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Forventningsnotat planforum – reguleringsplan Gibostadbukta 

Innledning 
Lenvik kommune tok høsten 2016 initiativ til å 

lage en ny reguleringsplan for Gibostadbukta.  

Planområdet omfatter fire eksisterende planer 

+ noen nye områder.  Varsel om oppstart og 

planprogram ble sendt ut 15.september 2016, 

endelig planprogram ble vedtatt i desember 

2016. 

Hovedformålet med planarbeidet er å skape 

grunnlag for en helhetlig utvikling av området 

som både ivaretar den verneverdige 

bebyggelsen og skaper rom for ny nærings- og 

kulturaktivitet og boligbygging. 

Bakgrunnen for planarbeidet er ønske om å 

revitalisere Gibostadområdet ved å skape flere 

muligheter for boligbygging, ta vare på 

verneverdig bebyggelse og gi nytt liv til de 

gamle næringsbyggene i området.  Planen er 

nært koblet til arbeidet til Gibostad 

grendeutvalgs arbeid med stedsutvikling. 

Lenvik kommune ved avdeling for plan og 

tekniske tjenester hatt ansvar for utarbeidelse 

av planen.    

Figur 1 Planområde og eksiterende planer

I forbindelse med planforum 1 juni 2017 ønsker vi å ta opp følgende: 

 Bevaring av bygningsmiljø og bygg 
o Hvilke bygg skal gis vern?   
o Utforming av bestemmelser knyttet til vern av bygg og bygningsmiljø. 

 Bevaring av strandsone/forbud mot utfylling 
o Hvordan skape rom for utvikling? 

 Universell utforming på nordnorsk? 
o Hvordan løse utfordringer med nordnorsk klima og bevaringsverdige bygg? 

Bevaring av bygningsmiljø og bygg: 
En del eldre bygg i «Gamle Gibostad» er i dag vernet og dette vernet vil videreføres både som 

hensynssone vern av bygningsmiljø og vern av enkeltbygg. 

Ut over dette har Troms fylkeskommune i sitt innspill i forbindelse med uttalelse til planprogrammet 

ønsket at man skal verne en rekke bygg som er SEFRAK-registrert (se tabell). 
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Eiendom Byggeår Bygg Tilstand Ønsket vern 

84/286 Ca. 1915 Butikk,  restaurert Bygningsmiljø + bygg 

84/295 
(tre) 

Ca.1910 Telegrafen, bryggehus og 
uthus 

restaurert Bygningsmiljø + bygg 

84/283 

(to) 

1905-10 

1950 

Bolig 

Industribygg 

restaurert Bygningsmiljø + bygg 

84/30 Ca 1905 Smia restaurert Bygningsmiljø + bygg 

84/78 Flyttet 

ca 1947 

Drengstua,   Bygg 

84/312 Ca 1932 Bolighus  Bygg 

84/55 1939 Bolighus  Bygg 

84/52 1939 Bolighus,  Eternitt, endret utvendig. Bygg 

84/113 1943 Snekkerverksted  Bygg 

84/15 1907 

 

 

1938 

Opprinnelig såpefabrikk, 

snekkerverksted.   

Verkstedbygg -brant 1960-

tallet 

 

 

 

 

Bygg 

84/63 Ca 1890 Endret grunnmur og løftet 

tak 1946, vindu og panel 

endret 1972-78 

 Bygg 

84/8 1896 Lensmannsboligen Restaurert 1968, bla ny 

mur 

Bygning/hage 

84/231 Ca 

1898-

1928 

Brygge/naust Påbygd bygning 

84/303 1909 Lager Påbygd og endret 1952, 
eldste del svært dårlig 

forfatning. 

bygningsmiljø. 

En rekke av de husene som er foreslått vernet er bygd etter 1932.  Husene benyttes i dag som 

bolighus og har hverken en unik historie eller spesielt godt bevarte bygningsdeler.  Byggene ligger 

spredt i planområdet.  Vi stiller spørsmål om det er grunnlaget for å verne alle disse byggene, eller 

kan man konsentrere seg om de eldste byggene med kulturhistorisk verdi?    

Vi håper også at vi kan få gode innspill på hvordan bestemmelsene for de vernede byggene og de 

kulturhistoriske bygningsmiljøene kan utformes.   

Bevaring av strandsone:   
Troms fylkeskommune ønsker også at det ikke skal legges til rette for utfylling i sjø i planområdet og 

at strandsonene må opprettholdes som et viktig landskapselement mot sundet.   

Lenvik kommune er enig i at bevaring av strandsone er et viktig moment, og at koblingen mellom 

land og sjø er viktig for planen.  Å unngå utfylling i sjø og bevare strandsonen uten inngrep kan likevel 

gi utfordringer i forhold til måloppnåelse for noen av delmålene til planen.  Vi ønsker derfor å ta to 

aktuelle områder opp til diskusjon for å få innspill til gode løsninger. 

Realiseringen av Sjyveien 

I opprinnelige planer er Sjyveien planlagt som en sammenhengende vei langs kystlinjen i 

planområdet.  Slik den er regulert i opprinnelig plan medfører det tap av et lengre stykke strandsone 

ved at veien er planlagt lagt helt på kanten av strandsonen.   
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Veien er helt avgjørende for å realisere eksisterende tomter i dette boligområdet.  Veien er også 

viktig for å sørge for en god og trafikksikker løsning for den eksisterende bebyggelsen.  I ny plan har 

vi sett på muligheter for alternative løsninger, men har ikke funnet alternative traseer.   

Vår ide til løsning er å trekke veien så langt fra sjø som mulig og gjøre den så smal som mulig ved å 

gjøre den enveiskjørt. 

  

 

Figur 2 Planlagt, men ikke realisert forlengelse av Sjyveien.  Øverste bilde viser eksisterende plan, nederste bilde ortofoto 
fra område.   

Parkering og næringsareal 

I forbindelse med område «Gamle Gibostad», båthavna og evt. fremtidig bruk av område til turisme 

er det behov for parkeringsarealer, både for busser, campingbiler og privatbiler.  

I et planområde med mye eksisterende bebyggelse er det vanskelig å løse et større behov for 

parkeringsareal uten naturinngrep. Etter å ha vurdert alternative areal er vi kommet frem til at 
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utvidelse av eksisterende fyllinger i sjø mellom båthavna og «Felleskjøpet» vil være den beste 

løsningen.   

Området har i tidligere plan vært satt av som friområde, men fremstår i dag som et lite attraktivt 

areal for friluftsliv.  En utfylling som rommer sosiale møteplasser, gangvei, parkering og båtutsett 

mener vi kan være en like god løsning for miljøet som et friområde med begrenset strandsone. 

 

Figur 3 Strandområde mellom båthavna (høyre side) og utfylling ved "Felleskjøpet" sett fra to ulike perspektiv. 
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Universell utforming på nord-norsk? 
Et av målene med planene er å gjøre Gamle Gibostad og området rundt til et kulturelt møtested for 

alle uavhengig av alder og funksjonsnivå.   Det betyr universell utforming av uteareal og offentlig 

tilgjengelige bygg så langt det lar seg gjøre.  Kombinasjonen av verneverdige bygningsmiljø/bygg og 

nord-norsk klima gjør dette utfordrende.  Vi ønsker oss derfor innspill på gode løsninger for 

ledelinjer, trinnløs adkomst til verneverdige bygg, utforming av uteområder, fiskeplasser ol. 

 

 

Vedlegg:  

- Planprogram 
- Utkast til bestemmelser for hensynssone kulturmiljø 

- Masterplan Gibostad 
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Utkast til bestemmelser: 

Angitt hensyn bevaring av kulturmiljø (H570) 

1. Området omfatter bebyggelse som er vernet på grunn av sin historiske, antikvariske 

og miljømessige verdi.  

2. Bebyggelsen kan nyttes til virksomhet som bestemt gjennom bestemmelsesformål så 

langt det er forenelig med bebyggelsens verneverdi.   

3. Markerte bygninger i området skal bevares.  Rivning eller fasadeendringer tillates 

ikke så fremst det ikke er for å føre huset tilbake til opprinnelig stil.   Ved utbedring 

av verneverdig bebyggelse kan bygninger tilbakeføres til godt dokumentert faser i 

bygningens historie.  Mindre nødvendige tiltak kan tillates etter søknad dersom 

vernehensynet ivaretas. 

4. Før markerte bygg tas i bruk til annet formål, skal de undersøkes for å dokumentere 

bygningens historie og kartlegge antikvariske elementer.  Før kommunen kan innvilge 

tillatelse til endret bruk, må dokumentasjon fremlegges. 

5. Planer om rivning, påbygging, ombygging og omfattende utvendig reparasjon av alle 

bygg skal godkjennes av Lenvik kommunes byggesaksmyndighet.   

6. Vedlikehold skal ta hensyn til husets opprinnelige stil, når det gjelder former, 

materialer, proporsjoner, detaljer og målestokk.  Likeledes utvendig farge og 

materialbruk, herunder utforming av dører, vinduer og skilt samt taktekking. Det 

tillates kun vinduer med sprosser på bygninger hvor sprosser er en opprinnelig del av 

byggestilen. 

7. Med sikte på bevaring og/eller gjenoppretting av husets karakter kan kommunen 

kreve at husets takform, fasader, vinduer, dører, materialbruk og farger 

opprettholdes eller tilbakeføres. Om nødvendig må det utarbeides en plan som 

ivaretar disse hensyn.  

8. Kommunen skal ved behandling av byggesøknader påse at alle tiltak får en god 

estetisk utforming, både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Kommunene har 

utarbeidet fargeforslag som skal brukes som veiledende for fargevalg.  Fargeforslag 

skal følge byggesøknaden og godkjennes av kommunen.  

9. Ved søknad om tillatelse til tiltak kan det søkes om dispensasjon fra tekniske krav 

fastsatt i gjeldende forskrift hvis kravene ikke er forenelig med vernehensyn. I 

søknaden må det angis hvilke tekniske krav det søkes dispensasjon fra, og søknaden 

må begrunnes detaljert. Det kan ikke dispenseres fra tekniske krav som omhandler 

brannsikkerhet. 

10. Innenfor hensynssonen kan det oppføres nybygg i form og utseende, materialvalg og 

detaljrikdom er tilpasset den verneverdige bebyggelsen.   

11. Det skal utarbeides en egen skilt- og belysningsplan for området «Gamle Gibostad» 

sammen med en utenomhusplan med trafikkløsning. 
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12. Kulturmiljø (uteanlegg) innenfor hensynssone skal bevares i sin opprinnelige form. 

Det tillates skjøtsel / pleie av eksisterende vegetasjon. Dersom miljøet er tilgrodd 

tillates uttynning av vegetasjonen, men store trær, busker/stauder fra opprinnelig 

anlegg samt annen opprinnelig terrengbearbeiding skal bevares. 

13. Det tillates ikke virksomhet som kan virke skjemmende på kulturmiljøet i 

hensynssonen.  Eksempel på dette er lagring av materiale, oppstillingsplass for 

maskiner og redskap og midlertidig bebyggelse. 

14. Alle søknadspliktige tiltak som har betydning for verneinteressene skal forelegges 

antikvariske myndigheter/regional kulturminneforvaltning i fylkeskommunen til 

uttalelse før sluttbehandling. 


