med ca 1400 

innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Kommunesenteret ligger på Rolla, i Hamnvik 

sentrum. 

Andørja har Europas sterkeste havstrøm, og er Nord-Europas fjellrikeste øy med 14 topper på over 

1000 m, og har Skandinavias høyeste fjell på ei øy, Langelitind på 1277 moh.  

På Rolla finnes rester av bosetninger fra eldre steinalder (10 000 år fk.) Rolla er Norges vannrikeste 

øy, med utallige fiskevann, og en et mangfold av orkideer som normalt ikke finnes så langt nord.  

Kommunen har fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet og fergeforbindelse til 

Harstad. I tillegg er det hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø. Reiseavstandene er 

relativt korte og mange dagpendler både til eller fra Ibestad. 

 

Næringslivet har flere relativt store aktører innen primærnæringer som havbruk, fiskeri, industri og 

entreprenørskap. I kommunen er det etablert dypvannskai, skipsverft, lakseslakteri og takstolfabrikk. 

Ibestad kommune arbeider målrettet for framtidsrettet utvikling av kommunen gjennom flere 

prosjekter: 

 Kommunalt prosjekt som utreder mineralressursene i kommunen. Kommunen har store 

uutviklede forekomster av jernmalm og kalkspatmarmor 

 Kommunen er i avslutningsfasen på prosjekt vedrørende fiber-bredbåndsutbygging for hele 

kommunen. 

 Kommunen har i 2016 bygd ut ny 1-10 skole. 

 Kommunen har utvidet Breivoll industriområde med ca 30 dekar. 

 Kommunen har igangsatt prosjekt for bygging av nytt helse/omsorgs-bygg. 

 Kommunen har igangsatt prosjekt for etablering av nytt kommunalt administrasjonsbygg. 

 Flere større veiutbedringer er under prosjektering i kommunen. 

 Større utvidelse av Engenes havn planlegges (NTP). 

 Kommunen har etablert full barnehagedekning og SFO-tilbud til alle elever i småskolen. 
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IBESTADREGIONEN 

-Kommunikasjon og transport  

 

Ibestad kommune er sentralt beliggende i Troms med tilgang på 2 store flyplasser og tog innen 2 

timers reisetid. De store turistdestinasjonene, Senja, Lofoten og Tromsø er tilgjengelig innen 2-3 

timer. Statoils hovedkontor i Nord Norge er lokalisert i Harstad, og jernmalm skipes inn og ut fra 

Narvik med tog og skip. 

 

 

Reiseavstander: 

Flyplasser:  Evenes og Bardufoss (1,5 timer kjøretid).   

Tromsø (3,5 timer kjøretid) 

Tog:   Narvik (2 timer kjøretid) 

Ferge:  Harstad (40 min reisetid)  

Hurtigbåt:  Harstad (30 min reisetid) 

Tromsø (2 timer reisetid) 

Bil:  Svolvær / Lofoten (3 timer kjøretid) 

Finnsnes / Senja (1,5 timer kjøretid)    

Narvik (2 timer kjøretid) 

 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2013/04/01/21/28/airplane-99047_640.png&imgrefurl=https://pixabay.com/en/airplane-plane-aircraft-sign-99047/&docid=BmOfR8RAGSFFRM&tbnid=XKiaB0gS7n9hwM:&vet=1&w=640&h=640&bih=623&biw=1280
https://www.google.no/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2013/04/01/21/28/airplane-99047_640.png&imgrefurl=https://pixabay.com/en/airplane-plane-aircraft-sign-99047/&docid=BmOfR8RAGSFFRM&tbnid=XKiaB0gS7n9hwM:&vet=1&w=640&h=640&bih=623&biw=1280
https://www.google.no/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2013/04/01/21/28/airplane-99047_640.png&imgrefurl=https://pixabay.com/en/airplane-plane-aircraft-sign-99047/&docid=BmOfR8RAGSFFRM&tbnid=XKiaB0gS7n9hwM:&vet=1&w=640&h=640&bih=623&biw=1280
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit9PXJ2IfRAhXBCiwKHcYIBb0QjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Railway_logos&psig=AFQjCNESaQGRFPPnA2pf6Ddd6KQbX6fXRQ&ust=1482492347745937
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BREIVOLL INDUSTRIOMRÅDE 

Generelt. 

Breivoll industriområde ble i 2016 vedtatt utvidet med ca 30 dekar av Ibestad kommunes politikere. 

Området er 100% kommunalt eid. Bakgrunnen for denne satsingen er at kommunen de siste ti-

årene hatt nedgang i befolkningstallet, og satsingen på industriområde gjennomføres for å 

tilrettelegge for næringsliv og utvikling i kommunen. Arbeidet med tilrettelegging og opparbeidelse av 

arealet ble avsluttet i juni 2017. En videre utvikling av området avventes fra kommunens side inntil 

konkrete næringsprosjekter for området framlegges. 

Breivoll er en del av det området som i perioden 2002 – 2012 ble utredet og kartlagt gjennom 

Astafjordprosjektet. Dette prosjektet hadde som mål at prosjektområdet skulle bli det best 

dokumenterte kystsoneområdet i landet. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom 12 kommuner 

i Sør- og Midt Troms. Det er det mest omfattende kystsoneprogram som er gjennomført i Norge. 

Resultater for kommunene ble: 

- Komplett kartverk: Undervannlandskap, sedimentkart og temakart (fiskeri, akvakultur, 

biologisk mangfold, dumping/forurensing)- GIS  

- Strøm-modell for vurdering av bæreevne, etableringer av tiltak, beredskapsplanlegging 

(forurensing/smitte) og lignende  

- Kokebok for egen kystsoneplanlegging = mulighet for strategisk utvikling av kommunen 

basert på reell kunnskap om arealkvaliteter og konsekvenser av vedtakene  

- Dokumentasjon av miljøstatus. Kunnskap om miljø er merverdi for praktisk næringsutvikling i 

kystsonen 

Fakta om området: 

1. Størrelser 

a. Breivoll industriområde er på totalt ca 50 dekar. Ca 30 dekar av dette er i dag 

ubenyttet areal.  

b. Ved behov for større arealer er det mulighet for fortsatt utvidelse av området langs 

sjøkanten mot NØ. 

c. Havbunnen skrår relativt bratt ned og ved etablering av kaifront oppnås gode 

dybdeforhold. Kaifronten kan etableres mer enn 200 meter. 

2. Vannforsyning 

a. Vann leveres gjennom Ibestad Vassverk AS 

b. Nåværende kapasitet er tilstrekkelig for dagens virksomheter og med potensiale for 

økning av kapasitet ved behov. 

3. Strøm  

a. Strøm leveres gjennom Hålogaland Kraft AS 

b. Nåværende kapasitet er tilstrekkelig for dagens virksomheter og bebyggelse. 

Kapasiteten i området kan økes ved å ta ut mer kraft fra lokalt kraftverk, eller ved 

legging av sjøkabel fra fastlandet. 

4. Eksisterende virksomheter på området 

a. Breivoll Marine produkter 

b. Multikon AS og Bo-Bygg AS (samlokalisert) 
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-VISUALISERING AV MULIG UTVIKLING AV OMRÅDET 

 

Ibestad kommune har i 2017 utviklet området for 10 millioner kroner. 

 

Bilde 1: Det nye området slik det framstår i dag (juni 2017). 

 

 

Bilde 2: Visualisering – planert område med kaifront 
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Bilde 3: Visualisering av planert område med kaifront – ser øvrige virksomheter i bakgrunnen. 

 

 

Bilde 4: Visualisering av bygg på området – 200 x 80 x 15 meter = 16000m2 grunnflate 
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Bilde 5: Visualisering av bygg på området – sett fra sjøen 

 

 

Bilde 6: Visualisering bygg med omkringliggende bebyggelse 
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IBESTAD KOMMUNE ØNSKER DEG OG DIN 

VIRKSOMHET VELKOMMEN! 

 

Kontaktpersoner Ibestad: 

Ordfører  

Dag Sigurd Brustind  

dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.no  

Tlf 95332500 

Næringssjef 

Terje Andreassen 

terje.andreassen@ibestad.kommune.no  

Tlf 99022066 

 

Bilde 7: Breivoll markert med blå ring. Bak fjellene Drangen og Rolla sees Hinnøya, Grytøya og 

Andøya. 

 

 

Prosjektet er finansiert av Ibestad kommune med finansiell støtte fra Troms Fylkeskommune 
Fylkesrådet for Troms Fylkeskommune innvilget 22.12.15 inntil kr. 2.525.000 til Ibestad kommune og prosjektet "Utvikling 
av Breivoll industriområde, Ibestad" over kap. 551 post 60 (RUP) og rammen "Kommunale grunnlagsinvesteringer". 

mailto:dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.no
mailto:terje.andreassen@ibestad.kommune.no
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UTKAST TIL 

REGULERENDE BESTEMMELSER FOR BREIVOLL 

INDUSTRIOMRÅDE I IBESTAD KOMMUNE 

(DE FØLGENDE PUNKTER ER IKKE ENDELIG BEHANDLET ASMINISTRASTIVT ELLER POLITISK) 

EIE OG LEIERFORHOLD 

Ibestad kommune eier 30 dekar av Breivoll industriområde. 

Det området som eies av Ibestad kommune er beregnet for næringsformål, og næringsaktører kan 

leie hele eller deler av industriområdet av Ibestad kommune.  

Kommunen står fritt til å avvise potensielle leietakere når det vurderes av virksomhetens art kan stå i 

konflikt med andre interesser eller andre leietakere. 

Varige irreversible tiltak som utføres på området for tilpasning tile en bestemt virksomhet(strøm, 

vann o.l.) bekostes og vedlikeholdes av leietaker, og overdras vederlagsfritt til Ibestad kommune ved 

leieforholdets slutt og opphør av virksomheten. 

Reversible tiltak som etableres på området (haller, maskiner o.l.), fjernes av leietaker ved 

leieforholdets slutt. 

Leieavtale forhandles i det enkelte tilfelle mellom leietaker og Ibestad kommune. 

AVGRENSING  

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet datert …..  

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Området reguleres til følgende formål:  

BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL § 12,5.PKT 2  

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR PBL § 12,5.PKT 3 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

a. Felles for hele området   

 Innenfor områdene kan det fradeles tomter til industri og lager samt tilhørende administrative 

arealer.  

 Planert byggehøyde skal være minimum 3,5 m.o.h  (?) 

 Utnyttelsesgraden: maks 80 % BYA  

 Dokumentert risikovurderingen av behov for sikringsgjerder.  
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 Dokumentere oppfyllelse av krav til støy: Ibestad kommune har hverken mottatt klager fra 

fastboende eller fritidsbeboere i nærområder, eller registrert sjenerende støy fra eksisterende 

virksomheter på Breivoll industriområde, og anser derfor støyproblematikk for eksisterende 

virksomheter som ivaretatt. Før etablering av ny støyende virksomhet må virksomheten 

godtgjøre at støy fra bedriften ikke medfører at nærliggende støyfølsom bebyggelse får 

støynivåer som overskrider Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanleggingen, T-1442/2012. Støy fra industriområdet skal ikke medføre at nærliggende 

boliger, fritidsboliger eller annen støyfølsom bebyggelse får støynivåer over Lden 55 db på 

utearealer eller på fasade utenfor rom til støyfølsom bruk.  

 Dokumentere oppfyllelse av krav til utslipp både i luft og grunn: Før etablering av 

luktgenererende virksomheter skal det foretas sprednings-beregninger som beskriver 

hvordan utslipp fra bedriften vil påvirke omgivelsene. Dersom beregningene viser at 

virksomheten vil bidra til sjenerende lukt må virksomheten dokumentere at det kan gjøres 

avbøtende tiltak som hindrer luktproblematikk/ sjenerende lukt til omgivelsene. Nødvendige 

avbøtende tiltak skal være etablert før virksomheten kan starte opp. Ved sjenerende lukt er 

virksomheten/tiltakshaver pliktig til å iverksette tiltak for å hindre luktproblematikk, for 

eksempel gjennom forbedring av renseanlegg eller installering av luktfilter eller lignende. Der 

det er grunn til å tro at det er forurensede masser i grunnen, skal graving og disponering av 

masse skje på grunnlag av en miljøteknisk undersøkelse. På bakgrunn av dokumentasjon fra 

undersøkelsen må det vurderes om det skal utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes 

av kommunen.  

 Dokumentere oppfyllelse av krav til universell utforming.  

b. Før tillatelse til tiltak blir gitt, skal det utarbeides en 

situasjonsplan som skal vise:  

 Hovedbygningens og andre byggs plassering  

 Ev. Fremtidige byggs plassering  

 Parkeringsareal  

 Eiendomsgrense  

 Byggegrense  

 Vise tilkobling til vann/avløp  

 Vise areal for avfallshåndteringen  

 Vise plassering av sikringsgjerder med høydeangivelse  

 Veiføringer internt i området  

c. Bebyggelse og arealformål kombinert med andre angitte 

hovedformål 

 Det tillates ikke fritids og bolig-etablering eller framleie innenfor området.  

d. Før tillatelse til tiltak kan gis :  

 Gjennomføring av utredninger: 

o Geoteknisk 

o Landskapsbilde 

o Nærmiljø og friluftsliv 
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o Utslipp til vann og grunn 

o Infrastruktur 

o Transport/miljøbelastning 

o Støy og Lukt  

o Forurensing i grunnen og lukt.  

 Utarbeidelse av Reguleringsplan med bestemmelser  

e. Vann avløpsanlegg 

 Innenfor området kan det settes ned felles slamavskillere og andre tekniske installasjoner 

knyttet til vann og avløp etter godkjenning fra utleier. 

f. Vann og avløpsledninger og forsyninger.  

 All ny bebyggelse innenfor området skal tilknyttes felles vannforsyning og felles 

avløpsanlegg.  

 Vann kan tas fra kommunalt vann.  

 Etter legging av vann - og kloakkledninger, samt plassering av eventuelle kummer skal det 

foretas en behandling av terrenget, slik at det ikke oppstår sår i terrenget som virker 

skjemmende for omgivelsene.  

 Spillvann skal føres til slamavskiller,  

 Overvann skal føres til ledning ut i sjø.  

 Før tiltak kan settes i gang skal vann- og avløpsledningene prosjekters etter gjeldende 

standard.  

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

a. Kjøreveger  

 Bredde hovedveg gjennom området skal være min 5,5 m.  

 Byggegrense er satt til 10 m fra sjøfront 

 Interne veier skal ha en min. bredde på 4,0 m  

b. Annen veigrunn – Tekniske anlegg  

 Det er tillatt med midlertidig lagring, lossing, omlasting og midlertidig parkering  

c. Annen veigrunn – grøntareal  

 Skjæring/fylling i tilknytning til kjøreveg skal gis et tiltalende utseende.  

d. Havn  

 Arealet i sjøfront er betegnet som kai-areal i 10 meter bredde.  

 Det tillates ikke bygningsmessige tiltak innenfor området.  

 Det kan bygges kaifront utenfor kai-arealet.  

e. Før tillatelse til tiltak kan gis  

 Dokumentere oppfyllelse av krav til støy  

 Dokumentere oppfyllelse av krav til utslipp både i luft og grunn.  
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 Lagerbyggs plassering  

 Parkeringsareal  

 Veiføringer internt i området  

 Inntegnet areal for tekniske installasjoner – V/A og Energi.  

3. FELLESBESTEMMELSER 

a. Havneområde i sjø 

 Det er tillatt med etablering av faste fortøyningspunkter etter plan og søknad  

b. Friluftsområdet i sjø og vassdrag 

 Det tillates reversible tiltak knyttet til fritidsaktiviteter etter søknad.  

c. Hensynssoner   

 Sikkerhetssone  

o Det tillates ikke å etablere installasjoner som forårsaker at personer oppholder seg i 

arealet over tid.  
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GJENSTÅENDE OPPGAVER / TIL AVKLARING 

 Utarbeidelse reguleringsbestemmelser for området 

 Kommunens ansvar ift tilrettelegging, planering, veibygging, ytterliger brukstilpassning av området. 

 Kommunens ansvar ift tilføring til området, og vedlikehold av : 

o vann, avløp, strøm, veier 

 Kommunens ansvar inne på området ift etablering og vedlikehold: 

o vann, avløp, strøm, veier, belysning av området, 

 Leietakers ansvar ift overnevnte punkter 

 Inntegning eiendomsgrenser 

 Leiepris 

o Til dekning av investeringskostnader? 

 Opparbeidelse / utfylling av området 

o Til dekning av etableringskostnader ved bedriftsetablering 

 Vann, avløp, strøm, veier 

o Til dekning av vedlikeholdskostnader 

 Slamtømming, kloakk, brøyting,  
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KART 

 

NORD 

Nytt opparbeidet 

område 

Fergekai 

Kommunal kai 

Eiendomsgrenser må oppdateres i 

kartet! 


