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Forord 

 
Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) vedtok i sak 76/16 å igangsette arbeidet med ny reguleringsplan 
for Gibostadbukta som vil erstatte en rekke eksisterende reguleringsplaner på Gibostad. 

Planarbeidet innledes med utarbeidelsen av et planprogram for å avklare rammebetingelsene for 
planforslaget i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning.  Selve 
planforslaget skal utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram. 

For å gjennomføre en verdiskapende regulering er det avgjørende at kommunen tar sikte på 
langsiktig og helhetlig utvikling. 

Rådmannen vurderer den aktuelle planprosessen som et viktig og riktig ledd for å videreutvikle 
Gibostad som et attraktivt tettsted i Midt Troms og Lenvik. 

Planarbeid skal være bygget på bred medvirkning fra befolkningen, interessegrupper og andre 
berørte parter. Selve planprosessen skal gjennomføres åpent gjennom dialog og med vekt på å finne 
gode lokale løsninger. 

Berørte parter inviteres med dette til å komme med innspill og kommentarer til planprogrammet og 
til planarbeidet.    

Hvis det er spesielle forhold innenfor planområdet du vil gjøre oppmerksom på er det viktig at du 
skriver det ned og sender det til oss.  På denne måten kan vi ta hensyn til det i planprosessen.   

Eksempel på innspill kan være: 
- Har du utbyggingsplaner?   
- Tanker om byggeskikk?  
- Er det områder som bør settes av til spesielle formål?   
- Er det spesielle områder, hus, trær lekeområder som bør bevares?  
- Er det områder som er spesielt trafikkfarlige? 

Frist for å komme med innspill er satt til 4.november 2016. 

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger av 1.7.2009 har forslag til planprogram vært på 
høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Endelig planprogram fastsettes av UMF på bakgrunn 
av forslaget og uttalelsene til dette.  

 
Margrethe Hagerupsen 
Rådmann 
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Prosjektsammendrag 
 

Plan nummer 1931 2016 07 

Planens navn Detaljreguleringsplan for Gibostadbukta 

Planmyndighet/prosjekteier Lenvik kommunestyre, postboks 602, 9306 Finnsnes 

Saksbehandler/ 
plankoordinator 

Inger Andreassen, marin arealplanlegger 
Plan og tekniske tjenester 

Planens hensikt 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. 

Planavgrensning Planområdet på land avgrenses av Vardnesveien fra Gisundveien frem 
til skille mellom eiendommen 84/8 og 84/131.  Planen omfatter også 
eiendom 84/231 (Sjyveien 43).  Fra krysset Gibostadveien og 
Vardnesveien følger planen grenselinjen til eiendommen 84/1 mot 
84/22 Gibostadneset.  I sjø strekker planområdet seg ut til Kystverkets 
farledsområde.  Planområdet er på 231 daa. 

Organisering Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) er styringsgruppe for 
reguleringsarbeidet.  Det oppnevnes i tillegg en 
arbeidsgruppe/referansegruppe mer følgende medlemmer:   

- Næringssjef Bjørn Fredriksen 
- Næringskonsulent Hege Vikstad 
- Leder av grendeutvalget Gibostad Hermann Uteng 
- Fagleder plan- og byggesak Sylvia Friedrich 
- Næringsdrivende Gibostad Tine Larsen 
- Planlegger Inger Andreassen 
- Evt. ekstern konsulentbistand 

Fremdriftsplan Initieringsfase Juni 2016 
Oppstartsfase/planprogram Juni-des. 2016 
Utredningsfase Sept. 2016-mars 2017 
1.gangs behandling Mai 2017 
Sluttbehandling Okt.2017 

 

Grunnlag Tidligere planer: 
1931-22 Gibostad omr. Mellom Varnesveien og sjøen  
1931-222 Gamle Gibostad 
1931-316 Småbåthavn Gibostad 
1931-333 Gibostad brygge 
Vedtak: 
UMF sak 78/16 Vedtak om igangsetting av ny plan  
UMF sak 99/16 
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1. RAMMER OG PREMISSER 

1.1 Bakgrunn og mandat 

 
I forbindelse med Gibostad grendeutvalg sitt arbeid med stedsutvikling på Gibostad er behovet for 
oppdatering av reguleringsplanene for området blitt aktualisert. Grendeutvalget har både i 
«Masterplan for Gibostad» og prosjektsøknader angående stedsutvikling fremmet en rekke tiltak 
som de ønsker gjennomført i området langs sjøen fra «Trålbase» til «Felleskjøpet». Det er ønske om 
å revitalisere område rundt de verneverdige bygningene med ønske om rom for nye boliger, næring 
og videreutvikling av området rundt gamle Gibostad som en kulturarena.  
 
Basert på Grendeutvalgets og andre aktørers ønsker for revitalisering og videre utvikling av området 
er det behov for en revidering av de aktuelle planene og eventuelt en utvidelse av dagens 
planområde.  Området rundt Gibostadbukta har i dag fire gjeldende reguleringsplaner som mer eller 
mindre overlapper hverandre. Reguleringsplanene har stor variasjon i alder og er vedtatt mellom 
1978 og 2009. Dette gjør at planens bestemmelser knyttet til arealformål, utnyttelse og 
bestemmelser er ulike og til dels utdaterte.  En del av de opprinnelige planene har ikke blitt realisert 
og etablering av annen aktivitet i området krever omregulering. 
 
Utvalg for miljø og forvaltning/planutvalget vedtok i sak 76/16 å igangsette arbeidet med ny 
reguleringsplan for Gibostadbukta som vil erstatte reguleringsplanene mellom Varnesveien og 
Gibostad, Gamle Gibostad, Gibostad brygge og Småbåthavn Gibostad. 

1.2 Formålet med planarbeidet 

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. 
 

1.3 Planavgrensning og beskrivelse av tiltaket 

Gibostad ligger nordøst på Senja ved det smaleste punktet av Gisundet.  Tiltaket omfatter den delen 
av Gibostad som ligger ut mot Gisundet i Gibostadbukta.  Planområdet omfatter fire eksisterende 
reguleringsplaner i tillegg til areal som tidligere ikke er regulert inkludert sjøareal. 
 
Planområdet på land avgrenses av Vardnesveien fra Gisundveien frem til skille mellom eiendommen 
84/8 og 84/131.  Planen omfatter også eiendom 84/231 (Sjyveien 43).  Fra krysset Gibostadveien og 
Vardnesveien følger planen grenselinjen til eiendommen 84/1 mot 84/22 Gibostadneset.  I sjø 
strekker planområdet seg ut til Kystverkets farledsområde.  Planområdet er på 231 daa. 
 
Tiltaket tar utgangspunkt i ønske om å revitalisere området gjennom tilrettelegging for ny aktivitet og 
å skape et attraktivt område både for beboere og besøkende.  Det er en rekke verneverdige 
bygninger i havneområdet som betegnes «Gamle Gibostad».  Dette er hjerte i det som en gang var et 
livlig handels- og servicested med kommunehus, bank og butikk.  Her er fortsatt næringsvirksomhet 
knyttet til bilverksted, butikk og naturmedisin klinikk som ligger i randsonen rundt «Gamle 
Gibostad».  En del av de gamle bygningene er restaurert og ivaretas av frivillige lag og foreninger.  
Det foreligger planer om ytterligere restaurering av bygg.  Her er også en etablert småbåthavn som 
driftes av Gibostad Båtforening.   «Gamle Gibostad» er sentral under avvikling av begivenheter som 
Gibostadmartnan, Kysten dag og Mørketida i Gamle Gibostad.   Det er ønskelig å bringe mer aktivitet 
inn i området og utvikle området både som næringsområde og kulturarena.    
 
Ønskede formål i tiltaket : 
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 Boligområde – areal for eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg.  Særlig fokus på unge 
etablerere, fortetting og gode bomiljø. 

 Næringsområde– ønske om å revitalisere området rundt Gamle Gibostad til en allsidig 
nærings- og kulturarena med plass for forretninger, offentlig og privat tjenesteyting, næring, 
turisme- og håndverksbedrifter.   

 Kulturarena- områder med universell utforming, aktivitetsområder, torg og parkfunksjoner. 
Planen skal legge til rette for at det «offentlige rommet» framstår som et kvalitativ 
høyverdig, brukervennlig og attraktivt supplement til den bygde omgivelsen. 

 Bevaring av kulturmiljø – hensynssone som sikrer bevaring av verneverdige bygg 

 Grønnstruktur - strandsone og grøntområder som gjør området attraktivt og brukervennlig 
for beboere og besøkende.  

 Infrastruktur- Det er ønskelig å legge til rette for enklere person- og varetransport tilknyttet 
nærings- og kaiområder.  Det er blant annet ønske om å tilrettelegge for passasjertrafikk ved 
offentlig kai. Gang- og sykkelstier, parkering, torg, snuplasser er også aktuelle arealformål. 
Areal for infrastruktur tilknyttet VAR-sektoren som pumpestasjoner, offentlig toalett, 
tømmestasjon for bobiler 

 Småbåthavn/småbåtanlegg - omfatter eksisterende område, og evt. andre nye områder 
 

   
Figur 1 Plassering av planområde. 

1.4 Om planprogrammet 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for 
miljø, naturressurser eller samfunn utredes nærmere. Planarbeidet innledes med utarbeidelsen av et 
planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning. 
 
Det foreligger fire reguleringsplaner i området som mer eller mindre overlapper hverandre. 
Reguleringsplanene har stor variasjon i alder og er vedtatt mellom 1978 og 2009. Dette gjør at 
planens bestemmelser knyttet til arealformål, utnyttelse og bestemmelser er ulike og til dels 
utdaterte.  Deler av arealene er ikke utbygd i samsvar med gjeldende planer fordi utbyggingsplanene 
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om lå til grunn ikke er blitt realisert. I tillegg til eksisterende planer er planområdet med ca. 20 daa, 
hvorav ca. 15 daa er tidligere avsatt som LNF-område i kommuneplanen. 
  
Sammenslåing av planene, eventuelle utvidelser av planområde og endring av formål er å betrakte 
som vesentlige endringer av de opprinnelige planene. Arbeidet med en reguleringsendring følger i 
slike tilfeller hovedsak de samme regler som for en ny plan. I stedet for å gjennomføre 
endringsprosesser på eksisterende reguleringsplaner, settes det i gang med å utarbeide et samlet og 
oppdatert plangrunnlag for Gibostadbukta gjennom dette planarbeidet. 
 
Etter forskrift om konsekvensutredning § 2 d) og § 3 b) skal områdereguleringer, og 
detaljreguleringer som omfatter nye områder til utbyggingsformål på mer enn 15 dekar eller mindre 
areal som omfatter endring av kommuneplan eller områderegulering konsekvensutredes.  Størrelsen 
på tidligere uregulert areal (>15 daa) og det at regulering kan føre til endring av kommuneplan gjør at 
tiltaket er vurdert å komme innenfor forskrift om konsekvensutredning. 
 
Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i 
betraktning under forberedelsen av planen og tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan 
planprosessen skal gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i 
planprosessen. Konsekvensene måles i forhold til ”0-alternativet” som er dagens situasjon.  
 
Planprogrammet skal: 

- klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet 
- beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet  
- vise behov for nødvendige utredninger 
- vise opplegg for informasjon og medvirkning 
- vise organisering og framdriftsplan 

1.5 Nasjonale føringer 

Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som 
gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen 
uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan følgende nevnes: 
 
Regjeringens nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som utarbeides hvert 
fjerde år. Innholdet i forventningsdokumentet er retningsgivende og skal følges opp i planlegging 
etter plan og bygningsloven.  Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt 
2015 fokuserer på følgende områder som sentrale i kommunenes planstrategi - og planarbeider: 

 Gode og effektive planprosesser 

 Bærekraftig areal - og samfunnsutvikling 

 Attraktive og klimavennlige by - og tettstedsområder 

Statlige planretningslinjer, (SPR), er de nasjonale forventningene kommunen må til grunn i sin 
planlegging. Statlige planretningslinjer er tydelige på hvilke mål og verdier som skal legges til grunn 
for planleggingen og hvordan ulike interesser og hensyn skal ivaretas og avveies. 
Disse planretningslinjene gjelder: 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 

 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Andre statlige retningslinjer og dokumenter som er veiledende for kommunal planlegginger 

 T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2014) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/id2416682/
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 T-1520 Retningslinje for behandling av luftkavlitet i arealplanlegging (2012) 

 NVEs retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplanar  

 T-1540 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner 

 Brev til kommunene om universell utforming i reguleringsplaner 
 

Aktuelle lover og forskrifter 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven), LOV-2008-06-27-71  

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), LOV 2009-06-19-100 

 Lov om jord (jordlova), LOV-1995-05-12-23 

 Lov om skogbruk (skogbrukslova), LOV-2005-05-27-31 

 Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven), LOV-1981-03-13-6  

 Lov om vassdragene (vassdragsloven), LOV-1940-03-15-3 

 Lov om kulturminner (kulturminneloven), LOV-1978-06-09-50 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), LOV-2011-06-24-29 

 Lov om vegar (veglova), LOV-1963-06-21-23 

 Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven), LOV-2009-04-17-19 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), LOV-1992-09-25-107 

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven), LOV-2013-06-21-61 

 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften), FOR-2001-12-04-1372 

 Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, FOR-2014-12-
19-1726 

 FN’s barnekonvensjon 

1.6 Regionale føringer 

De viktigste fylkeskommunale planene som legger føringer for kommunal planlegging er  

 Fylkesplan for Troms 2014-2025 

 Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 

 Regional plan for handel og service i Troms 2015 - 2024 

 Regional plan for landbruk i Troms 2014 - 2025 

 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 

 Kulturarvplan for Troms 2011 - 2014  

Fylkeskommunen legger vekt på at arealplanlegging på sjø og land skal gi grunnlag for bærekraftig 
verdiskapning, næringsutvikling og sysselsetting. Lokalisering av boligområder, arbeidsplasser og 
handels-/servicetilbud (næringsvirksomhet og tjenesteyting), samt offentlige tjenester (skole, 
barnehage, helse- og omsorgsinstitusjoner m.m.) skal skje med hensyn til effektiv utnyttelse av 
arealer og infrastruktur.  Offentlighetens tilgang til strandsonen skal vektlegges. Enkel tilgang for alle 
til natur- og friluftsområder og gode møteplasser for fysisk aktivitet og sosialt fellesskap vektlegges.  

1.7 Kommunale føringer 

Internt i kommunen gjelder kommunens egne overordnede planer: 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026 vedtatt i 2014 

 Kommuneplanens arealdel 2009 – 2021, vedtatt i 2012 

 Kystsoneplan for Lenvik, vedtatt i 2014 

 Boligpolitisk handlingsplan 2015-2020 

 Handlingsplan trafikksikkerhetstiltak 2013-2016 

 Næringsplan for Lenvik 2015-2019, vedtatt i 2014 
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Kommuneplanens samfunnsdel har to fokusområder: barn og unge og folkehelse.  I forhold til 
arealstrategi legges det opp til at bosetningsstrukturen og folketallet i de ulike delene av Lenvik skal 
forsøkes opprettholdt.  

2. DAGENS SITUASJON 

2.1 Planstatus  

Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble sist revidert den 2014, og gjelder for hele kommunen 
med unntak av bynære områder rundt Finnsnes og områder med egne reguleringsplaner. For de 
områdene som inngår i planområdet og men ikke inngår i gjeldene reguleringsplaner er planstatus at 
de er avsatt som LNF-område (grønt) og fremtidig tettbebyggelse (gult). 
 

   
Figur 2 Utsnitt av kommunenes arealplan og kystsoneplan.  

Området har i dag fire gjeldende reguleringsplaner som mer eller mindre overlapper hverandre. 
Reguleringsplanene har stor variasjon i alder og er vedtatt mellom 1978 og 2009. Dette gjør at 
planens bestemmelser knyttet til arealformål, utnyttelse og bestemmelser er ulike og til dels 
utdaterte. 
 
Følgende reguleringsplaner gjelder langs sjøen på Gibostad og vil bli opphevet og erstattet av ny 
reguleringsplan: 
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Tabell 1 Gjeldende reguleringsplaner i foreslått planområde. 

Plan-ID Navn Ikrafttredelsesdato 

1931-22 Gibostad omr. Mellom Varnesveien og sjøen 21.02.1978 

1931-222 Gamle Gibostad  28.10.1993 

1931-316 Småbåthavn Gibostad  13.12.2007 

1931-333 Gibostad brygge  18.06.2009 

 

 
Figur 3 Kart som viser gjeldene reguleringsplaner i området 
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Planen «Gibostad omr. mellom Varnesveien og sjøen» (22) består i hovedsak av boligområder, 
friområder langs sjø og park ved siden av legekontor.  Areal for naust og trålbase er satt av i nordlig 
del av planen.  I sør ligger areal for offentlig bygg (legekontor) og helikopterlandeplass.  Planområdet 
er delvis utbygd, men nedre husrekke er ikke fullt ut realisert.   
 
Området fra legekontoret og sørover er senere omregulert med plan 202 «Gamle Gibostad».  Her er 
området med de eldste bygningene satt av som verneverdige bygningsmiljø omgitt av areal for 
forretning, trålbase og industri. Mange av byggene i området er restaurert og området brukes mye til 
ulike arrangement.   
 
Småbåthavna er egen plan (316) som omfatter både land og sjødel, planen er i hovedsak realisert.  
 
Den siste og nyeste planen i området er Gibostad brygge (333) som regulerer flere områder til 
flerbruksområde for fritidsbolig, bevertning, forretning og boliger med tilhørende trafikkareal og 
grøntområder.  Planen omfatter også sjøareal og småbåtanlegg.  Planen er ikke realisert og det 
foreligger planer for andre typer aktivitet i området som krever omregulering av deler av planen. 
 
Arealene som ikke er tidligere regulert er delvis bebygd.  LNF-område i sør har fire boligtomter spred 
i området.  Her kan det være aktuelt med flere boliger.  I nord er arealet ikke bebygd, men er satt av 
som til boligbebyggelse.  På oversiden av Varnesveien og Gisundveien finner man tre 
reguleringsplaner.   Disse er ikke aktuelle å ta med i planarbeidet og beholdes som de er. 
 
Tabell 2 Reguleringsplaner på Gibostad som ikke er del av planprogrammet. 

Plan-ID Navn Ikrafttredelsesdato 

1931-37 Troms landbruksskole, Hestehagen boligområde 12.09.1978 

1931-41 Gibostad øvre område 15.10.1981 

1931-153 Eldresenter Gibostad 12.02.1987 

 
Det vil i varierende grad være aktuelt å endre på de eksisterende planene, avhengig av hvilke ønsker 
som fremkommer under planprosessen.  Det er hensiktsmessig å opprettholde mye av dagens 
arealbruksformål i ny detaljregulering, men gjennom planprosessen må det samtidig åpnes for å 
vurdere endringer i formål.  Balansen mellom bebyggelse og anlegg og grøntområder vil være et 
sentralt tema.  Tilknytning til sjø og kystkultur står sterkt i området.  Sikring av arealer langs sjøen for 
almen ferdsel og tilgang til sjø bør stå i fokus i planleggingen.  
 
Formålskategoriene er endret i plan- og bygningsloven fra 2008, slik at disse må tilpasses ny 
standard. I ny detaljregulering vil formål være i henhold til plan- og bygningslovens § 12-5 og det vil 
innføres hensynssone etter § 12-6. Aktuelle arealformål og hensynssoner for detaljreguleringen kan 
være som vist til høyre i tabell under. 
 
Tabell 3 Forslag til nye oppdaterte arealformål som erstatter gamle formål. 

Arealformål i gjeldende reguleringsplan (pbl 
1985 §25) 

Arealformål i ny detaljregulering (pbl 2008 §§ 12-5 og 
12-6) 

SOSI-kode 

Bebyggelse og anlegg (1000) 

Boliger Boligbebyggelse 1110 

Verneverdig bygningsområde Hensynssone med særlig angitt hensyn: Bevaring 
kulturmiljø – H570 

570 

Offentlig formål Offentlig eller privat tjenesteyting 
Forretning/kontor/tjenesteyting 

1160 
1813 

Industri Industri 
Næringsbebyggelse 

1340 
1300 

Flerbruksområde: fritidsbolig, herberge 
bevertning og forretning 

Bolig/forretning 
Forretning/industri  
Fritids- og turistformål 

1801 
1811 
1170 
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Forretninger kontor mv./forretningsområde Kontor 
Næringsbebyggelse 

1310 
1300 

Anlegg for telekommunikasjon Telekommunikasjonsanlegg 1570 

Privat småbåtanlegg (land) Småbåtanlegg  1587 

Felles gårdsplass Gårdsplass 1620 

 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med 
andre angitte hovedformål 

1900 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (2000) 

Kjørevei Vei 2010 

Annen veigrunn Vei 2010 

Felles avkjørsel Vei 2010 

Gate med fortau Vei 2010 

 Fortau 2012 

Torg Torg 2013 

Gang og sykkelvei Gang/sykkelvei 2015 

Parkering Parkering 2080 

Trålerbase Havn 2040 

Annet fellesareal (kai) Kai 2041 

Flerbruksområde Fjernvarme/bolig 
(parkering/lek) 

Flerbruksområde  

Grønnstruktur (3000) 

Friluftsområde på land Friområde/grønnstruktur generelt 3040/… 

Friområde Friområde 3040 

Felles lekeareal Friområde/kan inngå i boligformål og/eller grønnstruktur 3040/… 

Klimavernsone Vegetasjonsskjerm 3060 

Bruk og vern av sjø og vassdrag  

Friluftsområde i sjø Friluftsområde i sjø og vassdrag 
(med tilhørende strandsone) 

6710 (6720) 

Privat småbåtanlegg (sjø) Småbåthavn 6230 

 
Endelig avklaringer mht. arealformål vil være en del av det videre planarbeidet. For å forenkle 
fremtidige utviklingsprosesser i området et er viktig å oppdatere og koordinere planene slik at de er 
oppdatert etter ny plan og bygningslov og ny kartforskrift. 

2.2 Eierforhold 

Arealene innenfor planområdet består av eiendommer som eies av: 
- Private grunneiere/boliger 
- Private grunneiere/næringsbygg 
- Lenvik kommune 
- Troms Fylkeskommune 
- Lag og foreninger 

Alle grunneiere i og tilstøtende planområdet varsles med brev både ved varsel om planoppstart og 
når planforslag legges ut til offentlig ettersyn. Skisse som viser eiendommenes avgrensning med 
gnr./bnr finnes som vedlegg til planprogrammet.  

2.3 Landskap og bebyggelse 

Gibostad ligger ved det smaleste punktet av Gisundet.  Området består av gammel havbunn og hele 
planområdet ligger under marin grense.  De høyeste områdene bak bebyggelsen består av bart fjell 
som delvis har ligget over marin grense.  Hoveddelen av bebyggelsen ligger i et område med faste 
fyllmasser.  Områdene med tykke marine avsetning er benyttet landbruksjord.  Dette er en naturlig 
fordeling siden marine avsetninger kan være dårlig egnet som byggegrunn, men har stor verdi som 
landbruksjord.    
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Sentralt i bygda og i tilknytning til de beste landbruksarealene ligger Senja videregående skole, tidl. 
Troms landbruksskole.  Området til skolen inngår ikke i planområdet, men skolen med bygninger og 
landbruksområdene rund er viktige for kulturlandskapet og danner inngangen til planområdet.   

   
Figur 4 a) Kart som viser marin grense og marine avsetninger (mørk blå farge indikerer de tykkeste avsetningene, grå er 
fyllmasser, rosa viser bart fjell.  b) og c) Gibostad sett fra luften fra ulike perspektiv, nederst med planområde grovt 
tegnet inn. 

Det er en rekke verneverdige bygninger i havneområdet som betegnes «Gamle Gibostad» (område 
markert med blå stiplet linje i Fig 2c), se nærmere beskrivelse under bygninger).  Dette er hjerte i det 
som en gang var et livlig handels- og servicested med kommunehus, bank og butikk.  Her er fortsatt 
næringsvirksomhet knyttet til bilverksted, butikk og naturmedisin klinikk som ligger i randsonen 
rundt «Gamle Gibostad».  Her er også en etablert småbåthavn som driftes av Gibostad Båtforening.    

 
Figur 5 Gibostad småbåthavn (forto:Roger Skog) 

https://no.wikipedia.org/wiki/Senja_videreg%C3%A5ende_skole
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Figur 6 Strandlinjen langs Gibostadbukta, fra "Gamle Gibostad" og nordover sett fra moloen. 

Område langs Gibostadbukta er i hovedsak bebygd med eneboliger og noe naustbebyggelse langs 
strandlinjen.  Hele området er regulert til boliger, men den nederste rekken er ikke fullt utbygd på 
grunn av mangel på vei.  Bruken av dette arealet bør vurderes på nytt, og eventuelt delvis bevares 
som grøntareal. 
 
Nesset hvor det gamle Felleskjøpet ligger er delvis skogkledd.  
Strandlinjen er preget av rullestein og berg. Her er det opprinnelig 
planlagt turistanlegg og boliger.  Alternativ bruk med flere nye formål, 
blant annet ferdsel (kaianlegg), næringsområde og grøntområder kan 
være aktuellt i dette området.   
 
 

 

 Figur 7 Det gamle Felleskjøpbygget og strandlinjen sør for bygget. 
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Figur 8 Oversiktsbilde av gamle Gibostad, båthavna va ikke utbygd når bildet ble tatt 

 

Figur 9 a) Telegrafen,b) smia og c)/d) gammelbutikken er tre av bygningene som er tatt godt vare på og restaurert i gamle 
Gibostad. 

Mye av den eldste trehusbebyggelsen i «Gamel Gibostad» er tatt godt vare på og danner et helhet 
som bygningsmasse.  Innimellom og rundt byggene finner man hus fra andre epoker og med annet 
material eller fargevalg.  Integrert i husgruppen finner man mer moderne bygninger i betong.  Et 
enhetlig fargevalg får området likevel til å fremstå helhetlig. 
 

a) b) 

c) d) 
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Figur 10 Mellom Telegrafen og smia ligger et betongbygg med verkstedfunksjon. 

 

 
Figur 11 Verkstedbygget ved slippen er også i betong. 

På øversiden av veien for gamle Gibostad ligger noen mer moderne bygninger som er oppført på 
1950-60-tallet.    
 

 
Figur 12 Butikken og bankbygget (1956) sett fra veien ved Telegrafen. Byggene har flate tak og weatherbord- typisk for 
tidsperioden de er bygd i.    
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Figur 13 Det gamle herredshuset fra 1954 i betong (foto:Roger Skog). Det gamle Felleskjøpbygget bærer preg av å være 
påbygd i flere perioder. 

  

Figur 14 Musikkpaviljongen (foto: Roger Skog) står bortgjemt ved siden av det gamle legekontoret og bak branngarasjen. 

Bolighusbebyggelsen består av eneboliger av varierende alder og utforming, men er i stor grad 1,5-2 
etasjes bygg. 
 

 

 
Figur 15 Boligområde sett fra bryggeområdet. 

2.4 Teknisk og sosial infrastruktur 

Gibostadbukta har god tilgang til sosial infrastruktur med barnehage, grunnskole, videregående 
skole, omsorgsboliger og legekontor innenfor gangavstand fra planområdet.  Dagligvarehandel ligger 
innenfor planområdet. 
 
Det er asfaltert vei frem til planområdet, men internt i planområdet er det hovedsakelig grusveier av 
til dels dårlig forfatning.  Avløpssystemet er ikke tilfredsstillende og mangler slamavskilling og 
rensing.   Vannforsyning/-kapasitet i området skal vurderes nærmere under planarbeidet. 
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3. AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSTEMA  

3.1 Generelt 

I dette planprogrammet er det forsøkt å fokusere på de problemstillinger og temaer som er 
beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre om planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som 
skal utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. 
Det ikke nødvendigvis alle tema som er listet opp her som blir konsekvensutredes.  I henhold til 
forskrift er det kun temaer som er beslutningsrelevante som skal konsekvensutredes.  

3.2 Tema som skal omtales, vurderes og konsekvensvurderes i planarbeidet 

Planprogrammet skal angi antatte vesentlige virkninger av planforslaget for miljø og samfunn i 
henhold til §§ 1-1, 3-1 og kap. 6 i plan- og bygningsloven. I tabellen under foreslås temaer som anses 
relevante å redegjøre for i planarbeidet, og på hvilken måte. Noen temaer konsekvensvurderes, 
andre omtales i planbeskrivelsen.  
 
Tabell 4 Oversikt over aktuelle tema for konsekvensutredning. 

MILJØ   

TEMAER Antatte problemstillinger og 
utfordringer 

Forslag til behandling og vurdering 

Naturmiljø/Biologisk 
mangfold 

Rødlistearter, artsrike områder. 
Eventuelt fremmede arter 
 

Omfanget av bevaring, skjøtsel og hensyn av 
naturområdene vurderes ift. utbyggingsplanene. 

Kulturminner og kulturmiljø SEFRAK, fornminner, lokalt viktige 
minner, helhetlige kulturmiljøer. 

Registrerte funn avsettes i planen og hensynstas. 
Utbyggingens betydning for kulturlandskapet 
generelt vurderes i prosessen. 

Bygningsmiljø og estetikk Transformasjon av området, 
utviklingsretning, tilpassing til 
eksisterende bebyggelse. 
 

Opprinnelig/tidligere byggeskikk vil bli vurdert 
videreført og eventuelt innarbeidet i 
utbyggingsområdene så langt det er estetisk og 
hensiktsmessig mulig. Det skal settes 
bestemmelser i byggehøyde, materialvalg, 
fargevalg 

Landskap Terrengtilpassing, inngrep, skjæringer 
og fyllinger av vesentlig karakter. 
Fjernvirkning, silhuett, solforhold og 
eksponering. 
 

Utbyggingsplanenes betydning for landskapet vil 
bli beskrevet. Opprinnelig/tidligere 
bebyggelsesstruktur vil bli vurdert videreført og 
eventuelt innarbeidet i utbyggingsområdene så 
langt det er estetisk og hensiktsmessig ift. 
fremtidig bruk og utnyttelse. 

Nærmiljø/Bomiljø Konsekvenser for skole- 
barnehagetilbudet, lekeplasser, 
snarveier, hundremeterskogen, 
friområder 
 

Sett av nødvendig areal til disse offentlig og/eller 
private tiltak som er nødvendig for å sikre godt 
nærmiljø/bomiljø 
 

Lokalt klima Endring av sol/skygge, 
vindeksponering ol., havstigning, 
springflo 

Byggegrense i strandsone, beskrivelse av 
avbøtende tiltak 

Klimatilpasning Klimaet er i endringer som kan gi nye 
utfordringer i fremtiden enn de vi har 
erfart hittil 

Vurder hvilke klimaendringer som er mest 
sannsynlig og om det gir effekter som bør tas 
hensyn til i planleggingen (økt fare for flom, 
skred, stormflo) 

Forurensing Støy, luft, i grunnen, bygningsavfall, 
klimagassutslipp. 
 

Avsetting av støysoner, fartsreduksjoner 

NATURRESURSSER   

TEMA Antatte problemstillinger og 
utfordringer 

Forslag til behandling og vurdering 

Landbruk Forhold til jordvern, 
avskriving/omdisponering og eller 
sikring av dyrka/dyrkbar mark. 

Planens betydning for landbruk skal vurderes i 
samråd med myndigheten. Opprettholdelse av 
landbruksareal og driftsmessige forhold for 
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 eventuelle berørte eller nabo- 
landbrukseiendommer vurderes.  

Skogbruk Bonitet, areal, treslag, bruk Planens betydning for skogbruk skal vurderes i 
samråd med myndigheten. Opprettholdelse av 
viktige skogsareal vurderes. 

Reindrift Trekklei, beiteområde, 
kalvingsområde 

Planens betydning for reindrift skal vurderes i 
samråd med myndigheten. Opprettholdelse av 
viktige areal for reindrift vurderes. 

SAMFUNSMESSIGE 
FORHOLD 

  

TEMA Antatte problemstillinger og 
utfordringer 

Forslag til behandling og vurdering 

Teknisk infrastruktur Nødvendig struktur som må/bør på 
plass av: vei, vann og avløp, 
kraftforsyning, alternative 
energiløsninger. 
 

Kommunal tilknytning for vei, vann og avløp samt 
energi. Eksisterende infrastruktur avklares ift. 
kapasitet og eventuelle utvidelser under 
planprosessen. Eventuelle rekkefølgekrav som 
bør følges opp i planforslaget 

Transport og trafikk Økt trafikk, behov for trafikksikring, 
særlig fokus på ferdsel knyttet til 
skole, barnehage, idrettsareal, Behov 
for økt kollektiv dekning 

Det vurderes om det skal legges opp til nye veier, 
gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, 
holdeplasser i planen. 

Samisk kultur og 
naturgrunnlag, reindrift 

Samiske kulturminner, områder for 
tradisjonell høsting av fiske- og 
utmarksressurser 

Planens betydning for samisk kultur og 
naturgrunnlag skal vurderes i samråd med 
myndigheten. Opprettholdelse av viktige areal for 
vurderes. 

Friluftsinteresser og 
tilgjengelighet til 
grøntstruktur, friområde, 
strandsone 

Beskriv mulige konflikter mellom 
friluftsinteresser og 
utbyggingsområder.  Tilgjengelighet 
til viktige områder 

Balansen mellom utbygging, allmenn bruk av 
naturområder og hensynet til natur, fugleliv m.v. 
vurderes og avklares i arbeidet. 

Universell utforming Offentlige uterom bør være 
tilgjengelige for alle uavhengig av 
funksjonsnivå  

Universell utforming vektlegges. 
Lekeplassetableringer inngår i planarbeidet. 

Folkehelse Tilrettelegging for gang og 
sykkeltransport,  

Vurder hvordan arealbruk kan bidra til mer aktivt 
liv for innbyggerne.   

Barn og unges interesser Hensynet til barn og unges behov og 
aktiviteter er viktig å vurdere opp 
mot ny bruk av arealer. 

Vurderinger av ferdselsnett/arealbruk – inkl. 
eksisterende barnetråkk til/fra skole, 
idrettsanlegg, mellom boligfeltene og nærmiljøet 
inkl. strandsonen inngår.   

Konsekvenser for 
næringslivet/konkurransefor
hold 

Hvordan påvirkes eksisterende 
næringsliv?  Betydning for utvikling 
av nyetableringer? 

 

Økonomi og 
samfunnskostnader 

Behovet for kommunale 
investeringer omfatter primært 
infrastruktur. Utviklingsplanene kan 
utløse økte behov for kommunale 
tjenester knyttet til helse, skole, 
barnehage og fritid/idrett. 

Vurder hvilke konsekvenser i form av økte 
investeringer og driftskostnader tiltakene får i 
forhold til sosial og teknisk infrastruktur 

Risiko og sårbarhet Flom, kvikkleire, steinras, radon, 
høyspent, ulykkespunkter. Analysen 
skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning 
for å vise om arealene er egnet til 
planlagt bruk og utbygging. 

Planarbeidet omfatter identifisering av forhold 
som kan påvirke planforslaget. Sannsynlighet for 
hendelser og konsekvenser – og alvorlighetsgrad 
av disse vurderes og omtales i Ros-analysen. 

 
I forbindelse med den verneverdige bebyggelsen i området kan det være aktuelt å få utarbeidet en 
egen rapport som kan danne grunnlag for forvaltningene av kulturmiljøet med beskrivelse av blant 
annet farge- og materialvalg for å skape området til en god helhet. 
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3.3 Foreliggende kunnskap om tiltaksområdet 

Miljø 
Det er registrert fuglearter (stær, vipe) av nasjonal forvaltningsmessig interesse knyttet til 
landbruksarealet rundt planområdet, men ingen registreringer i selve planområde.   Det er ikke 
registrert andre viktige naturverdier eller rødlistede arter i eller rundt området. 
 
Handelsanlegget (gammelbutikken) er som registrert som verneverdig, men ikke vernet.  I tillegg er 
det registrert en rekke SEFRAK-bygg i planområdet, men kun et meldepliktig bygg.  SEFRAK er et 
landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner.  I utgangspunktet er det 
bygninger som er eldre enn år 1900 som er registrert, men også en del yngre bygg finnes i registret.  
SEFRAK bygg er ikke vernet, men kun en varsku om alder og mulig verdi.  For bygg eldre enn 1850 er 
det lovfestet at bygningen må vurderes etter Kulturminnelova § 25 før bygge- eller rivesøknad 
avgjøres. 
 
Det er registrert forurenset grunn (kommunalt deponi) på helikopterlandingsplassen 
(Miljødirektoratet). 

 
Figur 16 SEFRAK-bygg Rød trekant = meldepliktig bygg (bygning som er eldre enn 1850) Gul trekant = ikke-meldepliktig 
bygg 
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Naturressurser 
Reguleringsområdet ligg er tett opp til viktig landbruksjord, men vil ikke føre til omdisponering av 
landbruksjord til andre formål.  Det er ikke produktiv skog av betydning i området. 
 
Samfunnsmessige forhold 
Arbeidet med reguleringsplanene er del av et større bygdeutviklingsprosjekt ledet av Grendeutvalget 
på Gibostad som har satt seg som mål å revitalisere området.  Grendeutvalget har blant annet 
utarbeidet en «Masterplan for Gibostad» som vil være et grunnlag også for reguleringsarbeidet. 

3.4 Metode for konsekvensutredningen 

Konsekvensutredningen bygges opp med tematiske beskrivelser og vurderinger for hvert alternativ, 
og en tabell som viser konsekvenser for hvert tema. Den organiseres i henhold til temaene og 
problemstillingene som er angitt i planprogrammet og eventuelle nye utfordringer som kommer fram 
i utarbeidelsesfasen.  
Formålet med konsekvensutredningen er å kartlegge konsekvenser av utbygging i området i henhold 
til ny reguleringsplan. Sammenligningsgrunnlaget er dagens situasjon fremskrevet i henhold til 
muligheter og begrensninger som ligger i gjeldende kommunedelplan. Et sentralt spørsmål er i hvor 
stor grad miljø- og samfunnsmessige forhold påvirkes positivt/negativt av ny reguleringsplan, sett i 
forhold til eksisterende situasjon.  
Konsekvensutredningens fremstilling skal være klar og kortfattet. I utredningen skal det skilles 
mellom prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Der det fremkommer helt spesielle utfordringer 
under kartleggingsarbeidet, utredes enkelttemaet med spesiell fagkompetanse og i større faglig 
dybde.  
I hovedtrekk foregår konsekvensutredningen slik:  

1. Oppbygging av kunnskapsgrunnlag for det aktuelle området (eksisterende forhold)  

2. Vurdering av områdets verdi på bakgrunn av innhentet kunnskap  

3. Vurdering av tiltakets virkning i relasjon til «0-alternativet». (0-alternativet tilsvarer 
sannsynlig utvikling av området uten tiltaket)  

4. Konsekvens for det enkelte tema, basert på sammenstilling av verdier og virkninger  

5. Samlet vurdering av konsekvens, basert på kunnskap og vurderinger som fremkommer i 
prosessens punkt 1-4. Drøftelse ut fra faglig ståsted, lokal kunnskap, med utgangspunkt i 
planens formål.   

6. Fremstilling av utredningen gis en enkel og oversiktlig form, gjerne tabellarisk i henhold til 
veileder T-1493 for konsekvensutredninger  

3.5 Vurderinger i forhold til naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven (Lov 2009 -06-19 nr. 100) er sentral i forhold til alle vedtak og avgjørelser som 
berører naturmangfold. Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, slik at den gir 
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.   
 
Naturmangfoldloven kapittel II «Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk» kommer inn i alle 
saker der det fattes vedtak etter plan- og bygningsloven som berører naturmangfold. Dette omfatter 
både regionale planer, kommuneplaner, reguleringsplaner og enkeltsaker.  
 
Data og dokumentasjon om økosystemer, naturtyper og arter skal beskrives i 
konsekvensutredningen.  I tillegg skal det gjøres en egen vurdering i forhold til antatte virkninger av 
planen på naturmangfoldet.   Samlet belastning og avbøtende tiltak skal også vurderes i planarbeidet 
og framgå av planbeskrivelsen.  Ikke enhver skade på naturmangfoldet kan unngås. Derfor er 
aktsomhetsplikten knyttet til §§ 4 og 5 som beskriver forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og 
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arter.  Ved vurderingen av om et tiltak skal tillates eller ikke, skal prinsippene (§§ 8-12) legges til 
grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvingen, jf. § 7. 
 

3.6 Risiko og sårbarhet 

Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i Veileder for 
kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB). 
 
Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade, miljøskade og skade 
på eiendom/forsyning med mer.  
 
Området ligger i sin helhet under marin grense og må vurderes i forhold til byggegrunn. 
Området ligger langs sjøen og det må gjøres vurdering i forhold til havstigning og fare for stormflo. 
 
 

4. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS  

4.1 Organisering og styring 

Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) er styringsgruppe for reguleringsarbeidet.  Det oppnevnes i 
tillegg en arbeidsgruppe/referansegruppe med følgende medlemmer:   

- Næringssjef Bjørn Fredriksen 
- Næringskonsulent Hege Vigstad 
- Leder av grendeutvalget Gibostad Hermann Uteng 
- Fagleder plan- og byggesak Sylvia Friedrich 
- Næringsdrivende Gibostad Tine Larsen 
- Planlegger/plankoordinator Inger Andreassen 

4.2 Ressursbehov 

Planarbeidet forutsetter at det avsettes økonomiske midler og personalressurser i 2016 og 2017.  Det 
kan bli behov for eksterne utredninger av geotekniske forhold og miljøutforming/landskapsplan.   
 
Ressurser på prosjektledernivå krever minimum ressurs tilgang på 20 % i hele prosjektperioden. 
I tillegg kommer interne personalressurser forøvrig minimum som angitt i organisering. 

4.3 Medvirkning, informasjon og planprosess 

Det legges stor vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir debatt rundt aktuelle 
planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte sikres mulighet for en god dialog og reell 
medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.  
 
Plan- og bygningsloven § 12-8 krever at berørte offentlige organer og andre interessenter varsles ved 
oppstart av planarbeidet. Igangsetting av planarbeidet kunngjøres i lokalpressen og på kommunens 
internettsider, og samtidig legges forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn. Registrerte 
grunneiere og festere i området, samt naboer til området varsles direkte via brev.  Dette gjøres 
samtidig med at planprogrammet legges ut til høring. 
 
Frist for innspill til reguleringsplanen og planprogrammet er 04.11.2016. Etter høringsperioden for 
planprogrammet vil innspillene bli vurdert før det blir lagt frem et revidert planprogram for politisk 
behandling.  
 



DETALJREGULERINGSPLAN FOR GIBOSTADBUKTA – PLANPROGRAM 30.08.2016 Side - 22 - av 28 

 

Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av fastsatt planprogram, 
og ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet. Barn og unges interesser vil blant 
annet bli ivaretatt gjennom medvirkning fra barnerepresentanten i Lenvik kommune.   
 
Forslag til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og dette vil bli 
kunngjort i lokalpressen og legges ut på www.lenvik.kommune.no    
 
Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de 
samme dokumentene vil også være tilgjengelige i servicetorget i rådhuset. Orientering om eventuelle 
åpne møter bør også legges til her.  
 
Tabell 5 Oversikt over hvem som skal involveres og hvordan, ansvar 

Grupper som skal involveres Hvordan 

Barn- og unge Registrering av barnetråkk 

Unge voksne Åpne møter/arbeidsmøter 

Grunneiere Varsles gjennom brev 
Åpne møter/arbeidsmøter 

Befolkning forøvrig Åpne møter/arbeidsmøter 

Næringsliv Deltakelse i styringsgruppe 
Direkte dialog 
Åpne møter/arbeidsmøter 

Gibostad grendeutvalg Deltakelse i styringsgruppe 
Åpne møter/arbeidsmøter 

Lag/foreninger Åpne møter/arbeidsmøter 

Kulturminneavdelingen hos 
Fylkesmannen 

Dialogmøte/befaring 

 
En mer detaljert plan med møtedatoer vil bli utarbeidet i samarbeid med styringsgruppa.  Det legges 
opp til et orienteringsmøte om planprosessen i løpet av september 2016. 

4.4 Innspill 

Frist for innspill til planprogrammet og planarbeidet er 04.11.2016 
 
Innspill og merknader sendes til Lenvik kommune, plan- og tekniske tjenester, boks 602, 9306 
Finnsnes, eller pr epost til postmottak@lenvik.kommune.no  
 
 
   

http://www.lenvik.kommune.no/
mailto:postmottak@lenvik.kommune.no
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5. FRAMDRIFTSPLAN 
Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres et offentlig ettersyn av planprogram og et 
offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Dersom det blir nødvendig med flere offentlig 
ettersyn vil tidsplanen for endelig behandling av reguleringsplanen bli forskjøvet. Det tas samtidig 
forbehold om eventuelle endringer i fremdriftsplanen på grunn av eventuelle kapasitetsmessige 
årsaker.  
 

PLANFASE AKTIVITETER DATO / PERIODE ANSVAR 

Initieringsfase Initiering av planarbeid  FS 

 Avklare rammer og utfordringer: hensikt, 
omfang, eiendomsforhold, utredningsbehov, 
kostnader med planarbeidet 

 SB/FS 

 Reguleringsspørsmål Juni 2016 SB/UMF 

Oppstartsfase Utarbeide forslag til planprogram og 
saksfremlegg 

Juni-aug. 2016 SB 

 Vedtak om utlegging av forslag til 
planprogram til offentlig ettersyn 

Sept. 2016 UMF 

 Kunngjøring av oppstart av planarbeid og 
utlegging av planprogram til offentlig ettersyn  

15. Sept. 2016 SB 

 Offentlig ettersyn av forslag til planprogram 20. sept-4 nov. 2016 SB 

 Oppsummering av innspill og utarbeidelse av 
endelig planprogram 

Nov SB 

 Vedtak av endelig planprogram og 
kunngjøring 

8.des.2016  UMF 

Utredningsfase Planutvikling og utredningsarbeid  SB 

 Medvirkning/dialog med ulike målgrupper  SB 

 Utarbeidelse av konsekvensutredning og 
forslag til reguleringsplan 

 SB 

1.gangs 
behandling 

Vedtak om utlegging av planforslaget til 
offentlig ettersyn  

Mai 2017 UMF 

 Kunngjøring Mai 2017 SB 

 Offentlig ettersyn av planforslaget Mai-juni 2017  

 Offentlig informasjonsmøte Mai 2017 SB 

 Bearbeide planforslaget etter offentlig høring, 
eventuell mekling 

Aug. 2017  

 Utarbeidelse av endelig reguleringsplan Sept.2017  

Sluttbehandling Vedtak av reguleringsplan  Okt.2017 UMF/KS 

 Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan og 
forslag til utbyggingsavtale 

Okt.2017 SB 

 Oppfølging og gjennomføring  FS 

 
FS=forslagsstiller, UMF=utvalg for miljø og forvaltning, KS=kommunestyre, SB=saksbehandler 
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6. VEDLEGG 

Innspill til reguleringsplan Gibostadbukta innen 04.11.2016 

Innspill til reguleringsplan som ønskes vurdert bør følge denne malen. Hensikten med malen er å 
danne utgangspunkt for utredninger som plan- og bygningsloven krever. Kommunen er ansvarlig for 
at overordnet konsekvensutredning (KU) og risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) blir foretatt. Dersom 
det oppstår behov for supplerende opplysninger kan forslagsstiller bli kontaktet senere i prosessen. 
Se ellers «Planprogram for Gibostadbukta». 

Det gjøres oppmerksom på at innspill på områder vil bli vurdert i sammenheng med andre forslag og 
eksisterende arealbruk i området.  

Alle innspill til nye arealformål må inneholde kart som viser avgrensningen av foreslått arealformål. 
Kartgrunnlag kan for eksempel hentes fra http://www.norgeskart.no/. Det er mulig å lage et 
skjermbilde av kartet og tegne inn avgrensingen av tiltaket på dette. Innspill leveres med skjemaet 
under utfylt så langt mulig. Skjemaet etterspør opplysninger som har ulik relevans for ulike 
arealformål.  Hvis du ikke finner å kunne fylle ut alle opplysninger vil kommunens planlegger 
innhentet aktuelle opplysninger i den videre prosessen.   

 

 SKJEMA FOR INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN GIBOSTADBUKTA  

Navn på forslagsstiller:…….………………………………………………..    Dato: ……………………. 

Stedsnavn…………………………       Gnr/Bnr:....…………………. 

Telefon……………….…….……          e-post.……………………………. 

Postadresse………….………………………………………...................................................................................

..........................................................................................................................................................   

        

 1   GENERELLE OPPLYSNINGER 

1.1 Beskrivelse av tiltaket / Hvilke arealformål omfatter innspillet? 

 

1.2 Hvor stort areal omfattes av innspillet? 

 

1.3 Hvilken utnyttingsgrad ønskes det å legge opp til (enheter/daa)?  

 

1.4 Hvilken max. høyde ønskes på tiltakene? (antall etasjer eller m) 

 

1.5 Hva er tidsperspektivet på forslaget fra oppstart til frem til ferdig utbygging? 

 

 
Kommentarer: 
…………………………………………………………………………………………….……………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...........................................................................................................................................................

http://www.norgeskart.no/
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Lenvik kommune Telefon  +47 77 87 10 00 Åpningstid: 08.00-16.00  
9306 Finnsnes Telefaks +47 77 87 10 11 Åpningstid sommer: 08.00-15.00 
Besøk: Rådhusveien 8 postmottak@lenvik.kommune.no Org.nr.: 939 807 314 

  2    MILJØHENSYN I PLANOMRÅDET Ja Nei 

 Du kan selv sjekke registrerte interesser gjennom Naturbasens kartløsning: http://kart.naturbase.no/ 

2.1 Ligger planområdet innenfor, eller i nærheten av registrerte miljø- og naturinteresser?   

 Omfatter området kjent(e) lokalitet(er) for sårbare arter?   

 Hvis ja, Spesifiser: 
 

2.2 Vann og vassdrag:  Ligger planforslaget nærmere enn 100 m fra sjø eller vassdrag?   

 Grønnstruktur og friluftsliv 

2.3 Blir hele, eller deler av området brukt til friluftsliv, fysisk aktivitet og/eller rekreasjon i 
dag, eller har området potensiale for slik bruk? 

  

 Er det kort avstand til nærfriluftsområder eller større sammenhengende turområder?   

 Vil planen bryte viktige deler av grønnstrukturen (”grønne korridorer”, atkomst til sjøen 
osv..) 

  

 Kommentarer: 

 

 Kulturminner og kulturmiljø 

2.4 Finnes det automatisk fredede kulturminner i planområdet?   

 Finnes det eldre bygg (bygd før eller rundt 1900) i planområdet? 
Hvor gamle er de? 

  

 Finnes det andre kulturverdier i området (for eksempel gamle ferdselsveier, steingjerder 
ol.) 

  

 Hvis ja på noen av de overstående: Spesifiser: 

 

 Landskapshensyn og estetikk  

2.5 Beskriv hvilke landskapsmessige konsekvenser gjennomføring av innspillet vil føre til: 

 Grunnforurensning eller forurensede sedimenter i sjøen 

2.6 Er det kjente lokaliteter med forurenset grunn eller sedimenter i planområdet?   

 Hvis ja, spesifiser: 
 

2.7 Har det tidligere vært drevet virksomheter i området som kan ha ført til 
grunnforurensninger? 

  

 Hvis ja, spesifiser type og varighet: 
 
 

 Støy 

2.8 Er planområdet utsatt for støy fra vegtrafikk, skytebaner, industri eller annet?   

2.9 Vil tiltaket medføre økt støy i området?   

 
  

http://kart.naturbase.no/
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 3   LANDBRUKSINTERESSER Ja Nei 

3.1 Berører planområdet dyrka eller dyrkbar mark?  

 

 

 

 Ved omdisponering: hvor stort areal vil bli berørt 

 Ved nærhet: hva er avstanden til dyrka mark 

3.2 Finnes det verdifulle kulturlandskap innenfor, eller i nærheten av området?   

3.3 Finnes det spesielle skogbruksinteresser innenfor området?   

 

4 SOSIAL INFRASTRUKTUR / BARN OG UNGES INTERESSER Ja Nei 

4.1 Hva er avstanden til nærmeste:   

 Skole: 

 Barnehage: 

 Bussholdeplass: 

 Nærbutikk: 

4.2 Er det tilbud om kollektivtransport i området i dag?   

4.3 Er deler av området i dag i bruk til barns lek, eller har området potensiale for fremtidig bruk?   

 Hvis ja: beskriv nærmere bruk, samt erstatningsareal i nærområdet 

 Er deler av området i bruk til undervisningsrelaterte formål for skole/barnehage?   

 Hvis ja: beskriv hvilke områder planlegges til erstatningsareal? 

 Vil skoleveien være trafikksikker? 

Gi en kort beskrivelse: 

  

 Brukes deler av området som atkomstvei til skole/ barnehage?   

 Hvis ja: beskriv hvilke områder planlegges til erstatningsareal? 

 

Kommentarer:…………………………………………………………………………………………….……………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5 TEKNISK INFRASTRUKTUR Ja Nei 

5.1 Ligger området i nærhet til eksisterende infrastruktur for vann og avløp?   

 Hva er avstanden til nærmeste: 

 Eksisterende avløpssystem 

 Eksisterende vannsystem: 

4.2 Er det behov for enten ny vei eller annen infrastruktur?  F.eks. gang/sykkelsti, busslomme, 
osv. 

  

 Hvis ja: beskrivelse: 
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Kart over eiendommer i planområdet. 
 


