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PLANVARSEL – Regulering omsorgsboliger Evenskjer, Skånland kommune 

På vegne av Skånland kommune varsles oppstart av planarbeid iht. plan- og bygningsloven (pbl) §12-8 for 
endring etter §12-14, 2. ledd. Planområdet utgjør Revegårdsveien 10, 12, 14 og 16, og omfatter offentlig 
bebyggelse på eiendom gnr. 16, bnr. 471 og 279. Hjemmelshaver er kommunen.  

 
Figur 1. Planområdet, eksisterende bebyggelse og parkeringsplasser, og planlagt utvidelse av Møllerstua. 
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1. Formål 

Hensikten med reguleringen er å skaffe hjemmel til å utvide Møllerstua med to leiligheter, fellesstue og 
personalbase i løpet av 2019. Se fig. 1. Møllerstua er i dag et botilbud med heldagspleie. Bygget har adkomst 
fra Revegårdsveien, parkeringsplasser i nordøst, er tilrettelagt med universell utforming og har 
grøntarealer/hage rundt hele bygget. I forbindelse med utvidelse av Møllerstua, er det formålstjenlig å se på 
helheten i området. Plansituasjonen oppdateres slik at den ivaretar både eksisterende bygg og parkering, 
samtidig som det legges til rette for ytterligere utvidelser hvis det blir påkrevet. Kommunen inkluderer derfor 
følgende i planområdet/-prosessen:  

• Utvidelse av Møllerstua med flere boenheter (to leiligheter). 
• Justere formål og formålsgrenser i samsvar med faktisk bruk av arealene:  

o bebyggelse for offentlig tjenesteyting med parkering og park/utomhusarealer.  
• Tilrettelegge for eventuelle ytterligere framtidige utvidelser/endringer av Møllerstua. 

 

2. Gjeldende planstatus 

Kommuneplanens arealdel og Kommunedelplan for Evenskjer, begge vedtatt 07.02.2008: planområdet er 
avsatt som regulerte områder. 
 
Reguleringsplan: Evenskjer Sentrum, vedtatt 04.09.2003 (fig. 2). 

 
Figur 2. Gjeldende reguleringsplan, Evenskjer sentrum, og eksisterende bebyggelse, parkering og adkomst. 

Dagens bruk av arealene er delvis i konflikt med gjeldende reguleringsplan. Status i området er per i dag: 

• Møllerstua omsorgsboliger ligger i B1 med formål: konsentrert småhusbebyggelse. Bygningen er 
utvidet og ligger delvis på areal avsatt til friluftsområde (SF). 

• ETS Medisinske senter (legekontor), Helsestasjon og NAV ligger i O2 med formål: administrative bygg.  
På sørsiden av bygningen er det anlagt parkeringsplass delvis i friluftsområde (SF). 

• To nye adkomster fra Mellomvegen er etablert til legekontor/NAV, og en ny adkomst er etablert fra 
Revegårdsveien til parkering på eiendom gnr. 16 bnr. 279. Totalt er det tre eksisterende adkomster 
som ikke ligger i gjeldende plankart.  
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3. Ønsket planendring og byggetiltak  

Dagens bruk av arealene og planlagt utbyggelse gir følgende endringer i gjeldende plankart (fig. 3): 

 
Figur 3. Gjeldende reguleringsplan, Evenskjer sentrum, og eksisterende anlegg og ny bebyggelse. 

• Med utgangspunkt i bruk, tjenester og tilbud er det hensiktsmessig at hele området avsettes til 
bebyggelse for offentlig tjenesteyting, jf. pbl §12-5 nr. 1.  Dette inkluderer: 

o Dagens status: 
▪ Eksisterende bygg: Møllerstua omsorgsboliger, legekontor/NAV og helsestasjon. 
▪ Etablerte adkomster og parkeringsarealer.  
▪ Deler av friluftsområde (SF) som utgjør grøntstrukturen rundt eksisterende bygg. 

o Planlagt/Framtidig: 
▪ Utvidelse av Møllerstua (nybygg; 2 boenheter med personalbase).  
▪ Tilrettelegge for eventuell ytterligere utvidelse av boliganlegget i framtida. 

 
• Bortfall av friområde. Iht. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen, pkt. 5d, skal regulerte friområder eller arealer som benyttes til lek erstattes ved 
omdisponering. Det er gjort en vurdering av samlede arealer for lek og opphold i nærområdet og 
vurdert at friområdet som utgår ikke trenger og erstattes i dette tilfellet. Avveiningen er basert på 
dagens bruk av det regulert friområdet og tilgjengelig grønt-, fri- og lekearealer i nærområdet. Det er 
friområder langs elva helt til idrettsbanen og ved sjøen hvor badestranda er oppgradert for lek. 
 
De deler av friområdet som ligger nær legesenteret og Møllerstua benyttes ikke av allmennheten og 
oppleves som «private arealer» opparbeidet som hage/park. Slik vil planlagte utvidelse oppleves som 
om det Møllerstuas egen hage som tas i bruk til tilbygget. Leilighetene har også behov for grøntareal 
og rom rundt seg for å ivareta privatliv. Friluftsområdet (SF) langs elva og gangsti beholdes (fig. 4). 
Stien og beltet langs elva sammen med gapahuken nedenfor Møllerstua, brukes som friområde. Dette 
området videreføres og vil ikke berøres av eventuelle fremtidige utvidelser av Møllerstua. En grønn 
korridor øst for planområdet beholdes som friområde. Her kan det etableres en sti/tråkk som sikrer 
adkomst fra Revegårdsveien ned til elva og gapahuken.  
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• Planbestemmelser vil supplere kartet og skal nærmere angi blant annet utforming, byggehøyder, 
adkomstforhold og universell utforming. Ved byggesøknad skal detaljert utomhusplan vedlegges.  

 
          Figur 4. Friområde langs elv, sør og sørøst for planområdet. 

4. Forslag til nytt plankart 

Foreløpig skisse til nytt plankart er vist i fig. 5. Eksisterende og ny bebyggelse er lagt inn på fig. 6. 

 
Figur 5. Forslag til nytt plankart. Formål: offentlig eller privat tjenesteyting. Utnyttelsesgrad: BYA 70%. 
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Figur 6. Forslag til nytt plankart med eksisterende og ny bebyggelse. 

5. Foreløpige skisser på planlagt bebyggelse 

Planendringen baseres på foreliggende skisser og volumstudier av utvidelsen av Møllerstua omsorgsboliger 
(fig. 7 - 9).  

 
Figur 7. Foreløpige skisser av planlagt bebyggelse, Møllerstua omsorgsboliger. 
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Figur 8. Foreløpige skisser av planlagt bebyggelse, Møllerstua omsorgsboliger. Sett fra nordvest. 

 
Figur 9. Foreløpige skisser av planlagt bebyggelse, Møllerstua omsorgsboliger. Sett fra sørøst. 

6. Oppstartsmøte med kommunen 

Oppstartsmøtet ble avhold med Skånland kommune 04.07.2018. Det ble avklart at utredning etter forskrift 
om konsekvensutredning ikke er påkrevet for tiltaket. Det ble også diskutert om planendringen kunne 
behandles etter plan- og bygningsloven (pbl) §12-14, 2. ledd med utgangspunkt i omfanget av 
planendringen. Administrasjon vil etter planvarsel og gjennomgang av innkomne merknader, vurdere om 
innspillene er av en slik karakter at endringen kan behandles administrativt (se under prosess).  

7. Prosess 

Planarbeidet igangsettes med full prosess med fire ukers merknadsfrist, da man gjennom dette sikrer en 
høring som er tilfredsstillende for en planprosess etter pbl med offentlig ettersyn iht. §12-10. For behandling 
etter pbl §12-14, 2. ledd, vises det til Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-6/17 av 
30.06.2017, ref. 17/3119.  

Planendringen utgjør i stor grad en oppdatering av gjeldende reguleringsplan slik at den samsvarer med 
dagens arealbruk, samt hjemler utvidelse av eksisterende bebyggelse. Endringene ivaretar friområdet langs 
Nerelva og tilrettelegger for adkomst til det. Tiltaket vurderes til ikke å være i strid med nasjonale eller 
regionale interesser. Endringen vil ikke påvirke gjennomføringen av omkringliggende arealer innenfor planID 
Evenskjer sentrum. Tiltaket berører ikke viktige kultur-, natur- og friluftsområder. Data i aktuelle 
kartdatabaser er sjekket. 
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Enklere/kortere planprosess, iht. pbl §12-14, 2. ledd. 
En slik prosess påkrever og innebærer at plantiltaket vurderes som en endring som er innenfor rammen av 
gjeldende plan og er av en slik art at gjennomføring av planen for øvrig påvirkes i liten grad. Ved en slik 
prosess skal overordnet myndighets innspill ikke ha karakter av innsigelse, og endringene skal ikke være 
spesielt konfliktfylte ovenfor naboene. Tiltaket skal heller ikke være i strid med viktige natur- og 
friluftsinteresser samt regionale og nasjonale interesser (f.eks. kulturminner).  
 
Innkomne merknader diskuteres i samråd med kommunen. Administrasjonen vurderer om det er grunnlag 
iht. vilkårene nevnt over, for å sluttbehandle planen etter §12-14, 2. ledd.  

1) Etter beslutning om prosess innsendes endelig plankart og bestemmelser for planområdet og ny 
bebyggelse. Endringene er beskrevet over i punkt 3. 

2) Kommunens Planutvalg behandler planforslaget, og vedtar endringen som delegert sak.  
3) Administrasjonen kunngjør vedtaket til partene iht. adresselisten. Vedtaket kan påklages, en 

eventuell klage behandles av Planutvalget og eventuelt Fylkesmannen i Troms. 
 
Byggesøknad for utvidelse av Møllerstua omsorgsboliger omsøkes på vanlig måte med nytt nabovarsel.  
 

Merknader til arbeidet 

Vi imøteser innspill og merknader til ønsket planendring og byggetiltak. 

 
Spørsmål og henvendelser om planarbeidet eller tiltaket rettes til undertegnede på tlf. 907 28 053.  
Innspill til tiltaket sendes skriftlig på e-post til: herbjorg.arntsen@norconsult.com 
 
Eller per post til: 

Norconsult AS 
Skoleveien 1 
9407 Harstad   innen 21.11.2018 

 
På forhånd takk for deres vurderinger og tilbakemeldinger. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Herbjørg Arntsen    
sign. 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

• Gjeldende reguleringsplan Evenskjer sentrum 
• Referat fra oppstartsmøtet med Skånland kommune, 04.07.2018 

mailto:herbjorg.arntsen@norconsult.com
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Adresseliste 

 

Gnr/bnr Eiere, festere og myndigheter 
 
Adresser 
 

16/9 Bjørn C. Mathiassen  Skånlandsveien 99 9440 Evenskjer 
16/207 Svein Helge Hansen Revegårdsveien 3 9440 Evenskjer 

16/345 
16/489 
16/511 
16/512 
16/605 
16/671 

 
 
Skånland kommune 

 
 
Postboks 240 

 
 
9439 Evenskjer 

16/489 Skånland Røde Kors (fester) Postboks 177 9439 Evenskjer 

16/397 Revegårdsveien AS Sør-Lavangen 13 9440 Evenskjer 
16/491 Hålogaland Eiendomsutvikling AS Postboks 432 8506 Narvik 

16/454 Revegårdsveien 6 Drift AS 
c/o Roald Holding AS 
Rosenholmveien 15 

1252 Oslo 

16/545 Skånland Boligstiftelse Postboks 240 9439 Evenskjer 
16/592 Skånland vekst AS Postboks 166 9439 Evenskjer 

    
    
16/279 og 471 Skånland kommune post@skanland.kommune.no 9439 Evenskjer 
 Statens vegvesen firmapost-nord@vegvesen.no 9405 Harstad 

 Troms Fylkeskommune  postmottak@tromsfylke.no  9296 Tromsø 
 Fylkesmannen i Troms  fmtrpostmottak@fylkesmannen.no  9291 Tromsø 

 Telenor Kabelnett  kabelnett@telenor.com 5020 Bergen 
 Hålogaland Kraft Nett AS hlknett@hlk.no   9480 Harstad 
 Norges vassdrags-/energi-dir.  

NVE/Region Nord 
rn@nve.no  8514 Narvik 

 Sametinget samediggi@samediggi.no 9730 Karasjok 
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