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 Ibestad kommune. Varsel om rullering av kommuneplanens arealdel 

Varsel om oppstart av planarbeid med offentlig høring av forslag til planprogram.  
 

På vegne av Ibestad kommune varsles og kunngjøres planarbeid. Iht. Plan- og bygningsloven § 11-13, 

legges forslag til planprogram ut til høring og offentlig ettersyn samtidig med varslingen. Planprogrammet er 

utarbeidet etter reglene i § 4-1.  

 

Planområdet 
Planområdet utgjør de to øyene Rolla og Andørja. Kommuneplanens arealdel utgjør Ibestads overordnede 
plan og føringer for fremtidig arealutnyttelse.    
 

Formålet med rulleringen og fokusområder  

Gjeldende Kommuneplans arealdel ble vedtatt av kommunestyret i 09.06.2016. Planen legger føringer for 
formål og bruk av landarealene i kommunen. Gjeldende plan omfattet ikke utmarksdelen og fritidsbebyggelse. 
Kommunens sjøarealer inngår i interkommunal Kystplan II for Sør- og Midt-Troms og er vedtatt 14.11.2019.  

Gjeldende samfunnsdel for perioden 2020-2032 ble vedtatt av kommunestyret 11.06.2020. Samfunnsplanen 
vektlegger FNs bærekraftsmål, og har som premiss at målene skal legges til grunn for samfunnsutviklingen i 
kommunen. I tillegg til de tre hovedmålene: økt sysselsetning, gode tjenester og global bærekraft, inneholder 
samfunnsplanen en arealstrategi som gir direkte føringer for rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

 

Ibestad kommunestyre traff vedtak om rullering av kommuneplanens arealdel i sak 7/22 03.03.2022. 
Formannskapet vedtok 25.08.2022 i sak 57/22, at forslaget til planprogram skulle sendes ut på høring.  

I kommunestyrets vedtak ble det lagt til grunn at rulleringen av kommuneplanens arealdel kun skal omfatte 
landarealene, og skal gjøres i samsvar med arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel. Hovedfokus for 
rulleringen skal på denne bakgrunn være utmarksdelen av kommunen og fritidsbebyggelse.  
 
Arealplanen skal oppgraderes slik at den er i tråd med samfunnsplanen, og oppdateres iht. nye overordnede 
føringer og krav samt nyere detaljplaner vedtatt etter 2016. Dette gir grunnlag for følgende fokusområder: 

- Bærekraft - FNs bærekraftsmål,  
- Utmark og friluftsliv,  
- Fritidsbebyggelse  
- Arealregnskap 

 

Til adressater iht. liste  
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Forslag til Planprogram gjør rede for formålet med 

planarbeidet og planprosessen med frister og 

deltakere, samt opplegget for medvirkning.  

 

Planprogrammet skal sikre en oversiktlig, 

forutsigbar og effektiv planprosess, hvor 

myndigheter, innbyggere og andre interesserte 

medvirker i planarbeidet fra begynnelsen av. 

  

Planprogrammet redegjør for temaer og forhold 

som skal behandles, vurderes og utredes særskilt 

under planprosessen.  

 

 

 

Planforslaget utarbeides med grunnlag i planprogrammet, og det som kommer frem gjennom utredninger og 

som utgår fra merknader og innspill. Planforslaget skal bestå av plankart, planbestemmelser og 

planbeskrivelse som inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse samt konsekvensutredning. 

 

Fremdrift og medvirkning 

Fremdrift følger av lovpålagte oppgaver og prosess etter Plan- og bygningslovens kap. 11. Den nye 

arealplanen søkes vedtatt sommeren 2023. 
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Prosessen kan deles i tre faser med ulik mulighet for medvirkning og deltakelse: 

 
 

I arbeidet med kommuneplanens arealdel forutsettes og ønskes medvirkning fra hele samfunnet. Det skal 

legges til rette for involvering fra innbyggere, næringsliv, interesseorganisasjoner, politikere og berørte 

myndigheter. Statlige og regionale myndigheter involveres gjennom planforum og formelle høringsprosesser. 

I tillegg kan det ved behov gjennomføres egne møter med regionale og statlige myndigheter for ytterligere 

orientering og drøfting av planforslaget og planfaglige tema. 

Det planlegges åpent folkemøte i denne første varsel- og høringsfasen og når planforslaget legges ut til 

offentlig ettersyn våren 2023. Her gis informasjon om planarbeidet og prosess og det åpnes for spørsmål.  

 

Det inviteres her til det første folkemøtet som avholdes onsdag 05. oktober 2022 

- Kulturhuset Ibestad   kl. 17:00 – 18:30 

- Midnattsol kafe, Engenes    kl. 19:30 – 21:00 

  

 

Merknader og innspill til planprogrammet og til planarbeidet (fase 1) 

Det bes ved denne høringen om innspill til  
a) planprogrammet og/eller   
b) fremtidig arealbruk (bes innsendt på eget Innspillskjema)   

 

Frist for å gi innspill er fredag 21. oktober 2022.  

 
Spørsmål om planprogrammet og planarbeidet rettes til Norconsult AS ved Børge Weines på tlf. 99 74 96 41 
eller per e-post til borge.weines@norconsult.com;  
 
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.  
 

På forhånd takk for deres vurderinger og tilbakemeldinger. 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 
Børge Weines  

Sign.   

 

Vedlegg som ligger på kommunens hjemmeside: 

 Forslag til planprogram 2023 – 2024 (skal være 2023 - 2034) 

 Innspillskjema for arealbruk  

Samfunnsdelen til kommuneplanen 2020 – 2032 

Saksfremlegg og -protokoll, politisk behandling av forslag til planprogram 

mailto:borge.weines@norconsult.com
mailto:postmottak@ibestad.kommune.no
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Adressater: 

• Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

• Troms og Finnmark Fylkeskommune 

• Sametinget/Samediggi 

• Norges Vassdrags- og energidirektorat / NVE reg. nord 

• Statens vegvesen, region nord 

• Mattilsynet 

• Troms Småbrukarlag 

• Troms Sau og Geit 

• Ibestad Sau og Geit 

• Å og Ånstad vannverk 

• Ibestad vassverk  

• Sørrollnes Vannverk 

• Kystverket 

• Kartverket 

• Direktoratet for Mineralforvaltning 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap / DSB 

• Fiskeridirektoratet 

• Hålogaland Kraft AS 

• Dyrøy kommune 

• Harstad kommune 

• Salangen kommune 

• Forsvarsbygg 

• Tromsø Museum Universitet i Tromsø 

• Stephen Wickler, UiT 

• Avinor 

• Luftfartstilsynet 

• Telenor, senter for nettutbygging 

• Statnett 

• Trollfjord Bredbånd 

• Nordkraft AS 


