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Medvirkning til reguleringsplanen 
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. 

 

Merknadsbehandling til offentlig ettersyn – Reguleringsplan for Tjeldsund maritim 15-

18. 
Detaljregulering for gårdsnummer 12, bruksnummer 67 i Tjeldsund kommune ble lagt ut til offentlig 

ettersyn i juli 2020 og lå ute i minimum seks uker. Følgende merknader kom inn: 

Avsender  Merknad Kommentar 

Norges arktiske 
universitetsmuseum 
(UM) 

Marinarkeologisk vurdering: Liten 
sannsynlighet for konflikt med 
kulturminner under vann. Dersom 
kulturminner dukker under arbeidet, skal 
arbeidet stanses og UM varsles. 
 

Tas til etterretning 

NVE 1) Viktig å tenke på overvann og 
primært må overvannet fortsatt 
kunne infiltreres. 
 

2) Viktig å ta hensyn til klimaendringer 
og klimatilpasninger.  

1) Overvann anses ikke å 
være et problem gitt 
områdets størrelse, og 
infiltrasjonsmuligheter vil 
være begrenset gitt at 
området består av fjell. 
 

2) Hensyntatt i planleggingen. 
 

Troms 
fylkeskommune 

1) Regionalplanen i Troms må legges til 
grunn, ikke planen for Nordland. 

 
2) BKB mangler spesifiser av hvilken 

annen bebyggelse enn bolig og 
garasje som tillates innenfor 
området. 

 
3) Fellesfunksjoner/-arealer for 

reiselivsanlegg bør vurderes angitt 
krav til universell utforming i hele 
anlegget. 

 
4) Det mangler en byggegrense mot sjø 

i område BKB 
 

5) Eget punkt angående 
strandsonevern 

 
6) 11 Merknader til plankart 

 

1) Hensyntatt. 
 

2) Utdypet i planbeskrivelsens 
innledning og er ellers 
spesifisert i 
planbestemmelsene. 

 
3) UU legges til grunn for 

utleiehyttene, og teksten i 
planbeskrivelsen er endret 
iht Fylkesmannens ønsker. 
Det vil være urealistisk å 
legge UU som krav til 
område «BUN» også, blant 
annet pga stigning i 
terrenget og fordi det vil 
kreve omfattende 
terrenginngrep. Det er 
ønskelig å bevare terrenget 
mest mulig urørt. 
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7) 7 Merknader til planbestemmelser 
 

4) Hensyntas 
 

5) Dette punktet var så 
omfattende at det er 
besvart i egen tekst under 
denne tabellen 

 
6) Hensyntas  

 
7) Hensyntas 

 

Forsvarsbygg Ingen kommentarer 
 

Tas til etterretning. 

Statens Vegvesen 1) Kan se ut som området til 
vendehammeren er litt lite 
 

2) Regulert frisiktsone bør inkludere 
hensynssone i plankart og vilkår i 
planbestemmelsene 

 
3) I plankartet er ikke alle kodene som 

er brukt i kartet med i 
tegnforklaringen, og de er heller ikke 
å finne i planbestemmelsene 

 

1) Planbeskrivelsen er 
oppdatert med info om 
dette.  
 

2) Hensyntatt. 
 

3) Planbeskrivelsen er 
oppdatert 
 

 
 
 

Fylkesmannen 1) Anbefaler å inkludere 
naturmangfoldloven §9-12 i «Natur» 
i planbeskrivelsen 
 

2) Forslag til endring av tekst i 
planbestemmelsen §3, punkt 7 

 
3) Anbefaling å inkludere NS: 

11036:2018. 
 

4) Forslag til nytt punkt i 
rekkefølgebestemmelser 

 
5) Uoverensstemmelser mellom formål 

som fremkommer i plankartet, men 
ikke i planbestemmelsene §1. 

 
 

1) Hensyntas 
 

2) Hensyntas 
 
3) Hensyntas 

 
4) Hensyntas 

 
5) Hensyntas 

Sametinget Ingen merknader. Tas til etterretning 

DSB Ingen spesifikke merknader til denne 
planen.  

Tas til etterretning 
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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 fra arealplanlegger: 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 fra arealplanlegger: 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 (Figur 2).  
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Figur 1 Planområdet er ikke naturlig sammenhengende med friluftsområde «Tjeldsundbrua» 

 

Figur 2 Kartutsnitt fra kartdatabasen. Rødt er friluftsområde og grønt område er tilgjengelig strandsone 
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Fylkeskommunen: «Fra Tjeldsundbrua Kro & Hotell går det en skiltet og merket tursti i regi av 

Harstad Turlag inn i det viktige friluftslivsområdet Kvitnesveten (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 fra arealplanlegger: 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.  


