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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for 

Møllerstua omsorgsboliger, Evenskjer - Skånland kommune 

Vi viser til varsel om oppstart datert 18.10.2018. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 
interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon og skred 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 
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Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
mailto:rX@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Uttalelse vedrørende regulering for omsorgsboliger Evenskjer, 

Skånland kommune 
 

Vi viser til deres brev av 18.10.2018. 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til tiltaket. 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. § 4 
annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Troms fylkeskommune. 

 
Varrudagáj/Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Sidsel Bakke 
fágajođiheaddji/fagleder - kulturmuittut ráđđeaddi / rådgiver 
 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:    
Norconsult As Postboks 626 1303 SANDVIKA 

 
Kopiija / Kopi til:    
Romssa fylkkasuohkan - Troms 
fylkeskommune 

Potboks 6600 9296 Tromsø 
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Subject: PLANVARSEL - Regulering av omsorgsboliger Evenskjer; Skånland kommune

-----Original Message-----

From: Barbro Haetta <Barbro.Haetta@skanland.kommune.no>
Sent: 24. oktober 2018 10.43

To: Arntsen Herbjørg <Herbjorg.Arntsen@norconsult.com>

Subject: PLANVARSEL- Regulering av omsorgsboliger Evenskjer, Skånland kommune

ETS medisinske viser til planvarsel og har ingen innsigelser til forslaget.

Dearvuodat/ Med vennlig hilsen
Barbro Haetta

Kommuneoverlege Evenes,Tjeldsund og Skånland kommune Tlf 91318931
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                           Evenskjer 20.11.18 

Innspill til planarbeid vedrørende utvidelse av Møllerstua. 

 

Norsk forbund for utviklingshemmede avd Skånland (her etter NFU) vil komme med merknader ift 

den planlagte utbyggingen ved Møllerstua. 

Vi reagerer sterkt på den varslede utbyggingen, historien rundt Møllerstua, fra 4 leiligheter, til 5, til 7 

og nå ønsket 9 er ikke god. Våre medlemmer er i stor grad en gruppe som ikke selv kan uttale seg og 

derfor bør pårørende og interessegrupper få tidligst mulig innsyn og mulighet til uttalelse. I denne 

saken ble det invitert til ett møte ved feriens start juli 2018, noe som gjorde det vanskelig å få alle 

impliserte parter med til møtet. Rådet for funksjonshemmede var blant annet avglemt. 

NFU anser den varslede økningen mot 9 leiligheter til å være starten på en miniinstitusjon, stikk i 

strid med det som husbanken og øvrig forskning antyder er ønskelig. I planvarslet vises det til en 

regulering som skal gi rom for en senere utvidelse ved behov noe vi på det sterkeste vil fraråde. 

Ansattes behov vektlegges sterkt i planutkastet med egen personalbase, mens vi anser beboernes 

hjem og trivsel som viktigst, og ber kommunen tilby andre lokaler som personalbase. 

Skånland kommune dekker ved denne utvidelsen til 9 leiligheter kun ett akutt problem og legger ikke 

opp til flere boenheter til avlastning og nye «brukere».  

Vi går snart inn i en ny kommune og håper kommune kan være såpass framtidsrettet at de bygger 

disse to enhetene snarlig opp i ett nytt sentrumsnært tomteareal der det er rom for utvidelse slik at 

vi får en enhet på 4-5 leiligheter. Da vil framtidige behov være dekket, og muligheten for avlastning 

vil være enklere å etablere raskt. 

 

 

 

 

Mvh NFU Skånland 

v/ Laila Benjaminsen       Marianne Olsen 

leder         N/leder 

 

 



 

Stabssjef 
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Planvarsel - Regulering omsorgsboliger Evenskjer, Skånland kommune gbnr 16/471 og 

279 (Møllerstua) 

 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 

Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 

kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 

regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 

havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 

sektorer. 

 

Vi viser til deres oversendelse, datert 18.10.2018, med frist for innspill 21.11.2018. 

Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på 

vegne av våre ulike fagetater. 

 

Planens formål er å skaffe hjemmel til å utvide Møllerstua med to leiligheter, fellesstue og 

personalbase i løpet av 2019. Møllerstua er i dag et botilbud med heldagspleie. 

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. 

 

Innspill: 

 

I planarbeidet bør man søke å redusere antall utkjørsler til vei. Sykkel- og HC-parkering må 

inngå i planen. 

 

Kulturminnevernet angir at det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor 

planområdet. Vi minner imidlertid om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt, jfr. Lov om 

kulturminner av 1978, § 8, som sier at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene 
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varsles, dersom det under arbeidet likevel blir oppdaget gjenstander eller andre spor etter 

tidligere menneskelig aktivitet. Vi ber om at dette tas med i planens dokumenter. 

 

Reguleringsplanområdet berører nærturområdet «stien langs elva». I friluftskartleggingen er 

området verdisatt som et viktig friluftsområde. Ferdselsårer og grønne lommer i nærmiljøet er 

av stor betydning å ivareta for helse, trivsel og aktiv transport. Tiltaket vil føre til bortfall av 

deler av dagens friområde. Fylkeskommunen er enig i betraktningene knyttet til at områdene i 

sørvest i dag oppfattes som private arealer og at en utvidelse her derfor ikke fører til store 

konsekvenser for friluftslivet.  

 

Vi oppfordrer til å ivareta beltet av eksisterende trær som en buffer mellom bebyggelse / 

parkering og gapahuk og tursti. Dette er særlig viktig rundt gapahuken hvor folk oppholder 

seg over lengre tid og har behov for skjermet innsyn. Fylkeskommunen støtter at 

grøntkorridoren øst for planområdet beholdes, samt opparbeides til en sti som sikrer 

adkomsten fra Revegårdsveien til stien langs elva. Det faktum at bygningene er 

omsorgsboliger, NAV og legekontor, gjør ivaretakelsen av grøntområdet ekstra viktig grunnet 

den dokumenterte forbyggende og reparerende effekten på fysisk og psykisk helse. 

Adkomsten bør også sikres slik at området er lett tilgjengelig for alle. 

 

Avslutning 

Vi ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og 

veiledning underveis. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Stine Larsen Loso 

ass. stabssjef Bjørg Kippersund 

 seniorrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105,  9291 TROMSØ 

Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403 8002 BODØ 

Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50,  9730 KARASJOK 

Skånland kommune, Postboks 240,  9439 EVENSKJER 
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Høringsuttalelse - Reguleringsplan omsorgsboliger -Evenskjer i Skånland 

kommune 

Vi viser til oversendelse, datert 18.10.2018.  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.  

 

Til dette oppstartsvarselet uttaler vi oss som statlig fagmyndighet innenfor vårt 

sektoransvar.  

 

Saksopplysninger  

Detaljregulering av eiendommene gnr/bnr. 16/471 og 16/279. Hensikten med reguleringen 

er å skaffe hjemmel til å utvide Møllerstua med to leiligheter, fellesstue m.m.  

 

Området er i gjeldende kommunedelplan, Evenskjer 07.2.2008, avsatt til regulerte områder, 

og omfattes av reguleringsplanen for Evenskjer Sentrum, vedtatt 4.9.2003.   

 

Statens vegvesen har følgende innspill til planvarselet:  

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet.  

Statlige og regionale arealpolitiske føringer som må legges til grunn for planarbeidet:  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

Nasjonale forventninger til kommunal- og regionalplanlegging  

Nasjonal sykkelstrategi  

Fylkesplan for Troms 
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Vegloven §13  

Offentlig vegnett skal planlegges og bygges i henhold til vegnormal N100, veg- og  

gateutforming. Vegnormalen er hjemlet i vegloven og gjelder for all planlegging og bygging 

av det offentlige vegnettet.  

 

Atkomst 

Det planlegges 5 avkjørsler fra veg til planområdet. Vi anbefaler at antallet avkjørsler 

begrenses.  

 

Statens vegvesen har ingen flere innspill til planarbeidet.  

 

 

Plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Jan-Åge Karlsen  

seksjonsleder Kenneth Fox 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ 

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

 



 

                                        

     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Lone Alien Høgda 77642136 27.11.2018 2018/5868  421.4 
   Deres dato Deres ref. 
  18.10.2018  

                                                                    
 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Plan, reindrift og 

samfunnssikkerhet 
www.fylkesmannen.no/troms 

 
          
Norconsult AS avd. Harstad   
Skoleveien 1  
9407  HARSTAD 
 
  
 
Innspill til varsel om planstart for omsorgsboliger på Evenskjer i Skånland 
kommune 
 
Fylkesmannen i Troms viser til ovennevnte sak med høringsfrist 21. november 2018. 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for en utvidelse av Møllerstua 
omsorgsbolig med to leiligheter og personalbase. I forbindelse med tiltaket vil planområdet 
oppdateres slik at det blir regulert i samsvar med faktisk bruk. Tiltaket anses i tråd med 
gjeldende plan. 
 
Planen går inn i Fylkesmannens samordningsoppgave. Ordningen gir Fylkesmannen fullmakt 
til å samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra statlige myndigheter.  
 

Faglige råd 
Universell utforming: 
I det videre arbeidet med planforslaget anbefaler vi at det utarbeides en kotesatt uteromsplan 
som viser hvordan fremkommeligheten og orienterbarheten er løst i planforslaget. 
Uteromsplanen bør minimum vise avstand og fremkommelighet til: parkering, inngangsparti, 
trinnfri adkomst, avfallshåndtering, sykkelparkering, fremkommelighet til alle 
aktivitetsarealene. Uteromsplanen vil være grunnlag for bestemmelser i reguleringsplaner jfr. 
PBL §12-7 punkt 4. 
 
Vi viser for øvrig til veilederen «Rom for trygghet og omsorg» (HB 8.F.7) utgitt av 
Husbanken. Denne kan være et godt hjelpemiddel i den videre planleggingen. 
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Vi imøteser nærmere kontakt med Skånland kommune om det videre arbeidet med 
reguleringsplanen. Ved henvendelser ber vi dere oppgi saksnummer 2018/5868. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Per Elvestad 
plandirektør 

 

  
Oddvar Brenna 
fagansvarlig plan 

 
 
 
 
 
Kopi til: 
Skånland kommune Postboks 240 9439 Evenskjer 
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø 

  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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