
 

Innspill til endret arealbruk kommuneplanens arealdel 2023-2034 
Innspill til ønske om endring av formål i kommunearealdel (forkortet KPA) anmodes å følge denne 
malen. Hensikten med malen, som omfatter innspillskjema og kartvedlegg, er at det sikres lik og 
forutsigbar behandling av innspillene.  
 
Alle endringer i arealbruk skal konsekvensutredes etter kravene i plan- og bygningsloven. I arbeidet 
med kommuneplanens arealdel er det kommunen som er ansvarlig for dette. For å kunne gjøre de 
nødvendige vurderingene og utredningene, er kommunen avhengig av at innspillene er godt 
beskrevet og begrunnet. Dersom det oppstår behov for supplerende fagutredninger, kan 
forslagsstiller bli bedt om å fremskaffe nødvendig dokumentasjon. Informasjonen i dette skjemaet 
skal gi kommunen grunnlag for å vurdere innspillene.  
 
Vi gjør oppmerksom på at arealinnspillene er offentlige og blir publisert på kommunens postliste.  
 
Hvordan sende inn arealinnspill: 
Alle innspill bes oversendes og redegjøres for på følgende 3 dokumenter:  

1. Oversiktskart som viser plassering av arealet. 
2. Detaljkart som viser avgrensningen av foreslått arealformål og evt. forslag til adkomst 

dersom arealet ikke ligger nær eksisterende vei. 
Begge kartene skal være i en hensiktsmessig målestokk. Kartet må inneholde eiendomsgrenser 
og være basert på best tilgjengelige basisdata. Kartgrunnlag kan for eksempel hentes fra 
http://www.norgeskart.no/  eller kommunekart.com.  
3. Utfylt skjema for arealinnspill 

 

Frist for arealinnspill og merknader til planprogrammet for KPA er tirsd 17.oktober 2022. 
Informasjon og vedlegg finnes på kommunens hjemmeside: https://www.ibestad.kommune.no/ , på 
kommunens facebookside og i ekspedisjonen.  
 
Innspill og merknader sendes til kommunen; postmottak@ibestad.kommune.no eller per post til 
Ibestad kommune, Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik.  

- Innspill merkes Rullering kommuneplanens arealdel.  
 
Hvordan behandles innspillene? 
Arealinnspill blir vurdert opp mot fokusområdene og målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel.   
 
Planprogrammet inneholder informasjon om planarbeidet og hvordan innspill blir behandlet. Det er 
derfor viktig at du leser hele planprogrammet før skjemaet utfylles. Det er også viktig at du setter deg 
inn i kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi for å kunne vurdere hvordan ditt innspill 
bidrar til å oppfylle kommunens overordna mål og strategier. Sammen gir disse dokumentene 
føringer om hvilke innspill som er realistisk å få gjennomslag for i arealdelen. Kommunens første 
vurdering av innspillene er en «grovsiling», hvor en del av innspillene blir sortert ut. Innspill som tas 
med videre i prosessen blir utredet nærmere i en konsekvensutredning.  
 
Har du spørsmål eller behov for veiledning? 
Eventuelle spørsmål rettes til Norconsult AS ved Børge Weines på tlf. 99 74 96 41 eller via epost til: 
borge.weines@norconsult.com  
 
 

http://www.norgeskart.no/
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Skjema for arealinnspill til kommuneplanens arealdel 2022-2034 
Under listes det opp punkter, med eventuell veiledning og lenker for å fremskaffe nødvendig informasjon. Det 

settes ikke krav om at alle felt er fylt ut, men det er viktig at det som er relevant og vurderes å bli påvirket av 

arealinnspillet deres fylles ut. 

Grunnleggende informasjon om forslagsstiller og området: 

Hvem er forslagstiller, tiltakshaver? 

Adresse og kontaktinformasjon 

 

Hvem er grunneier? 

Er eier av eiendommen gjort kjent med 

arealinnspillet? 

 

Eiendommene som omfattes av innspillet 

stedsnavn, adresse, gnr/bnr: 
 

Hva er området avsatt til i gjeldende 

kommuneplan, evt. i reguleringsplan? 
 

 

Informasjon om innspillet 

Beskrivelse av innspillet 
Beskrivelse og begrunnelse for ønsket 
arealbruksendring med forslag til formål.   
 
Hvilket formål / aktivitet ønskes etablert 
eller endret? 
 
Hvorfor bør den ønskede aktiviteten - 
bruken - formålet etableres her? 
 
Er innspillet tidligere behandlet eller vurdert 
av kommunen? 
 
Legg evt. ved egen beskrivelse, kart og 
tegninger.  

 

Størrelse på arealet  
oppgitt i m2, km2 evt. daa 
 

 

Dagens arealbruk 

Hva brukes området til i dag? Beskriv 

området, om det går veier, stier eller annen 

infrastruktur til eller over eiendommen, om 

det er bygg på eiendommen m.m. 

 

 

Kartutsnitt 



 
Alle innspill skal inneholde/vedlegges følgende kart:  

1. Oversiktskart som viser plassering av arealet  

2. Detaljkart som viser avgrensningen av foreslått arealformål og evt. forslag til adkomst dersom 

arealet ikke ligger nær eksisterende vei. 

Begge kartene skal bør være i en hensiktsmessig målestokk. Kartet må inneholde eiendomsgrenser og 

være basert på best tilgjengelige basisdata. Kartutsnitt kan limes inn under eller vedlegges. 

Kartgrunnlag kan for eksempel hentes fra http://www.norgeskart.no/  eller kommunekart.com.  

Oversiktskart: 

 

 

Detaljkart: 

 

Forholdet til fokusområder og overorda målsetninger 

Fokusområdene 
Hvordan kan innspillet bidra til 
fokusområdene som inngår i 
rulleringen av arealplanen?  
Se planprogrammet kap. 1.2.2 

 

 

Kommuneplanens 
samfunnsdel  
Hvilke mål og strategier i 
samfunnsdelen kan ditt innspill 
bidra til?  

 
Hvordan samsamsvarer 
innspillet med arealstrategien i 
kommuneplanens samfunnsdel? 

 

 

Bærekraftsmålene  
Hvilke bærekraftsmål faller 
innspillet inn under, og på 
hvilken måte kan det bidra til å 
nå bærekraftsmålene? 

 

 

Forholdet til andre 
overordnede føringer  
Kjenner du til om endringen er i 
tråd eller i strid med andre 
overordnede føringer.  
Se planprogram kap. 2 

 

 

 

Tekniske løsninger - veg, adkomst og infrastruktur: 

Trafikk og adkomst  

http://www.norgeskart.no/
https://kommunekart.com/klient/tjeldsund/publikum


 
Har eiendommen adkomst fra 
offentlig eller privat vei? 
Er det behov for ny adkomst ? 
 
Er det gode og trafikksikre 
forhold for gående og syklende? 
Hvordan er kollektivtransport-
tilbudet i området? 

 

Teknisk infrastruktur 
Hvordan er infrastruktur som 
vann- og avløp og tilkobling til 
strømnettet og fiber tenkt løst, i 
den grad det er aktuelt? 

 

 

Offentlig opparbeidelse 
Krever tiltaket oppgradering av 
offentlig vei eller infrastruktur? 

 

 

Økonomiske konsekvenser 
Vil innspillet medføre 
økonomiske konsekvenser for 
kommunen? I så fall på hvilken 
måte? F.eks. ny kommunal 
infrastruktur som vann og avløp, 
veg/fortau,  erverv av eiendom 
eller renovasjon? 

 

 
 

Fareområder, miljøforhold og verdier i området 
Beskriv hvordan innspillet vil kunne berøre de ulike temaene i tabellen nedenfor. Enten om disse 
verdiene og hensynene er direkte berørt, eller om det aktuelle området ligger i nærheten av slike 
interesser. Sjekk ut om området ligger i kildene som er oppgitt med lenker.  

Tema  

Ras- og skredfare  
Ligger området i et registret område  

- aktsomhet for skred i bratt terreng? 
Se naturfare på atlas.nve.no  

 

 

Kvikkleire 
Ligger området innenfor en registrert  

- kvikkleiresone? 
- under marin grense (aktsomhet 

marin leire)?   

Se naturfare på atlas.nve.no  
 

 
 

Flom 
Ligger området innenfor  

- en registrert flomsone?  
- et aktsomhetsområde for flom?  

Se naturfare på atlas.nve.no  

 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas


 

 
 
Dato:                                                                Signatur:  
 

 

Andre miljøforhold 
Er området støyutsatt, ligger det nær 
høyspentlinje, ved /i forurenset grunn eller luft, 
eller annen forurensning?  
 
Grunnforurensning, Miljødirektoratet. 
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ 
 
Sjekk området opp mot hensynssoner i 
gjeldende kommuneplan.  
 
Vil forslaget medføre økt støy eller 
luftforurensning? 
 

 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 
Er området i nærheten av områder med 
kulturminner, kulturmiljøer eller - landskap? 
 
Er det bygninger i området som er Sefrak-
registrert?   https://www.riksantikvaren.no/les-
om/sefrak/ 
 

 

Naturmangfold  
Er det viktige naturområder eller kjente 
naturkvaliteter i eller i nærheten av området? 

www.naturbase.no  

 

 

Vann, vassdrag og strandsone   
Ligger området innenfor 100-metersbeltet fra 
sjøen, vann og vassdrag?  
 

 

Friluftsområder 
Er området i eller i nærheten av områder som 
blir brukt til friluftsliv, tur, trening?  
 

 

Landbruk  
Er området i eller i nærheten av områder med 
landbruksinteresser? 
Berører innspillet dyrka eller dyrkbar jord?  
  

  

Opplysninger om andre forhold 
Suppler gjerne med informasjon om andre 
forhold som kan være av betydning for samfunn 
og miljø rundt tiltaket. 
 

 

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
http://www.naturbase.no/

