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Sakstype Saksnr.  Utvalg Møtedato 
PS 104/20 Planutvalget 26.11.2020 
PS 05/21 Kommunestyret 24.02.2021 
 
 
Behandling av planforslag etter offentlig ettersyn 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Planutvalget viser til privat planforslag for Tjeldsund maritim 15-18 med plankart og 
planbestemmelser datert 15.11.2020. 
 
2. Planforslaget har lagt til offentlig ettersyn i 6 uker hvor innkommende merknader er vurdert 
tilstrekkelig ivaretatt slik planforslaget nå foreligger. 
 
3. Planutvalget fremmer følgende innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret viser til forslag til privat reguleringsplan for Tjeldsund maritim 15-18, med 
plankart og planbestemmelser for deler av eiendom gnr. 12 bnr. 67, bestående av: 
               a. Forslag til plankart i målestokk 1:1000, datert 15.11.2020 

                             b. Forslag til planbestemmelser, datert 15.11.2020 
c. Forslag til planbeskrivelse, utgave/datert 3/ 15.11.2020 

 
2. I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtas forslaget til reguleringsplan slik det 
foreligger.  

 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Formålet med reguleringsplanen er gjøre området (gnr.12 bnr.67) tilgjengelig for etablering av tre 
fritidshytter samt et bygg med kombinert bruksområde på tomt ca 500m sør for Tjeldsundbrua. 
 
Planforslaget har vært lagt til offentlig ettersyn i 6 uker og nå merknadsbehandlet.  
Endelig planforslag legges nå til 2. gangs behandling i planutvalget, for så å kunne sluttbehandles 
med endelig vedtak av planen i kommunestyret. 



 
 
 
Vedlegg: 
Plankart Tjeldsund Maritim 15-18 
Reguleringsbestemmelser Tjeldsund maritim 15-18 
Medvirkning offentlig ettersyn 
Planbeskrivelse Tjeldsund maritim 15-18_v2 
 
Planutvalget 26.11.2020: 
 
Behandling: 
Saken ble diskutert. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
PLU- 104/20 Vedtak: 
Planutvalgets innstilling: 
 
1. Planutvalget viser til privat planforslag for Tjeldsund maritim 15-18 med plankart og 
planbestemmelser datert 15.11.2020. 
2. Planforslaget har lagt til offentlig ettersyn i 6 uker hvor innkommende merknader er vurdert 
tilstrekkelig ivaretatt slik planforslaget nå foreligger. 
3. Planutvalget fremmer følgende innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret viser til forslag til privat reguleringsplan for Tjeldsund maritim 15-18, med 
plankart og planbestemmelser for deler av eiendom gnr. 12 bnr. 67, bestående av: 
               a. Forslag til plankart i målestokk 1:1000, datert 15.11.2020 

                             b. Forslag til planbestemmelser, datert 15.11.2020 
c. Forslag til planbeskrivelse, utgave/datert 3/ 15.11.2020 

 
2. I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtas forslaget til reguleringsplan slik det 
foreligger.  

 
 
 
 
Kommunestyret 24.02.2021: 
 
Behandling: 
Realf Hansen ba om å få sin habilitet vurdert, da han er styreleder for Tjeldsundbrua Management 
som kan ha interessekonflikter i denne saka. 

  Ap FrP H HTL Sp SV Uavh Totalt 

Habil     5       1 6 

Inhabil 7 2   1 3 1   14 

I henhold til forvaltningslovens § 8 andre ledd vedtok kommunestyret ham inhabil med 14 mot 6 
stemmer, jfr Forvaltningslovens § 6 andre ledd. 
Hansen trådte tilbake og tok sete igjen etter at saka var ferdigbehandlet 
 
Planutvagets innstilling enstemmig vedtatt 
 
KST- 05/21 Vedtak: 

1. Kommunestyret viser til forslag til privat reguleringsplan for Tjeldsund maritim 15-18, med 
plankart og planbestemmelser for deler av eiendom gnr. 12 bnr. 67, bestående av: 
               a. Forslag til plankart i målestokk 1:1000, datert 15.11.2020 



                             b. Forslag til planbestemmelser, datert 15.11.2020 
c. Forslag til planbeskrivelse, utgave/datert 3/ 15.11.2020 

 
2. I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtas forslaget til reguleringsplan slik det 
foreligger.  

 
Saksopplysninger: 
 
Formålet med reguleringsplanen er gjøre området (gnr.12 bnr.67) tilgjengelig for etablering av tre 
fritidshytter samt et bygg med kombinert bruksområde på tomt ca 500m sør for Tjeldsundbrua. 
På det kombinerte bruksområdet skal det stå et bygg med kombinert bruksområde kontorer/bolig. 
Det tillates også garasje og naust innenfor BYA-kravene i bestemmelsene. Oppdragsgiver er eier av 
Tjeldsundbrua Kro & Hotell og skal leie ut hyttene som del av hotellvirksomheten, mens bygget i 
kombinert område skal være i privat eie. 
 

 
 
 
Iht. Plan- og bygningslovens §5-1 skal det tilrettelegges for medvirkning i planarbeidet. 
Denne planen er varslet iht lover, forskrifter og veiledere. 
Det er ikke kommet innsigelser, men en del merknader fra offentlige etater. 
Ingen private merknader har kommet inn, hverken i planvarsel eller i offentlig ettersyn. 
Endringer siden offentlig ettersyn: 
Ingen prinsipielle endringer, stort sett formelle endringer basert på merknadene som korrigert 
småfeil i plankart og endret tekst i beskrivelser. Etter dialog med fylkeskommunen ble største 
endringen at byggegrense er lagt inn, ned mot havet, dette uten at bruken av området er endret.  
 
Følgende merknader kom inn: 
 



 
 



 
 
 
Kommentar til fylkeskommunens merknad om strandsonevern og friluftsliv 
 
Fylkeskommunen: 
«Det er særlig i området BKB at ivaretakelsen av allmenhetens tilgang er kritisk. 
Fylkeskommunen har tidligere anbefalt byggegrense mot sjø for å sikre allmennhetens tilgang. I 
kommentaren i planbeskrivelsen står det at det ikke er «lagt inn en slik grense fordi fyllingsfoten til 
bygget kan komme svært nærme strandkanten og en absolutt byggegrense kan hindre en god og 



sikker løsning for byggets fundament.» Fylkeskommunen mener det ikke er tilstrekkelig å inkludere 
et punkt i planbestemmelsene om å sikre allmenhetens ferdsel dersom den fysiske utformingen 
strider imot intensjonen. Det står at fyllingsfoten til bygget kan komme svært nær strandkanten, noe 
også plankartet viser. Selv om det vil være mulig å passere, vil en smal passasje under et større 
reiselivsanlegg i praksis oppleves som et stengsel for de aller fleste.» 
 
Kommentarer: 
Det er lagt inn en byggegrense, men det tillates båtutslipp utenfor grensen. 
 
Fylkeskommunen: 
«I planbeskrivelsen står det at «områdene både sør og nord for planområdet er 
utbygd og området har ingen verdi som friluftsområde». Fylkeskommunen vil bemerke at rett nord 
for Tjeldsundbrua ligger det registrerte friluftslivsområdet «Tjeldsundbrua» (ID: FK00019462). Dette 
er blant annet en populær fiskeplass i sjø med gode kvaliteter grunnet den sterke 
tidevannsstrømmen. Det er også mulig å gå langs bergene sørover gjennom planområdet, kun 400 – 
500 meter fra brua. Fylkeskommunen mener det er naturlig å se dette strandsoneområdet i 
sammenheng og sikre reell tilgang til vandring, opphold og fiske både nord og sør for brua.» 
 
Kommentar: 
Det medfører riktighet at området nord for brua er mye benyttet 
som friluftsområde, og da primært fiske fra land. Området sør for brua har ikke samme kvaliteter og 
strandsoneområdet i planområdet er tydelig adskilt fra området nord for brua av rorbuer med 
kaianlegg og hyttebebyggelse/naust (Figur 1). Planområdet vil være en naturlig forlengelse av det 
bebygde området og er godt egnet til formålet fordi området ikke har verdier som friluftsområde. I 
naturdatabasen er det bebygde området også deling mellom «tilgjengelig strandsone». I samme 
database er området heller ikke tillagt noen verdi som friluftsområde, enda områder både nord og 
sør for området har blitt kartlagt som friluftsområder 
 
Fylkeskommunen: 
«Fra Tjeldsundbrua Kro & Hotell går det en skiltet og merket tursti i regi av 
Harstad Turlag inn i det viktige friluftslivsområdet Kvitnesvetten (ID: FK00019416). En knapp 
kilometer 
sør for planområdet har Evenskjer løypelag også en merket tursti inn mot Evenskjermarka. Dette bør 
også inkluderes i helhetsbildet og vurderes i lys av mulighetene for å benytte både strandsonene og 
innfallsportene til marka / fjellet. Dette vil også ha potensiale fremover, samt at økt turisme, 
hyttebygging og besøkstrykk vil dra nytte av tilgjengelig og attraktiv strandsone i nærområdet.» 
 
Kommentar: 
Området har ingen praktisk bruk i dag, og er ei heller tiltalende til 
rekreasjonsbruk pga nærhet til vei og terrengets beskaffenhet (steinhelle). Det går heller ingen stier i 
området. Å regulere inn skjermede utleiehytter betyr nettopp å legge til rette økt turisme og bruk av 
området. At området anses som uinteressant for allmenheten understrekes av at ikke én kommentar 
har kommet inn fra private ifm planvarsel og offentlig ettersyn. Evenes Turlag, Naturvernforbundet 
Nordland og Midtre Hålogaland friluftsråd ble alle direkte varslet om planen, men ingen av disse har 
kommet med merknader. 
 
 
 
Forslag til innstilling: 
 
1. Planutvalget viser til privat planforslag for Tjeldsund maritim 15-18 med plankart og 
planbestemmelser datert 15.11.2020. 
 
2. Planforslaget har lagt til offentlig ettersyn i 6 uker hvor innkommende merknader er vurdert 



tilstrekkelig ivaretatt slik planforslaget nå foreligger. 
 
3. Planutvalget fremmer følgende innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret viser til forslag til privat reguleringsplan for Tjeldsund maritim 15-18, med 
plankart og planbestemmelser for deler av eiendom gnr. 12 bnr. 67, bestående av: 
               a. Forslag til plankart i målestokk 1:1000, datert 15.11.2020 

                             b. Forslag til planbestemmelser, datert 15.11.2020 
c. Forslag til planbeskrivelse, utgave/datert 3/ 15.11.2020 

 
2. I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtas forslaget til reguleringsplan slik det 
foreligger.  

 
 
 
 
 
 
 
 


