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1. gangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for Flåtta boligfelt, Liland - offentlig 

ettersyn 

 

Rådmannens innstilling 

Evenes formannskap vedtar med hjemmel i PBL §12-11, at forlag til detaljreguleringsplan for Flåtta 

Boligfelt, Liland datert 08.08.2018 med bestemmelser datert 08.08.2018 ( plan ID 1853_201801)  legges 

ut til offentlig høring. 

 

 

 

 

 

Dokumenter i saken: 

1. Søknad om behandling av forslag til detaljreguleringsplan for Flåtta Boligfelt, Liland 

2. Plankart – vedlegg 2 

3. Merknadsbehandling –Vedlegg 3 

4. Brev fra Fylkesmannen – vedlegg 4 

5. ROS analyse – vedlegg 5 

6. Referat fra dialogmøte – vedlegg 6 

7. KU vurdering – vedlegg 7 

8. Referat oppstartsmøte – vedlegg 8 

9. Sametingets befaring – vedlegg 9 

10. Planbeskrivelse – vedlegg 10 

11. Planbestemmelser – vedlegg 11 

12. Varsel om oppstart og adresselister – vedlegg 12 

13. Innspill etter varsel om oppstart – vedlegg 13 

14. Kulturminnefaglig innspill etter befaring – vedlegg 14 

Saksopplysninger 

Vi har i mail datert 15.08.18 mottatt planforslag for detaljreguleringsplan for Flåtta boligfelt  til 1. gangs 

behandling for utlegging til offentlig ettersyn. AREALPLANID: 1853_201801 

 

Planlegger:    Sweco Norge as avd. Narvik 



Tiltakshaver/ forslagstiller:  Pisko as 

Eiendom:  

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr 35/1, 19/1, 19/9, 

19/11, 19/216, 19/130, 19/212, 19/213, 19/214, 19/215, 19/52, 19/79 og 19/53 

 

Beskrivelse: 

 

Planforslaget Flåtta boligområde, Liland er lokalisert sør for Liland sentrum i Evenes kommune. Formålet 

med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av boligområde med tilhørende infrastruktur og 

lekeområder, samt åpne opp for allmenheten ved å etablere et bryggeområde ved sjøen. 

 

Reguleringsplanen tilrettelegger blant annet for en varierte boligtyper, åpen strandsone med mulighet for 

etablering av strandpromenade, gang og sykkelveg, og flytting av VA-anlegg. Reguleringsplanen legger 

opp til en utvikling av rundt 40-60 boenheter, avhengig av hvilken boligtype som etableres på de ulike 

tomtene. 

 
Plankart: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguleringsformål: 
 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12 er området regulert til følgende formål med feltangivelse som vist i plankart: 

BEBYGGELSE OG ANLEGG, Jf. Pbl. § 12-5. NR.1 

Boligbebyggelse – B 

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse – BFS 

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse – BKS 

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse – BBB 

Øvrige kommunaltekniske anlegg – BKT 

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag – BSB 

Uthus/naust/badehus – BUN 

Lekeplass – BLK 

 

SAMFERDSELSANLEGG, jf. Pbl. § 12-5. NR.2 



Kjøreveg – SKV 

Fortau – SF 

Torg – ST 

Gangveg/gangareal – SGG 

Annen veggrunn – grøntareal - SVG 

 

GRØNNSTRUKTUR, Jf. Pbl § 12-5. NR. 3 

Grønnstruktur - G 

Turveg - GT 

 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE, Jf. Pbl 

12-5. NR.6 

Friluftsområde i sjø og vassdrag - VFV 

 

HENSYNSSONER, Jf. § 12-6. 

Flomfare – H320 

 

 

Det ble holdt oppstartsmøte for planarbeidet  den 17.08.2017. Planoppstart ble annonsert den 11.01.2018. 

 

Planområdet er på 220 daa, hvorav 140 daa er sjøareal som ikke skal bygges ut. 

 

Det har vært flere møter mellom forslagstiller, planlegger og planmyndighet om planarbeidet, og det er 

annonsert og igangsatt drøfting om utbyggingsplaner for feltet. 

 

Tiltakshaver har inngått avtale med flere av de berørte ubebygde eiendommene i feltet. Det har vært 

dialog underveis med grunneiere, naboer og høringsinstanser under arbeid med planforslaget. 

 

Gjeldende  planstatus: 

 

1. Kommuneplanens arealdel Evenes kommune 2007-2019, vedtatt 26.06.2007 

2. Kommunedelplanen for Liland, vedtatt 26.06.2007 

3. Reguleringsplan Birkelund – Flåtta, vedtatt 30.12.1987 

4. Reguleringsplan Øysund 05.03.1973 

 

Planen tar utgangspunkt i deler av gjeldende plan for Birkenlund – Flåtta hvor det tidligere er avsatt et 

stort boligområde mot sjøen som ikke er bygd ut. Planområdet er utvidet østover mot Øysundet, og 

forbindes med hytteområdet i Øysund er med en gangvei. I kommuneplanen er området som nå reguleres, 

avsatt til boligformål, med naust og friområdet mot sjøen. 

 
Kommuneplan og reguleringsplan: 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

Konsekvensutredning: 

 

Planlegger har gjennomført en konsekvensutredning av planforslaget, -se kap 6 i planbeskrivelsen. På 

grunnlag av denne konkluderer planlegger: 



Totalt vurderes det nye reguleringsforslaget til å skape litt mindre negative konsekvenser vurdert ut i fra 

temaene som er konsekvensutredet. Som resultat av konsekvensutredningen kan foreslåtte tiltak 

gjennomføres. 

 

Det er også gjennomført en ROS analyse, - se kap 7 i planbeskriven, samt vedlegg 5. 

Som følge av gjennomgangen her, anbefales følgende tiltak: 

 

· Etablere gode løsninger for myke trafikanter 

· Etablere sikker adkomst fra Fylkesvegen til planområdet 

· Etablere sikker overgang over Fylkesvegen 

· Ivareta strandsonene og adkomsten til strandsonen og fjæra 

· Avbøtende tiltak for å ivareta slukkevann 

· Grunnforholdene må vurderes av fagkyndige før det tillates etablert noe innenfor 

planområdet 

 

Dette er i varetatt i planforslaget som nå skal behandles. 

 

Høring: 

Planlegger har mottatt 18 merknader fra statlige og regionale høringsinstanser samt grunneiere i 

planområdet, naboer og andre berørte parter. Alle innspill er gjennomgått og kommentert av planlegger, 

se vedlegg 3.  Det er ikke varslet innsigelser til planforslaget. 

 

Det har vært gjennomført dialogmøte med naboer den 03.05.2018. 

 

Kulturvernmyndighet og Sametinget har gjennomført befaring med arkeologiske undersøkelser, og klarert 

området. 

 

VA anlegg: 

 

Det har vært jobbet med VA plan for området, og avholdt møter med kommunen og med Brattforsen 

vannverk. Planlagt område for renseanlegg og avløpsledning, foreslås flyttet.  

Det skal inngås utbyggingsavtaler for området som legges frem for politisk behandling senere. 

 

Vurderinger 

Planen er veldig godt gjennomomarbeidet, og forslagstiller og planlegger har lagt mye arbeid i dialog 

med berørte parter og tilpasset planen noe etter dette.  

 

Evenes kommune forsøkte for noen år siden å bygge ut Flåtta Boligfelt iht gjeldende reguleringsplan, 

men det ble ikke bygd ut, pga vanskelig og dyr tilførselsvei, få eneboligtomter og lav utnyttelsesgrad.   

Det vil være stort behov for nye og fleksible boligområder i forbindelse med utbyggingen på Evenes 

Flystasjon og Forsvarets etablering. Evenes kommune har mange eneboligtomter, men det vil 

sannsynligvis også være behov for områder for leiligheter. Planlegger har endret adkomstveien, og økt 

utnyttelsesgraden og tilpasset feltet for småboliger og leiligheter. Dette er i tråd med gjeldende 

kommuneplan. 

 

Det er også i samarbeid med andre utbygger, innarbeidet et planlagt utbyggingsområdet langs Sundveien i 

planene. 

 

Planen virker meget godt gjennomtenkt og ivaretar behov som er vedtatt i kommuneplanen for Evenes. 

 

 



Administrasjonen anbefaler at forlag til detaljreguleringsplan for Flåtta Boligfelt, Liland, datert 

08.08.2018 med bestemmelser datert 08.08.2018 legges ut til offentlig høring med hjemmel i PBL §12-

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lossius 

Rådmann 

 

 

Ole Øystein Lindebø 

Plan og utviklingssjef 

 

 


