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Søknad om mindre reguleringsendring for gnr. 16, bnr. 471 og 279, Evenskjer

På vegne av Skånland kommune søkes det om reguleringsendring for Revegårdsveien 10, 12, 14 og 16 i
henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) §12-14, 2. ledd. Planområdet utgjør deler av eiendommene gnr. 16,
bnr. 471 og 279, og omfatter offentlig bebyggelse. Hjemmelshaver er kommunen.

Endringen gjelder deler av Reguleringsplan for Evenskjer sentrum, datert 04.09.2003. Arealet er i gjeldende
plan avsatt til offentlig formål/administrative bygg (O2) og boligformål/konsentrert småhusbebyggelse (B1).

Ny detaljregulering er gitt PlanID: 1913201802.

Figur 1. Planområdet, eksisterende bebyggelse og parkeringsplasser, og planlagt utvidelse av Møllerstua
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1. Formålet med ny detaljregulering 

Reguleringsendringen skal gi hjemmel til å utvide Møllerstua med to leiligheter, fellesstue og personalbase i 
løpet av 2020. Se figur 1. Møllerstua er i dag et botilbud med heldagspleie. Bygget har adkomst fra 
Revegårdsveien med parkeringsplasser i nordøst. Det er tilrettelagt med universell utforming og har 
grøntarealer/hage rundt hele bygget. I forbindelse med utvidelse av Møllerstua, er plansituasjonen oppdatert 
slik at den ivaretar både eksisterende bygg og parkering, samtidig som det legges til rette for ytterligere 
utvidelser hvis det blir påkrevet.  
 

2. Planendring etter plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd 

Endringen utgjør i hovedsak en justering og oppdatering av gjeldende regulering iht. tillatt bruk innenfor 
planområdet. Med utgangspunkt i dagens bruk, tjenester og tilbud, samt utbyggingsplaner for Møllerstua er 
hele planområdet avsatt til bebyggelse for offentlig tjenesteyting, jf. PBL §12-5 nr. 1.  Dette inkluderer: 

• Eksisterende bygg: Møllerstua omsorgsboliger, legekontor/NAV og helsestasjon. 
• Etablerte adkomster og parkeringsarealer.  
• Deler av friluftsområde (SF) som utgjør grøntstrukturen rundt eksisterende bygg. 
• Planlagt utbygging: Utvidelse av Møllerstua, nybygg med 2 boenheter og personalbase.  
• Tilrettelegging for eventuell ytterligere utvidelse av boliganlegget i framtida. 

Se også planvarsel, datert 18.10.2018, om bortfall av friområde. Friluftsområde (SF) langs elva og gangstien 
beholdes og videreføres i henhold til gjeldende formål utenfor planområdet. 
 

3. Generelt om byggetiltaket – utvidelse av Møllerstua 

Planendringen baseres på foreliggende skisser og volumstudier av utvidelsen av Møllerstua omsorgsboliger 
(figur 2, 3, 4, 5 og 6).  

 
Figur 2. Skisse av planlagt bebyggelse, Møllerstua omsorgsboliger. Inngangspartiet. 
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Figur 3. Skisser av planlagt bebyggelse, Møllerstua omsorgsboliger. Sett fra nordvest. 

 
Figur 4. Skisser av planlagt bebyggelse, Møllerstua omsorgsboliger. Sett fra nordvest.  

 
Figur 5. Skisser av planlagt bebyggelse, Møllerstua omsorgsboliger. Sett fra sørøst.  
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Figur 6. Møllerstua omsorgsboliger, situasjonsplan datert 05.12.2019. Planlagt utvidelse med grøntareal og adkomst.  

 

4. Gjennomført planprosess og merknader  

Planendringen ble varslet iht. Plan- og bygningsloven §12-8 for endring etter §12-14, 2.ledd, og tilsendt berørte 
grunneiere og myndigheter. Planvarsel (brev og eposter) ble sendt ut 18.10.2019 og annonse var på trykk i 
Harstad Tidende 23.10.2018 med merknadsfrist 21.10.2018. Det foreligger 7 innspill til detaljreguleringen. 
Merknadene er drøftet med Skånland kommune underveis i planarbeidet og er kommentert i tabellen under. 
Merknadene er i sin helhet vedlagt søknaden. 

Nr. Avsender Innspill/merknad og kommentar 

1 NVE 
18.10.2018 

Innspill/merknad 
1. NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar 

nasjonale og regionale interesser, og de saksområdene hvor NVE er 
sektormyndighet. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan 
de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. 

2. Ber om at alle plandokumentene oversendes elektronisk.  

Kommentar 
1. Tas til orientering. 
2. Tas til etterretning, kunngjøring av vedtak utsendes varslede parter. 
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2 Sametinget  
18.10.2018 

Innspill/merknad 
1. Kan ikke se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med samiske 

kulturminner. Har derfor ingen spesielle merknader til tiltaket. 
2. Viser til kulturminneloven §§ 8, 2. ledd og 4, 2. ledd. Dersom det 

under arbeid i grunn dukker opp gjenstander eller andre spor som 
tyder på eldre aktivitet, må arbeidet stanses og meldes til Sametinget. 

3. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Kommentar 
1. Tas til orientering. 
2. Tas til orientering. 
3. Tas til orientering. 

 

3 ETS medisinske 
24.10.2018 

Innspill/merknad 
1. ETS medisinske har ingen merknader til forslaget. 

Kommentar 
1. Tas til orientering. 
 

4 Skånland NFU 
20.11.2018 

Innspill/merknad 
1. Reagerer sterkt på den planlagte utbyggingen. Viser til tidligere 

historikk med gradvis utbygging av Møllerstua. 
2. NFU har fått manglende informasjon og er ikke gitt mulighet for 

medvirkning. Kommunens møte lagt til fellesferien og interessenter er 
avglemt i invitasjon. 

3. Planlagt utvidelse er i strid med Husbanken og forskning. 
4. I planvarselet vises det til en regulering som gir rom for senere 

utvidelse ved behov noe NFU på det sterkeste vil fraråde.  
5. Ber kommunen finne andre lokaler som personalbase. 
6. Ber om at boenhetene etableres på en annen/ny sentrumsnær tomt 

og at det legges til rette for framtidig behov. 

Kommentar 
1-2. Det har vært flere møter og dialog, mellom Skånland kommune  
       og brukergrupper/interessenter/pårørende i etterkant av planvarsel.  
       Det er sendt ut referat og informasjon i etterkant av disse møtene. 
2. Tiltaket er diskutert og avklart med Husbanken som har gitt tilsagn om  

 investeringstilskudd til to nye boenheter. Se kapittel 5.  
4.-6. Er vurdert av Skånland kommune i planarbeidet. Utvidelse av  
        Møllerstua er ansett som ei god løsning og besluttet igangsatt. 

  
 

Troms Fylkeskommune 
21.11.2018 

Innspill/merknad 
1. Planarbeidet bør søke å redusere antall avkjørsler til vei. 
2. Sykkel- og HC- parkering må inngå i planen. 
3. Det er ikke påvist kulturminner. Minner om aktsomhets- og meldeplikt 

jf. kulturminneloven § 8, forholdet tas med i planens dokumenter.  
4. «Stien langs elva» - verdisatt som et viktig friluftsområde. Enig i at en 

utvidelse som varslet ikke vil føre til store konsekvenser for friluftslivet.  
5. Oppfordrer til å ivareta beltet av eksisterende trær som en buffer 

mellom bebyggelse/parkering, gapahuk og tursti. Grøntkorridoren øst 
for planområdet bør beholdes, og atkomsten til «stien langs elva» bør 
sikres slik at området er lett tilgjengelig for alle. 
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Kommentar 
1. Planforslaget medfører ikke nye avkjørsler ut over de som allerede er 

etablert til planområdet. Det er ikke ønskelig å stenge noen av disse 
og anses ikke nødvendig med hensyn til trafikksikkerhet. 

2. Tas til etterretning – ivaretas i reguleringsbestemmelsene. 
3. Tas til orientering. Forholdes sikres gjennom Kulturminneloven og 

skal/må ikke inntas i bestemmelsene iht. PBL.   
4. Tas til orientering. 
5. Tas til etterretning, de viktige friluftsområdene er sikret ved at de ikke 

bebygges og at de videreføres i samsvar med gjeldende formål.  
 

6 Statens vegvesen 
26.11.2018 

Innspill/merknad 
1. Arealpolitiske føringer må legges til grunn for planarbeidet.  
2. Vegloven §13. Offentlige vegnett skal bygges iht. vegnormalen N100.  
3. Det planlegges 5 avkjørsler til planområdet – anbefaler at antall 

avkjørsler reduseres. 

Kommentar 
1. Tas til orientering. 
2. Tas til orientering – ikke relevant å opparbeide nye veier. 
3. Planforslaget medfører ikke nye avkjørsler, 5 stk er allerede etablert 

og i bruk. Det er ikke ønskelig å stenge noen av disse da man ønsker 
å skille trafikk til de ulike tiltakene.  Reduksjon vurderes heller ikke 
nødvendig med hensyn til trafikksikkerhet. 
 

7 Fylkesmannen i Troms 
27.11.2018 

Innspill/merknad 
1. Planforslaget anbefales utarbeidet med kotesatt uteromsplan.  

Kommentar 
1. Universell utforming blir ivaretatt og sikret ved inngangspartier, 

mellom dette og parkering, avfallshåndtering, til 
uteoppholdsarealer og til eventuelle aktivitetsområder. Det er 
utarbeidet en situasjonsplan/illustrasjonsplan til planforslaget – se 
figur 6. Det er i planbestemmelsene satt krav til at en kotesatt 
uteromsplan skal vedlegges byggesøknaden.    

 

 

5. Husbanken 

Påbygg med to boenheter og personalbase er diskutert mellom Skånland kommune og Husbanken. Endelig 
plassering og utforming er avklart med Husbanken. Kommunen har søkt og mottatt tilsagn om 
investeringstilskudd til nye omsorgsboliger fra Husbanken i brev datert 10.12.2019: 

«Husbanken gir med hjemmel i forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra 
Husbanken HB 8.A.12 §§ 1 - 3 samt utfyllende retningslinjer HB 8.B.18 §§ 1 - 4 tilsagn om tilskudd på 
inntil kr 2 984 000 til prosjektet «Omsorgsboliger Evenskjer 2018», utvidelse av Møllerstua. Tilskuddet gis til 
2 omsorgsboliger, hvor begge utgjør netto tilvekst. Tiltaket gjelder oppføring. Kommunen skal eie lokalene.» 
 

• Byggearbeidet forutsettes igangsatt senest 6 måneder fra dato på tilsagnsbrevet, og med 
ferdigstillelse innen 01.02.2022. 
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6. Forslag til planendringer 

Plankart (vedlegg 1): 

• Hele planområdet avsettes til bebyggelse og anlegg – offentlig tjenesteyting (o_BOP). Følgende formål 
endres/faller bort: 

o Administrative bygg (O2) – arealet til ETS Medisinske senter. 
o Konsentrert småhusbebyggelse (B) – arealet til Møllerstua. 
o Friluftsområde (SF) – arealer som utgjør parkering, og «hage» rundt eksisterende bebyggelse. 

• Byggegrenser, byggehøyde og prosent bebygd areal (%BYA). 
o Byggegrenser settes med 5 meter mot Revegårdsveien og Mellomveien. For øvrig 4 meter fra 

reguleringsplangrense.  
o %BYA (omfatter bebygd grunn og parkering) settes til 70 % og inkluderer en eventuell utvidelse 

av Møllerstua og parkeringsareal i fremtiden. 
 

 
Bestemmelser (vedlegg 2) 

Oppdateres og fornyes i sin helhet for planområdet. Gjeldende plans bestemmelser for området blir prinsipielt 
videreført, men er oppdatert i henhold til dagens norm og i samsvar med planlagt nybygg. 
Det er tatt inn krav om HC-parkering og sykkelparkering ved inngang til Møllerstua.  
 

 

7. Oppsummering 

Planendringen som søkes behandlet etter pbl § 12-14, 2. ledd vurderes å være innenfor rammene som gir rom 
for administrativ planbehandling. Vår vurdering er at innspill og merknader til planvarselet ikke er til hinder for 
å sluttføre planprosessen iht. pbl § 12-14, 2. ledd. Merknaden fra Skånland NFU er ivaretatt og behandlet ved 
at informasjon og diskusjon om prosjektløsninger er gjennomgått i møter og dialog i etterkant av planvarsel.  

 
Kunngjøring av vedtak 
Vedtak om reguleringsendring iht. §12-14, 2. ledd skal kunngjøres til berørte grunneiere og myndigheter som 
ble varselet om tiltaket. Vedtaket kan påklages. 

Vennligst ta kontakt dersom det er uklarheter eller spørsmål til søknaden og plandokumentene. 
På forhånd takk for deres behandling. 

Med vennlig hilsen 
 
Norconsult AS 
Herbjørg Arntsen   
Sign. 

 

Vedlegg til søknaden: 
1. Plankart datert 16.12.2019 
2. Reguleringsbestemmelser datert 16.12.2019 
3. Planvarsel datert 18.10.2018 
4. Merknader til planvarsel 


