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Vedlegg 1. Beskrivelse - sammendrag av innspill etter høring og offentlig ettersyn. 

Formannskapet behandlet forslaget til detaljreguleringsplan i møte den 10.10.18, sak 84/18 og fattet vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn 

samtidig som det sendes på høring. Det er sendt brev til registrerte grunneiere, festere, naboer, og andre rettighetshavere i og nær planområdet, samt 

offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner. 

Detaljreguleringsplanen er fremlagt i resepsjonen på Hol og på Tjeldsund kommune sin nettside i perioden 15.10.18 til 26.11.18. Det er til sammen kommet 

inn 10 innspill og merknader til planforslaget ved offentlig ettersyn og høring. Under følger et sammendrag av innspillene, og en kommentar fra TK om 

hvordan de blir fulgt opp i planarbeidet. Fylkesmannen hadde innsigelse til planforslaget på vegne av barn og unge.  

 

Innspill fra sektormyndigheter:  

MYNDIGHET INNSPILL KOMMENTAR 

35. Sametinget, 

ref.18/27536,  

datert 18.10.2018 

Er tilfreds med at aktsomhetsplikten etter kulturminneloven er 

ivaretatt i bestemmelsene pkt.2.6 – ingen øvrige merknader 

Tatt til orientering.  

41. Fylkesmannen i 

Nordland,  

ref. 2018/4190,  

datert 23.11.18 

Varsler innsigelse – opparbeiding av leke- og oppholdsareal er 

ikke sikret i bestemmelsene til planen og konsekvensene for 

barn og unge er ikke tilstrekkelig vurdert.  

Planens konsekvenser for barn og unge er vurdert i skriv datert 

11.12.18. Bestemmelsene er endret slik at lekeplassen skal 

opparbeides. I brev datert 2.1.19 har Fylkesmannen i Nordland 

trukket innsigelsen under forutsetning at endringene i 

bestemmelsene vedtas.  

44. Direktorat for 

mineralforvaltning,  

ref. 18/03629-2,  

datert 27.11.18 

Planområde ligger på et område med høy sannsynlighet for 

funn av interessante med mineraler; Evenes-Håfjellet 

karbonater. 

Det er ikke tilrådelig å utvinne mineraler i planområde eller i 

umiddelbar nærhet. 

Tatt til orientering. 

45. Nordland 

fylkeskommune, 

ref.18/11897-9,  

- planen vil ikke være i strid mot regional politikk. – ønsker at 

kulturminnene ivaretas bedre ved å spisse 

Planområde er endret der de eiendommene med kulturminner er 

tatt ut av planen.  
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Innspill fra private og andre: 

 

ADRESSATER INNSPILL KOMMENTAR 

37. Jan Gundersen, datert 3.11.18 Er ikke villig til å inngå avtale om midlertidig anleggsvei over 

dyrkamarken på gnr.72/26.  

Tatt til etterretning 

38. Campus Norge / Jan Johnsen, 

datert 13.11.18 

Utnyttelsen (TU) er for lav i område B1. Foreslår at de 2 

nederste byggene i felt B1 reguleres med gesimshøyde 13 m 

og TU på 60% 

I planen som er lagt ut på høring hadde område 

B1 en BYA (bebygd areal) på maks 60 % og en 

gesims – og mønehøyde på 15 meter. Det er ikke 

regulert inn bebyggelse i planen så det vites ikke 

hva som menes her. Begrepet %-TU 

(tomteutnyttelse) er et gammelt uttrykk og er 

erstattet av benevnelsen bruksareal %-BRA.  

 

datert 28.11.18 reguleringsbestemmelsene. – sosi fil av vedtatt plan bes sendes 

plannordland for innlegging i NordlandsAtlas.  

46. Statens vegvesen, 

ref.18/141340-5,  

datert 29.11.18 

- Fv.713 er ikke regnes som skoleveg, ikke krav til g/s veg. 

- viktig å etablere kantstopp for buss samt fortau fra kryss 

Kalshågen / gangsti o_SGG til bussholdeplassen.  

- rekkefølgebestemmelsen 8.2 bør endres til:  

Atkomstveger, gangstier, bussholdeplass, parkeringsplasser, 

nedkjøringsramper, uteoppholdsareal/lek 

og renovasjons- og strømforsyningsanlegg, skal være oppført 

som vist på utomhusplan før midlertidig 

brukstillatelse gis for første bolig. 

 

Kantstopp og leskur er ikke satt som et krav for utbygging av 

KalshågenII. Opparbeiding av kantstopp og leskur er meldt inn 

som tiltak i fylkesveiplan for Troms.  

Det kan ta tid før KalshågenII blir utbygd. Kantstopp og leskur er 

i all hovedsak til gode for de barn som allerede bor i Kalshågen 

og omegn, og bør opparbeides uavhengig av om/når KalshågenII 

blir utbygd.  
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I bestemmelsene rev. 21.1.19 har område B1 en 

BYA på 50 % og en maks gesims og mønehøyde på 

11 meter. Dette passer bedre med leilighetsbygg 

høyden på 3 etg. leilighetsbygg.  

40. Alf Antonsen, for grunneiere med 

veirett til vei.nr.9, datert 20.11.18 

Vei nr. 9 (o_SGG) opparbeides med 4 meters bredde. 

Forventer at det opparbeides parkeringsplasser i forbindelse 

med det regulerte område for naust (BUN).  

Planområde er endret og naust, gangvei samt 

grønnstruktur er tatt ut av planen.  

42. Robin Eivik, datert 26.11.18 Ønsker gnr.72/294 tatt ut av planen.  Tatt til etterretning. 

43. Robin Eivik, Roy Eivik, Anita Eivik, 

Sølvi Eivik, Connie Eggesvik Hansen, 

Stein Hugo Hansen, datert 26.11.18 

Salg av gnr.72/24 og 54 kan vurderes, mener eiendommene 

blir verdiløse ved formål grønnstruktur 

Område er tatt ut av planen.  

 

 

 


