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MERKNADER TIL FORSVARSBYGGS FORSLAG TIL  PLANPROGRAM  FOR  EVENES

FLYSTASION  OG  HARSTAD /NARVIK  LUFTHAVN

1.  INNLEDNING  OG  KORT  PRESENTASION  AV  MERKNADSGIVERNE

Det vises til Forsvarsbyggs forslag til planprogram for Evenes Flystasjon og Harstad / Narvik  lufthavn,

publisert  på  Forsvarsbyggs hjemmesider den 19.  juli  2017 («Planprogrammet»).

Det er  satt frist for  merknader til Planprogrammet innen 1. oktober 2017, og jeg inngir med dette

merknader på vegne av Evenes Utvikling AS  (org. nr. 918 886 826) («Evenes Utvikling»).  En kort

presentasjon  av  merknadsgiver følger nedenfor.

Evenes Utvikling er et nystiftet selskap med formål å bl.a. prosjektere og utbygge fast eiendom.

Investorene bak Evenes Utvikling har lokal tilhørighet til Harstad  /  Narvik-området, og har - i tillegg til

egne næringsinteresser - betydelig interesse mht. utbygging i og utvikling av  landsdelen. Evenes

Utvikling har en tinglyst  avtale  med grunneier, Thorbjørn Stuenes [«Grunneier»), mht. utbygging av

gnr. 4, bnr. 106  i  Evenes  kommune  («Eiendommen»). Grunneier vil selv besørge innsendelsen  av  et

brev med sine merknader til Planprogrammet, hvor vi antar at han vil slutte seg til  Evenes Utviklings

merknader. For ordens skyld opplyses det om  at  Eiendommen tidligere i år ble utskilt  fra

matrikkelenhet gnr. 4, bnr. 4 (som den er omtalt som  i  Planprogrammet). Evenes Utvikling har i
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samarbeid med Grunneier omfattende utbyggingsplaner på Eiendommen, herunder bygging av bl.a.

flyplasshotell, konferansesenter, parkeringsfasiliteter samt andre funksjoner som er hensiktsmessig å

etablere i tilknytning til en flyplass.

Eiendommen ligger innenfor det foreløpige planområdet under Planprogrammet, og en statlig

regulering i strid med Evenes Utviklings planer for Eiendommen vil være sterkt skadelig.

Evenes Utvikling er  i  utgangspunktet positiv til  at  den statlige reguleringen også omfatter Eiendommen,

forutsatt at denne reguleres til bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og grønnstruktur iht. det

reguleringsforslaget som er beskrevet nærmere i punkt 6 nedenfor. Dersom en slik regulering ikke lar

seg gjennomføre må Eiendommen tas ut av Planprogrammets planområde, slik at Evenes Utvikling selv

kan besørge nødvendig regulering av Eiendommen i samråd med kommunen.

Evenes Utvikling legger selvfølgelig til grunn at en regulering ikke må skje med det formål at Staten,

enten dette er ved Forsvarsbygg eller via det heleide statlige aksjeselskapet Avinor AS («Avinor»),

senere skal kunne ekspropriere Eiendommen med hjemmel i reguleringsplanen.

Evenes Utviklings merknader til Planprogrammet omfatter kun regulering av Eiendommen. Evenes

Utvikling har således ingen øvrige kommentarer til Planprogrammet og planområdet mht. Forsvarets

og Avinors eiendom.

2. GIELDENDE  REGULERING  FOR EIENDOMMEN

Eiendommen deles horisontalt av RV833, og er på nåværende tidspunkt regulert som følger:

i) Nordsiden av RV833: T5 — Trafikkområder, flyplass, iht. reguleringsplan av mai 1992.

o Området kan iht. dette benyttes til <<[...] lufthavn, det vil si rullebaner og andre

traflkkarealer for fly, samt tilhørende bygninger, adkomstveier, bilparkering og andre

anlegg som er direkte knyttet til lufthavnens drift og til beredskapsmessige og operative

behov».

ii) Sørsiden av RV 833: PP2 Parkeringsplasser og N1 Næringsbebyggelse, iht. detaljregulering

av 2015.
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Evenes  Utvikling er av den oppfatning at gjeldende regulering for nordsiden av Eiendommen

sannsynligvis allerede åpner for utbygging av flyplasshotell m.m., men at det er hensiktsmessig å få dette

konkret fastlagt i den statlige reguleringen.

Per i dag driver Grunneier parkeringsvirksomhet på sørsiden av Eiendommen. Her finnes det et

næringsbygg med et grunnareal på ca.  2.000  ml, som iht. Evenes Utviklings reguleringsforslag

forutsettes revet. På nordsiden av Eiendommen drives det p.t. ingen virksomhet.

3.  AVTALE  MELLOM GRUNNEIER OG  STATEN  V/ FORSVARSDEPARTEMENTET

Det gjøres oppmerksom på at Grunneier og Staten v/ Forsvarsdepartementet i april 1975 inngikk en

avtale vedrørende Eiendommen (vedlegg 1). Avtalen gir Grunneier, herunder Grunneiers eventuelle

samarbeidspartnere, rettigheter mht. utnyttelse av Eiendommen. I forbindelse med Forsvarets

anleggelse av vei fikk Grunneier et vederlag fra Forsvarsdepartementet, som bestod av økonomisk

kompensasjon og en frigivelse av et areal sør for riksveien. Av avtalens punkt  2  følger det:

«Dette området er frigitt grunneieren til Utbyggings-formål og staten vil ikke legge noen hindringer

i vegen for en utbygging slik grunneieren måtte önske for eget formål eller til fordel for andre

intreserte som grunneieren måtte komme  i  kontakt med. Fra staten's side ligger således ingen

klausuler av noen art på området».

Avtalen forplikter staten og må hensynstas i Forsvarsbygg pågående reguleringsarbeid. Staten kan ikke

foreta en regulering av Eiendommen i strid med Grunneiers ervervede rettigheter, uten at dette

innebærer et brudd på ovennevnte avtale.

4.  KONKRETE UKLARHETER /  UFULLSTENDIGHETER I  PLANPROGRAMMET

Evenes Utvikling har tidligere påpekt overfor Forsvarsbygg at verken beskrivelsen av

i) saksbehandlingen, ii) gjeldende regulering av Eiendommen, eller iii) eventuell fremtidig regulering/

utvikling av Eiendommen er presist angitt i Planprogrammet.

4.1. Gjeldende regulering av Eiendommen og Forsvarsbyggs saksbehandling

Under Planprogrammets punkt 2.2  -  «Planområdet»  -  følger det:

«2) Privat eiendom med parkeringsareal (gnr 4 bnr 4) rett øst for Lufthavnen blir integrert i

planområdet. Dette da det er nødvendig å avklare grensesnitt opp mot statlige behov innenfor
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planområdet. Den nordre delen  av  eiendommen er regulert til lufthavnformål. Ev.

begrensninger  i  arealbruken avklares gjennom reguleringsplanen. Eier av eiendommen er

orientert om at arealet inngår i planområdet» (våre uthevninger) (side 5).

Til dette er det å bemerke at det kun er den delen av Eiendommen som ligger på nordsiden av  RV833

som  er  regulert til Trafikkområdenflyplass (se under punkt  2  ovenfor). Videre fremgår det av det siterte

at Grunneier har blitt orientert om at Eiendommen inngår i planområdet. Grunneier opplyser om at

Forsvarsbygg verken orienterte eller varslet ham om det nevnte forholdet. At Eiendommen inngikk i

Planprogrammet ble først oppdaget av Evenes Utvikling ifbm. Forsvarsbyggs første forslag til

planprogram.

Under Planprogrammets punkt 2.4.2  -  «Gjeldende reguleringsplan»  -  følger det:

«Reguleringsplanen ble vedtatt av Evenes kommune 15. mai 1 992. Planen  er  fortsatt gjeldende

for området, unntatt for gnr  4  bnr  4  der det i senere tid er fastsatt reguleringsplan, jf punkt

2.4.3. under. Gjeldende reguleringsplan hjemler ikke en utbygging idet omfang som nå er

aktuelt. Økt aktivitet vil få miljøkonsekvenser og generer behov for utregning» (våre uthevninger)

(side  10).

For ordens skyld gjentas det at Eiendommen er utskilt fra gnr. 4, bnr.  4, og at reguleringsplanen av 1992

kun gjelder for nordsiden av Eiendommen. Reguleringsplanen som <<[...] isenere tid erfastsatt [...]», dvs.

i  2015, gjelder for sørsiden av Eiendommen. Videre fremheves det at det ikke er klart hva det siktes til

med at <<[g]jeldende reguleringsplan hjemler ikke en utbygging i det omfang som nå er aktuelt». Hvilken

utbygging er aktuell? Siktes det til Forsvarets eller Avinors utbygging? Siktes det til utbygging av

Eiendommen, eller øvrig del av planområdet? jeg kommer tilbake til dette under punkt 4.2 nedenfor.

Videre fremgår det under planforslagets punkt  2.4.3 -  «Reguleringsplan for Evenes Servicesenter AS»  -

som følger:

«Evenes kommune vedtok den 02.07.2015 reguleringsplan for Evenes Servicesenter AS. Arealet

omfatter gnr  4  bnr  4  som inngår iforslag til planområde. Formålet med reguleringsplanen er

tilrettelegging for parkering. Reguleringsplanen er inkludert i planområdet da det er behovfor å

avklare grensesnitt mot statlig utbygging» (side 10).

Reguleringsplanen som Evenes kommune vedtok i  2015  gjelder kun sørsiden av Eiendommen.
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4.2. Erverv og utbygging av Eiendommen

Slik jeg leser Planprogrammet, er det lagt opp til et nært samarbeid mellom Forsvarsbygg og Avinor. Av

Planprogrammets formâlsangivelse fremgår det som følger:

«Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging som dekker Forsvarets og

Avinors behov, [...]» (våre uthevinger) (side 1).

Det fremheves at Avinor er et heleid statlig aksjeselskap, hvis samfunnsoppdrag er å sikre hele Norge

gode luftfartstjenester, men som også innebærer kommersiell drift i konkurranse med andre

næringsdrivende. Både Avinors og Evenes Utviklings områder omfattes av planarbeidet. Staten, som

planleggingsmyndighet for Evenes Flystasjon og Harstad / Narvik lufthavn, må i sitt arbeid ha i mente

at Avinor og Evenes Utvikling kan ha motstridende interesser på enkelte områder, selv om man bør ha

en felles hovedinteresse i utbyggingen. Avinor planlegger flyplasshotell på egen eiendom, og ser da

Evenes Utvikling sine planer som en lite ønskelig konkurrent. Staten kan ikke legge opp til en

forfordeling av en grunneier overfor en annen, og er pliktig til å ivareta interessen til rent private

grunneiere. Det faktum at Avinor er et heleid statlig aksjeselskap medfører at det er enda viktigere at

Avinor ikke gis fordeler på bekostning av Evenes Utvikling.

Under Planprogrammets punkt 3.5  -  «Erverv avgrunn og rettigheter»  -  følger det:

«Reguleringsplanen vil gi grunnlag for eventuelt erverv av nødvendige rettigheter til å

videreutvikle lufthavna/flystasjonen. I utgangspunktet legger planen ikke opp til erverv av nye

arealer til utbyggingsformål, og kun arealer langs rv. 833 synes aktuelle for erverv. Disse er

allerede regulert til utbyggingsformål>> (våre uthevinger) (side 15).

Det påpekes at det uthevede i avsnittet ovenfor er i strid med sitatet fra Planprogrammets punkt 2.4.2

-  «Gjeldende reguleringsplan», hvoretter «[g]jeldende reguleringsplan hjemler ikke en utbygging i det

omgang som nå er aktuelt».

Videre fremgår det av planprogrammets punkt 3.4  -  «Utvikling av arealer»  -  som følger:

«Evenes flystasjon har naturlige begrensninger som gjør det lite aktuelt å erverve vesentlig nye

arealerfor ågjennomføre den planlagte utbyggingen. [...].
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Avinor vurderer ellers at arealet langs rv. 833, er det mest aktuelle arealetfor videre utvikling»

(vår utheving).

I  tillegg til sitatene ovenfor, vises det til Planprogrammets  punkt  3.4.2  — «Arrondering av bygg og anlegg.

Avinors behov»  -  hvoretter:

«Avinor har behov for om lag 5000  m2 nye bygg de nærmeste  10  - 15 årene for  å  ivareta

fremtidig driftskrav og trafikkutvikling. Dette er hovedsakelig utvidelser av eksisterende

terminal og driftsbygninger. Utvidelse av terminalen er planlagt ved en videre utbygging øst

for eksisterende terminal. Endelig løsning vil måtte avklares mot den utbyggingsløsningen som

planen legger til grunn for Forsvarets nye infrastruktur. Dette kan også påvirke

kvadratmeterbehovet.  I  tillegg utredes kommersielle funksjoner som passasjerer etterspør,

herunder et flyplasshotell» (våre uthevinger) (side 14).

Eiendommen ligger «[...] østfor eksisterende terminal».

Slik jeg leser og forstår Planprogrammet begrunner i utgangspunktet ikke Forsvarets utbyggingsplaner

/  -behov et erverv av Eiendommen, og det er ikke redegjort nærmere for hvilke eventuelle planer  /

behov Forsvaret vil kunne ha mht. erverv/ utnyttelse av Eiendommen. Det fremstår imidlertid som at

ovennevnte sitater mht. et eventuelt erverv av Eiendommen er begrunnet i Avinors behov / planer,

herunder for kommersielle funksjoner. l det henseende minnes det om det som er nevnt ovenfor mht.

statens plikt til ikke å gi Avinor fordeler på Evenes Utviklings bekostning.

Det vises videre til artikkelen i Fremover av 15. juni 2017, som samme dag ble oversendt fra

undertegnede til Margrete Breivik Dahl per e-post (artikkelen følger for ordens skyld vedlagt, vedlegg

2).  I  artikkelen siteres lufthavnsjefAnne Britt Bekken ved Avinor som følger om bygging av flyplasshotell

på Avinors område:

«Vi har en liten fordel med at område allerede erferdig regulert tilformålet [...]».

Det presiseres at Avinors område og nordsiden av Eiendommen er underlagt samme regulering, og at

Avinor og Evenes Utvikling følgelig står i samme reguleringsmessige posisjon mht. utbygging av

flyplasshotell.

Avslutningsvis under dette punktet påpekes det at det som er inntegnet mht. grenser for vei og kryss på

Eiendommen ikke er korrekt. Det er tatt et for stort areal av Eiendommen, uten at nødvendige
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samtykker og vedtak / oppmålinger foreligger. Dette er et forhold man vil måtte se nærmere på i

samarbeid med Statens vegvesen og Evenes kommune. Evenes Utvikling ønsker å bli trukket inn i

eventuelle samtaler / forhandlinger knyttet til vei, gangvei og kryss som berører Eiendommen.

5. INNVENDINGER MOT  FORSVARSBYGGS FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Som det er redegjort nærmere for under punkt 4 ovenfor, er det uklart hvorledes Forsvarsbygg /

Forsvaret ser for seg en eventuell regulering av Eiendommen, samt hvilket formål denne reguleringen

eventuelt skal tjene. Dette fremkommer ikke av Planprogrammet.

Evenes Utviklings innvendinger mot Planprogrammet knytter seg i stor grad til redegjørelsen under

punkt 4 ovenfor. Det kan virke som at det legges opp til en regulering / utvikling av Eiendommen er

knyttet opp til Avinors virksomhet og kun til Avinors fordel. Evenes Utviklings innsigelser retter seg mot

en slik regulering /utvikling av Eiendommen.

Forutsatt at Evenes Utviklings anmodning under punkt 6 nedenfor oppfylles, og at det ikke skjer noen

form for etterfølgende ekspropriasjon, har ikke Evenes Utvikling noen innvendinger mot at

Eiendommen omfattes av den pågående reguleringen eller mot reguleringen av den resterende delen

av planområdet.

6. EVENES UTVIKLINGS  ANMODNING  MHT.  REGULERING AV  EIENDOMMEN

Evenes Utviklings planlagte utbygging av Eiendommen er ment â foregå på omtrent 50 mål, beliggende

inntil den sivile terminalen på Evenes Flystasjon. Evenes Utvikling planlegger en utbygging som

omfatter både bebyggelse og parkering.

Evenes Utvikling mener at det gjennom svært mange år og fortsatt foreligger et stort og udekket behov

for hotell m.m. ved Evenes Flystasjon og Harstad / Narvik lufthavn. Evenes Utvikling planlegger derfor

å bygge to hotellbygninger med til sammen ca. 350 rom på sine arealer med tilhørende

konferansefasiliteter for ca. 650 personer, samt egen hotellparkering. Foreløpig legges det opp til

overbygd gangbro som skal knytte hotellbygningene sammen. Det er videre planlagt ca. 2500

parkeringsplasser i parkeringsanlegg og ytterligere ca.  700  parkeringsplasser på grunnen, samt

bebyggelse for kontor, forretning, kjøpesenter, lager, bensinpumpe og vegserviceanlegg.

Evenes Utvikling ser også for seg -  i tillegg til overnattingsmuligheter og anvendelse av

konferansesenteret  -  å kunne tilby Forsvaret kontor- og parkeringsfasiliteter på Eiendommen, med

egen inngang fra Forsvarets eiendom. Det presiseres imidlertid at dette er ingen nødvendighet for

gjennomføringen av øvrige planer.
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Evenes Utvikling har funnet det hensiktsmessig å utarbeide et ferdig planforslag for planlagt utbygging

av Eiendommen, som kan innarbeides i den statlige reguleringen. Eiendommen foreslås regulert til:

- Bebyggelse og anlegg, jf. plan- og bygningsloven  §  12-5 (2) nr. 1;

- Samferdselsanlegg, jf.  §  plan- og bygningsloven  §  12-5 (2) nr.  2; og

- Grønnstruktur, jf. plan- og bygningsloven  §  12-5 (2) nr. 3.

Evenes Utviklings komplette reguleringsforslag følger vedlagt, vedlegg nr.  3.

Evenes Utvikling ber om følgende:

i) At Eiendommen medtas i Planprogrammet og reguleres iht. Evenes Utviklings forslag til

reguleringsplan, eller

ii) hvis den ønskede reguleringen ikke lar seg gjennomføre, at Eiendommen tas ut av

Planprogrammets planområde, slik at Evenes Utvikling selv kan besørge nødvendig

regulering av Eiendommen i samråd med kommunen.

Evenes Utvikling er innstilt på tilpasninger av utbyggingsplanene for oppfyllelse av eventuelle krav og/

eller ønsker fra Forsvarsbygg / Forsvaret.

7.  AVSLUTNING

Evenes Utvikling ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Forsvarsbygg om denne saken, og ber om

fortløpende oppdateringer.

Dersom noe skulle være uklart, eller Forsvarsbygg har spørsmål, vennligst ta kontakt med

undertegnede.

Med vennlig hilsen

GRAM, HAMBRO  & GARMAN

`\ »~, .  ,  Á?
aw?  U  V,V V;

ngve von Ahnen

L» advokat (H)

(yva@ghg.no)

Vedlegg:
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VEDLEGG 3

EVENES  UTVIKLING  AS

BESKRIVELSE TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR
EIENDOMMEN 4/106 I EVENES KOMNIUNE.

hålogaland plankontor as 04.09. 2017
rev. 11.09.2017



1.  INNLEDNING

1.1. Oppdragsgiver

Foreliggende forslag til reguleringsplan er utarbeidet etter oppdrag fra Evenes Utvikling AS

1.2. Fagkyndige

Reguleringsforslaget er utarbeidet av Hålogaland Plankontor AS i samarbeid med Norconsult AS

1.3. Planforslagets bakgrunn

I forbindelse med utvidelse av eksisterende parkeringsplass på eiendommen, ba Evenes kommune i

2012 Torbjørn Stunes om at det blir utarbeidet reguleringsplan for tiltaket.

I møte 21.06.2012 godkjente Evenes formannskap oppstart av planarbeidet for hele området,

jf. vedlegg 2. Varsel om planstart ble sendt ut 02.07.2012.

Innkomne merknader ble gjennomgått i møte med kommunen 25.09.2012, og reguleringsplanen var

under ferdigstilling da stoppordre kom ved vedtak  i  sak 20/13 i Evenes formannskap, vedl.3.

Kommunen og Avinor var blitt enig om  å  utarbeide en områdereguleringsplan for hele flyplassomrâdet

og Avinor skulle stå for utarbeidelsen av denne. Reguleringsplan for Evenes servicesenter ville ikke bli

behandlet.

Siden det drøyde veldig ut med oppstart på dette områdereguleringsarbeidet, godkjente formannskapet

i møte 03.07.2014, at området sør for Rv 833 kunne reguleres til parkeringsplass og reguleringsplanen

for dette området ble godkjent høsten 2016.

log med at planarbeidet nå ertatt opp igjen og denne eiendommen inngår i området for statlig

reguleringsplan, ønsker grunneier å fremme eget forslag til detalj reguleringsplan for sin eiendom og ber

om at denne innarbeides i den statlige reguleringsplanen.

3.1. Hensikt

Hensikten med denne reguleringsplanen er å legge til rette for parkering, hotell, konferansesenter og

øvrige funksjoner som ønskes etablert ved flyplassen.

3.2. Planens innhold

Reguleringsplanen omfatter følgende formål:

BEBYGGELSE  OG ANLEGG, JF. § 12-5. l.

SAMFERDSELSANLEGG, JF.  § 12-5. 2.

GRØNNSTRUKTUR, JF. §  12-5.  3

3.3.  Reguleringsplanens utforming
Utformingen av vegnettet bygger på tidligere uttalelser fra Statens vegvesen og

reguleringsplanen er utformet som en detaljert reguleringsplan med angivelse av, reguleringsformål,

parkerings- og adkomstforhold, byggegrenser, utnyttelsesgrad og byggehøyder.



3.4. Dagens bebyggelse

Dagens bebyggelse rives.

3.5. Bebyggelse og parkering

Hotellbygninger kan legges på begge sider av Rv 833  med  hotell/konferansesenter på nordsiden  i  nær

kontakt med tilstøtende, idyllisk naturområde og innlandsvann. Disse kan forbindes med overbygd

gangbro, 5  meter over  Rv 833.Samlet kapasitet er 350 hotellrom og konferansesenter for rundt 650

personer.

Det er videre lagt til rette for at det kan etableres rundt  2500  parkeringsplasser l parkeringsanlegg, samt

rundt 700 parkeringsplasser på grunnen og bebyggelse for kontor, forretning, kjøpesenter, lager,

bensinpumpe og vegserviceanlegg.

Det er også lagt tilrette for at Forsvaret kan få direkte tilgang til bygningsarealer dersom dette skulle

være av interesse for Forsvaret.

På vedlegg 1 er illustrert en mulig utbygging av området.

3. 7. Utnyttelsesgrad og byggehøyde

Siden utendørsarealer forutsettes utnyttet til parkering, er  %  BYA satt til 100  %  med maksgrenser for

bebyggelse angitt i BRA for det enkelte delområde. Maks byggehøyde skal ikke overstige  16  meter over

gjennomsnittlig terreng rundt bygningen.

3.8. FIystØy

På oppdrag fra Forsvaret har Sintef gjort beregninger av flystøy ut fra forutsetninger om Evenes som

fremskutt base, jf. vedlegg 4.

Som det fremgår vil bygningsklasse  C  tilfredsstille forskriftenes krav til innendørs lydnivå for

overnattingssted. Dette vil også gjelde for de øvrige virksomheter innenfor planområdet.

Øvrige forhold vedrørende risiko og virkninger vil fremgå av de utredninger som skal gjøres iht. fremlagt

planprogram, og vi går ikke videre inn på disse forhold.

VEDLEGG

1.  Pla  nskisse  som viser en mulig utbygging av området

2.Vedtak Evenes formannskap 21.06.2012

3.  Vedtak Evenes  formannskap 11.03.2013

4.  Vedr.  støysone hotell



Evenes kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSPLANEN  FOR  4/106  -  EVENES UTVIKLING AS

Dato for siste revisjon: 12.09.2017
Dato for kommunestyrevedtak:

§  1. Arealformål

Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.
Området reguleres til:

BEBYGGELSE OG ANLEGG, JF.  §  12-5. 1.

SAMFERDSELSANLEGG, JF. § 12-5. 2.

GRØNNSTRUKTUR, JF.  §  12-5.  3

§ 2. Bebyggelse og anlegg - Fellesbestemmelser for områdene BAA1 og

BAA2

2.1. Situasjonsplan.

Ved behandling av søknad om byggetillatelse skal det foreligge situasjonsplan i
målestokk 1:500 for angjeldende eiendom. Planer for bebyggelse og utendørsanlegg
fremlegges for bygningsmyndighetene til behandling og godkjenning som en del av
byggesøknad. Planen skal omfatte hele eiendommen og vise følgende:

f Planlagt bebyggelse skal plasseres på situasjonsplan, dette uavhengig av når tid den
kommer til utførelse.
Parkeringsareal
Trafikkareal
Grøntareal med stier og møblering
Planeringshøyder (eksisterende og nytt terreng)
F yllinger og skjæringer på tomta.
Areal for snøopplag

\\\\\\

2.2. Takvinkel
Bygninger kan ha flatt tak og takvinkel skal ikke overstige 25 grader.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Alle fyllinger og skjæringer skal anlegges innenfor formålet og på egen tomt.

Bygningsmyndighetene skal ved behandling av byggesøknader sørge for at
bebyggelsen får god form og materialbehandling. Hensynet til miljø og estetikk skal
vies spesiell oppmerksomhet.

Kulturminner

Dersom det under arbeid i marka kommer frem gjenstander eller annet av
kulturhistorisk interesse, må arbeidet stanses og kulturminnemyndigheten varsles, jf.
Lov om kulturminner av 1978 §8.

Universell utforming
Uteområder og atkomst til og i bygninger skal ha en universell utforming som sikrer

tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift.

Byggehøyder

Maks byggehøyde innenfor planområdet er 16 meter over gjennomsnittlig ferdig planert

terreng/uteområde rundt bygningen.

Grad av utnytting
Grad av utnytting for de enkelte delfelt er påført plankart og er oppgitt som %-BYA.

Siden alle utendørsarealer benyttes til parkering, blir derved %BYA=100% for alle

delfeltene.

Maksgrenser for bebyggelse er angitt i BRA i reguleringsbestemmelsene for det enkelte

delområde.

Vareleveranse
Det skal sikres gode løsninger for vareleveranse gjennom beskrivelse og opptegning i

situasjonsplan ved byggesøknad/rammetillatelse for virksomheter med slike behov.

§  3. Bebyggelse og anlegg -  Bestemmelser for kombinert formål Hotell, Konferansesenter,
Servering, Kontor, Tjenesteyting, Lager, Forretning, Parkeringsplasser,

Parkeringshus/-anlegg, område  BAA1  og BAA3  på plankartet.

3.1. I områdene kan oppføres bygninger for de angitte formål, enkeltvis eller i kombinasjon.
Utendørsarealer kan utnyttes til parkeringsplasser. BRA = 80000m2 for BAA1 og BAA3
til sammen.

3.2. Adkomst kan etableres til eksisterende vegnett på tilstøtende areal
for Forsvaret.



§4 Bebyggelse og anlegg -  Bestemmelser for kombinert formål Hotell,
Konferansesenter, Servering, Kontor, Tjenesteyting, Lager, Forretning,

Kjøpesenter, Bensinstasjon/vegserviceanlegg, Parkeringsplasser,

Parkeringshusl-anlegg, område BAA2 på plankartet

4.1. l området kan oppføres bygninger for de angitte formål, enkeltvis eller  i kombinasjon.

§5

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

§1

Utendørsarealer kan utnyttes til parkeringsplasser. BRA  =  70000m2.

Samferdselsanlegg
Jf.  PBL  §  12-5. 2.

Følgende veger er offentlige:
o_SKV1  -  o_SKV2. o_SKV1 omfatter Rv  833.  0_SGG2 er offentlig gangveg.

På plankartet er angitt  2  adkomstpiler fra/til o_SKV1. På disse stedene skal det
etableres en adkomst til  BAA1  på sørsiden av o_SKV1 og en adkomst til
BAA2  pâ nordsiden. Videre er angitt en innkjøringspil fra  RV  833 til  BAA2.
Adkomstene  skal utformes som kryss ut fra dimmensjonerende kjøretøy og kjøremåte
B. Adkomstene må tilfredsstille kravene  i  vegnorrnalen 017 og håndbok 129, utforming
av hjørneavrunning med tredelt kurveforløp 2R- R-3R  hvor R=9 meter.Frisiktskrav skal
oppfylles. l tillegg skal den geometriske utforming tilfredsstille vegnormalens krav til
horisontal- og vertikalutforming.

Internt vegnett i alle delområdene fastlegges  i  situasjonsplanen som skal utarbeides for
hele planområdet, jf. pkt. 2.1.

Innenfor område SGGl angitt  i  vertikalnivå over grunnen på plankartet kan etableres
overbygd gangbro minimum  5  meter over o_SKV1 (RV  833).

o_SVT1, 2  og 3 er sideareal til Rv  833, mens o_SVT4 og5 er sideareal til o_SKV2.

BAAl og BAA2  sikres mot Rv 833  med  gjerde, slik at trafikk til/fra områdene kun vil
foregå hvor det er angitt kjørevei/ gangvei.

o_ SGG2  er offentlig gangvei.

Grønnstruktur GN

JfiPBL§126.3

7.1. I GN kan  etableres turstier og benker.
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:  i Plan  og utviklingsavdelingen

'i/'f For Evenes og Tjeldsund kommuner

'lliorbjom Stunes
Korsveien I08

8535 TARSTAD

(innstein  I luux-n

70  ‘)l ‘H  W
S:lkSlK‘h2
S:Ik\'hch. tlt`:

l)cn.-s dam:

Deres ref:
25 m. gitt?
20! 2/271-2447/2012 I.I2

Vu! dtlln‘

Var ref.

EVENES SERVICESENTER -  OPPSTART REGULFIRINGSPLANARREID -  VEDTAK

llenveiidelse fra l låtlogalatiid plankotttor AS og forslagsstiller. lívenes Servicesenter' v/Sltunes om oppstart
av regulering tor eiendommen gnr. 4  bnr. 4  lnr. l  og del av eiendommen gnr. 4  bnr. 4. ole beliantllet ut

Fonnannskapet i ljvenes i  mote den 26. juni 2Ul2 (Sak 37/l2).

Saksprotokoll i Fornumnslaapet -  21.06.2012

Radmannens innstilling:

Formannskapet  i  Evenes aodkienncr oppstart av reguleringsarbeid og reguleringsendrtng av omritdetie l- I.
T5 og VI  i reguleringsplan "'l~`.venes lufthavn/llystasjon" til hotell /overnattitig og itæringsvirksonihet /

parkcringslbrmítl.

Vedtaket er gjort tned ltjetittitel i plan- og bygningslovens §§  I2-8( l). lZ-Btl) og delegusjotisregletttettt
vedtatt  i  I.-Lvcncs kornmtuiestyre den 6. juni 2009. som K-Sak 33/0‘).

For den videre behandling av planlbrslaget etter reglene i plan- bygningslovens §  l2-l l  ma folgende
avklares / vurderes:

I  Avtale med .Avinor AS om at gttngutkotnst fra fortau og. parkeringsoriirádc på gnr. 4  bnr. 4  kan
etableres over deres eiendom, gnr.  4  bnr. 50.
Med ltens_vn til tralikksikkcrlteteti til gaende kunder ma det etableres eget gangvegsysteni til  I  tia
ornradet som er lett  à  orientere seg etter. samt at det må være universelt utformct.

I  (‘Ia-m«__-felt over Rv. 833 må utfnnncs otter retningslinjer fra Statens vegvesen.

°  Behov for av avløp og overvztnnsledtiirtgci' fra onirådet.
0 llettsynsstiite For llystoy' må innarbeides i atrealformáil (ig/eller reguleringsbestemmelser

0  Andre punkter under  Vurderinger i saksframlegget og i referat/tilbaketneltlittg fra oppstartsmøte

ll.5.20l2

Forniannskapets behandling:
Som del av bchandlingcn tok furmannskupet opp henvendelse av 20.6.20l  2  lia Hålogaland plankoittor
AS. Fornnannskapet droliet derme. og besluttet a opprettholde vilkår i sak' 77/  I  I.

'''' "*'3F.ixT5?T(T.a”'"'"'"
vs» 4w 25:

lcl-:I'un; "7¢5"~iiWTm N
lelelitks; 7(-9l ‘II  M

RndhuscL  94'-H  Ilol  I  (if;-iJ..-nu

posl tjeldstttid.kunnnuiieum

Rzivlhttse!

Postadresse;

li-post

lk-~uk.<'.ulrc.~.~‘L-

()I‘:'.IllIlIllllL'l

VEBLECSCS l



Gunstein Hansen redegjorde og besvarte spørsmal.

Formannskapets vedtak - enstemmig:

F ormaiiitskapet i Evenes godkjenner oppstart av reguleringsarbeid og reguleringsendring av områdene Fl.

TS og Vl i reguleringsplan “llvenes lufthavn/flystasjon" til ltotell  /  overnatting og næringsvirksomhet  .’
parkcringslonnâl.

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens §§l2-8tl ). I2-3(2) og delegasjonsregletnerit

vedtatt i Evenes komrnunestyre den 6. juni  2009.  som K-Sak 33/O9

For den vitlere beliandlirrg av planforslaget etter reglene i plan- lrvgitiiigsloveiis  §  12-] l ma folgende

avklares  /  vurderes:

0  Avtale med Avinor AS om at gangatkoitist fra fortau og parkeringsoinrade pa gnr.  4  hnr.  4  kan

etableres over deres eiendom. gnr. 4 bnr. 50.

Med ltensyii til trafikksikkerheten til gående kunder :nå det etableres eget gangvegsvstern til  /  fra
omrâdet som er lett  á  orientere seg etter. samt at det må være universelt tttlorniet.

Gangfelt over Rv. 833 ma utformes etter retningslinjer fra Statens vegvesen.O

0  Behm-' for av avleip og (wervannslcdningcr fra tnnràdet.

6  llcnsynssone for flystoy ina innarbeides  i  arealtkirriiål og/ellei- regnleriiigshesteinrnclser

0  Andre punkter under Vurderinger i setksfrztiiilegget og i relerat/tilhakeitieldittg fra tippstartsintvte
ll.5.20l2

Formannskapel opprettholder ellers de vfilkàt' som cr gitt i sak 77/l l.

lfortnatiitskapets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §  1-‘). jf. tbrvaltitingsltiveits kap. Vl.

paklages til departementet  -  via Fgflkesitraiineu.

Eventuelle klaget' ma fremsettes skriftlig og sendes 'tjcldstititl kummunc. Plan- og uu iklix1gsavdclingen.
Rådhuset.  9444  I-lol i 'ljeldstind innen 3 uker fra De inottok dette brev. jf. forvaltningslovciis §  29.

Med hilsen _
/

/.

. I.

.Litmstetnd-lansen “’ ‘/~/"”"' i'
Avdelingsingeniør-

Vedlegg:

Saksframlegg sak' 37/I2

Kopi til:
Halogaland plankontor AS. Nessevegen 6. 941 l Harstad



  

\/Emeecq 5
Tjeldsund kommune

Plan og utviklingsavdelingen

For Evenes og Tjeldsund kommuner

Thorbjøm Stunes
Korsveien 108

8535 TÁRSTAD

Vår dato:

Vlr ref:

15.03.2013

2012/272-1058/20l3 1.12

Deres dato:

Deres ref:

Saksbeh: Gunstein Hansen

Saksbeh. tlf: 769191 19

Oppstart av områderegulering etter plan- og bygningsloven  §  12-2: Harstad/Narvik lufthavn,
Evenes  -  Ny vurdering av  privat planforslag fremmet av Evenes Servicesenter

Behov for  å  tilrettelegge for utbygging av Harstad/Narvik lufihavn, Evenes gjennom en
områdereguleringsplan og ny vurdering etter PBL.  §  12-1  1  av oppstartet plan for Evenes Servicesenter,

ble behandlet av Formannskapet i Evenes i møte den 11. mars 2013, som sak 20/13.

Saksprotokoll i Formannskapet -  11.03.2013

Rådmannens innstilling:

1. Formannskapet som det faste utvalg for plansaker mener det er behov for  å  tilrettelegge for

utbygging av Harstad/Narvik lufihavn, Evenes gjennom en områdereguleringsplan etter
plan- og bygningslovens § 12-2, og gir med dette klarsignal til planarbeidet.

2. F orrnannskapet gir Rådmarmen fullmakt til  å  inngå avtale med Avinor om  å  stå for
planarbeidet, jf. PBL  §  12-2, andre ledd, siste punktum.

3. Oppstartet reguleringsplan for Evenes Servicesenter vil ikke bli  å  ta til behandling etter
plan- og bygningsloven, jf. § 12-11.
Forslagstilleren Evenes Servicesenter underrettes ved brev, jf. plan- og bygningsloven  §  12-1 1.

Formannskapets vedtak  -  enstemmig:

1. Formannskapet som det faste utvalg for plansaker mener det er behov for  å  tilrettelegge for
utbygging av Harstad/Narvik lufihavn, Evenes gjennom en områdereguleringsplan etter
plan- og bygningslovens  §  12-2, og gir med dette klarsignal til planarbeidet.

Postadresse: Rldhuset,  9444  Hol i Tjeldsund Telefon: 76 91 91  00 Bankgiro: 4658 07 S0303

E-post: post@tjeldsundJcommune.no Telefaks: 76 91 91  01 Orgnummer: 959  469  237

Besøksadresse: Rådhuset



2. Formarmskapet gir Rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Avinor om  å  stå for
planarbeidet, jf. PBL  §  12-2, andre ledd, siste punktum.

3. Oppstartet reguleringsplan for Evenes Servicesenter vil ikke bli  å ta  til behandling etter
plan- og bygningsloven, jf.  §  12-11.

Forslagstilleren Evenes Servicesenter underrettes ved brev,jf. plan- og bygningsloven  §  12-11.

Formannskapets vedtak om at bygningsmyndighetenc selv har tatt opp området til reguleringsmessig
behandling etter PBL.  §  12-2, kan i henhold til plan- og bygningslovens  §  12-1 l, i noen tilfeller påklages

til Kommunestyret.
Eventuell klage til Kommunestyret  i  Evenes bør fremsettes skrifilig og sendes Plan- og utvikling for
Evenes og Tjeldsund kommune, Rådhuset, 9444 Hol i Tjeldsund.

 
A delingsingcnier

Kopi:
Hålogaland plankontor AS, Nessevegen 6, 9411 Harstad

Vedlegg:
Saksframlegg sak  20/13



Dato:

Evenes kommune Saksframlegg
Plan- og utviklingsavdelingen

04.03.20!  3 Saksbch: Gunslcin Hansen

Arkivref: 2013/23-354/2013 I  L12 Saksbeh. ur:

Saknsnr Utvalg Møtedato

Formannskapet

OPPSTART  AV OMRÅDEREGULERING ETTER  PBL§ 12-2:
HARSTAD NARVIK LUFTHAVN, EVENES  -
NY VURDERING AV PRIVAT  PLANFORSLAG  FREMMET  AV  EVENES SERVICESENTER.

Rådmannens  innstilling

1.

2.

3.

Formannskapet som det faste utvalg for plansaker mener det er behov for  å  tilrettelegge for
utbygging av Harstad/Narvik luflhavn, Evens gjennom en områdereguleringsplan etter plan- og
bygningslovens  §  12-2, og gir med dette klarsignal til planarbeidet.

Formannskapet gir Rådmarmen fullmakt til å inngå avtale med Avinor om  å  stå for planarbeidet jf.
PBL  §  12-2, andre ledd, siste punktum.

Oppstartet reguleringsplan for Evenes Servicesenter vil ikke bli  å  ta til behandling etter plan- og

bygningsloven, jf.  §  12-1 l.
Forslagstillcren Evenes Servicesenter underrettes ved brev, jf. plan- og bygningsloven  §  12-11.

Dokumenter  i  saken:

Vedla gt:

Brev fra Avinor om behov for områderegulering av/ved Harstad/Narvik luñhavn, Evenes.
Epost fra Hålogaland plankontor as om hvordan Stunes stiller seg til at hotelltomta evt. utgår av
planen.

Referat fra møte med forslagsstiller og plankonsulent 25.9.2012.
Referat fra møte med Avinor 22.1 1.2012.
Referat fra møte med forslagsstiller og plankonsulent 25.9.2012.
Referat fra møte med Avinor 22.1 1.2012.
Forminsket kopi av gjeldende reguleringsplan “Evenes lufthavn/flystasjon”.

Saksframlegg og vedtak, Formannskaps sak 37/12.
Kopi av innkomne merknader til varsel om planstart for Evenes Servicesenter fra

0  Fylkesmannen i Nordland.

0  Statens vegvesen.



Avinor.

Nordland fylkeskommune.
Forsvarsbygg.

ø  Liv Melbøe Caspersen.
Ikke  vedlagt:

- Kopi av innkomne merknader til varsel om planstart for Evenes Servicesenter fra

o  Tromsø Museum.

o  Sametinget.

0  Reindrifisforvaltningen i Troms.

Saken  gjelder:

Plandelen til ny plan- og bygningslov trådte i kraft l. juli 2009. En av endringene i den nye plan- og

bygningsloven var at reguleringsplaner ble delt inn i  to  nye nivåer:
Områderegulering og detaljregulering. Områderegulering er ny planforrn som kan utarbeides av
kommunen etter krav i Kommuneplanens arealdel, eller der kommunen etter omstendighetene finner at
det er behov for  å  utarbeide slik reguleringsplan.

Spørsmålet i denne saken dreier seg om  å  gi klarsignal til å utarbeide en kommunal
områdereguleringsplan ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Dessuten er det et spørsmål om kommunen'
skal inngå en avtale med Avinor om  å  stå for planarbeidet.

Det må også tas stilling til om privat reguleringsplan for Evenes Servicesenter vedtatt onnstartet i
Fomtannskapsmøte 26. juni 2012, som sak 37/12 skal tas til videre behandling. jf. plan- og bygningsloven

12-1 l.
For utfyllende opplysninger om det private reguleringsplanforslaget vises det til saksframlegg til sak
37/ l 2, her vedlagt.

Saksopplysninger

Økning i trafikk over Harstad/Narvik lufthavn, Evenes har initiert oppstart av regulering for lufthavna.
Reguleringen er tenkt som en områdereguleringsplan etter plan- og bygningslovens  §  12-2.

Formålet med planen er  å  sikre rammebetingelsene for I-larstad/Narvik luflhavn, Evenes, samt avklare/

løse føringer for arealbruken til tilgrensende eiendommer.

Planens begrensning vil i utgangspunktet være hele lufthavna med atkomst fra E10, men kan bli justert
gjennom planprosessen.

For detaljer vises det til vedlegg.

Planstatus:

Gjeldende plan for området er reguleringsplan ”Evenes lufihavn/flystasjon” egengodkjent i møte den
2S.2.l993, som K-sak 1/93.
For deler av planen er det startet opp en privat reguleringsplan. Det ble gitt klarsignal oppstart av denne

planen i møte den 26. juni 2012.
Planen er ikke sendt inn for behandling etter plan- og bygningslovens  §  12-1 1, men det foreligger
spørsmål om hvordan det videre planarbeidet skal forholde seg merknader gitt ved planoppstart.

Lovgrunnlag:
Plan og bygningslovens bestemmelser om områdereguleringsplan har følgende ordlyd:



”§ 12-2  Områderegulering
Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel,
eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.

Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter
og private å utarbeide forslag til områderegulering.

For områderegulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt kommuneplan gjelder § 4-2
andre Iedd.  ”

I  miljevemdepartementets veiledcr for ny plandel er områdereguleringsplan beskrevet som:
Områderegulerlng
Områderegulering er primært en planform som kan utarbeides av kommunen etter krav i kommuneplanens
arealdel, eller der kommunen etter omstendighetene finner at det er behov for å utarbeide slik reguleringsplan
for et område for å ivareta vernehensyn eller for  å  tilrettelegge og legge rammer for videre planlegging,
utvikling og bygging.

Det er i utgangspunktet en kommunal oppgave å utarbeide områderegulering. Kommunen kan likevel overlate
til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.  I  dette ligger at kommunen kan
overlate til private  å  stå for hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammer kommunen
bestemmer, og dekke kosmadene ved dette helt eller delvis. Det er kommunen som har ansvaret for rammer,
innhold og fi-amdrift i planprosessen.
Bestemmelsen kommer til anvendelse der private aktører ser seg tjent med å  gå  inn i et samarbeid med
kommunen for å  få  avklart plansituasjonen for et større område, som grunnlag for å  få  fremmet sine
prosjekter som detaljplan. Det kan også tenkes situasjoner der større utbyggere ønsker å utarbeide en
områderegulering for å avklare hovedstrukturen i et område, før det utarbeides detaljregulering for
delområder.

Der manglende kommunal plankapasitet eller prioritering fører til at gjennomføringen av viktige samfunns-
eller utbyggingsoppgaver stopper opp, eller at utbyggingsinteresser ikke får avklart sine prosjekter fordi
områderegulering mangler, kan det gjøres avtaler om at private utfører hele eller deler av planarbeidet.
Hvis kommunene vil overlate til private å utarbeide områderegulering bør dette bygge  på  en beslutning fra
kommunen som kan dokumenteres i ettertid. Det er også naturlig om kommunen gir nærmere rammer og
betingelser for arbeidet. Normalt vil dette anses som en sak av viktighet som bør behandles politisk  På  hvilket
nivå vil være opp til kommunen. Hjemmelen til å ta gebyr (if §  33-!) omfatter bare private planer og ikke
områdeplaner.
I  kommunens overenskomst om å la private utarbeide utkast til områderegulering kan det likevel avtales om at
de private skal påta seg kostnaden med planutarbeidingen

Ingen har imidlertid krav  på  å  få  behandlet forslag til områderegulering, og kommunen skal vedta oppstart av
og rammer for planarbeidet  på  ordinær måte. For områdereguleringer med vesentlige virkninger for miljø og
samfunn skjer disse rammeavklaringene gjennom arbeidet med planprogrammet. Kommunen kan heller ikke
pålegge private eller andre ofiantlige myndigheter å utarbeide områderegulering, som primært er et

kommunalt ansvar, dersom ikke planområdet ligger innenfor en hensynssone med krav om felles planlegging,
jf §  11-8  bokstav e. Kommunens ansvar etter reglene om behandling i § 12-8 til § 12-10 gjelder fullt ut. Ved
en fornufiig arbeidsdeling mellom oflentlige og private, vil en både kunne sikre god fiamdrift i verne- og

utbyggingssaker som krever avklaring i områderegulering, og en langsiktig samfunnsmessig styring fra
kommunens side. Det er naturlig at kravet om fagkyndighet følges også der private utarbeider forslag til
områderegulering.

Bestemmelsen om at andre enn kommunen kan utarbeide områderegulering har ikke til hensikt å legge til rette
for privat områderegulering på  samme nivå som for detaljregulering. F ormålet er å styrke den kommunale
planleggingen av helhetlige utbyggingsmønstre og sammenhengende strukturer, for bedre å kunne gi mer
forutsigbare rammer for økt privat planlegging. Diskusjonen om de store rammene i by- og stedsutvikling,



knyttet til funksjoner og utforming, høyder og vegsystem, kollektivtransport, grønnstruktur, avgrensing mot
landbruks-, fiilufts- natur- og reindriftsområder og så videre, hører hjemme i amråderegulerlng.

Dersom det fi-emmes forslag til områderegulering som avviker vesentlig fra kommuneplanen, skal det foretas
en konsekvensutredning etter reglene  i  §  4-2 andre ledd. Slike endringer skal underlegges samme
utredningskrav som ved en kommuneplanrevisjon. For omrádereguleringer er det altså kravene for
kommuneplaner i§ 4-2 andre ledd som skal legges til grunn for vurdering av konsekvensene av en vesentlig
endring. Innholdet av slike utredninger skal klargjøres i forbindelse med fastsetting av planprogrammet. Det
skal omfatte både en vurdering av virkningene på miljø og samfunn av selve planforslaget og av endringen av
kommuneplanen. Dette vil gielde i tilfeller der det er ønske om å forsere planlegging av utbygging på en måte
som avviker fra kommuneplanen før kommuneplanen rulleres.

§ 12-11  Behandling av private  reguleringsplanforslag
Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen

tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved
å sendes høring og legges ut til oflentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10.
Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen

grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med

kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret.

Miljøvemdepartementets veileder:
Behandling av private reguleringsplanforslag
Kommunen skal snarest, og senest innen tolv uker avgjøre om et privat reguleringsforslag skal fremmes og
legges ut til oflentlig ettersyn mv.
Konimunen kan fremme alternative orslag. Kommunen kan dessuten gjøre endringer i private
reguleringsforslag for de sendes høring og legges ut til offentlig ettersyn.  I  tilfelle kommunen ikke finner å
ville fremme planforslaget, skal forslagsstilleren underrettes om dette i brev med begrunnelse for hvorfor
forslaget ikke fremmes.

Et avslag på åfi-emme planen til behandling kan  i  visse tilfeller kreves forelagt kommunestyret til avgjørelse
av reguleringsspørsmålet. Vilkåret for dette er at reguleringsforslaget er i samsvar med kommuneplanens
arealdel eller en foreliggende områderegulering. Dette vilkåret er nytt. Det betyr at kommuneplanens arealdel
eller foreliggende områderegulering blir bestemmende for om en privat forslagsstiller får tatt opp sitt
reguleringsforslag til ny .selvstendig prøving av kommunestyret. Dette betyr at overordnede planer blir mer
styrende enn tidligere for privates adgang til å få tatt opp spørsmål om endring av arealbruken, jf også
omtalen av §  12-3.

Kommunestyrets vedtak om ikke åfi-emme reguleringsplan er ikke gjenstand for klage.

Vurderinger

Områderegulering:
Områdereguleringen vil avklare føringer for arealbruk ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.
Rådmannen vurderer det slik at det er behov for  å  utrede en slik plan for  å  sikre Avinors og evt.
Forsvarets økte behov for arealer ved lufthavna i forbindelse med etablering av QRA-basen, samt avklare
/løse føringer for arealbruken til tilgrensende eiendommer. Føringene vil kunne anvendes i ny eller

revidert kommuneplan.

Privat reguleringsforslag fra Evenes Servicesenter v/Stunes:
Videre arbeid med reguleringsplan for Evenes Servicesenter, vedtatt oppstartet i Formannskapsmøte den
26. Juni 2012 (Sak 37/12) vil være ulønnsomt før områdereguleringen er gjennomført.



Samlet  vurdering:
Områdereguleringsplan vedtas startet opp. Gangveg/fortau fra parkeringsområde på gnr. 4 bnr. 4 og gnr. 4
bnr.  4  fnr. 1 og frem til terminalbygget må søkes løst ved et samarbeid mellom Avinor og Evenes
Servicesenter, mens planleggingsarbeidet pågår, jf. vedtak Formannskap sak 77/201 1.
Ovennevnte private forslag til detaljreguleringsplan vil ikke bli tatt behandling og forslagstiller Evenes
Servicesenter v/Stunes underrettes om dette ved brev etter reglene i plan- og bygningsloven.

Steinar Sørensen

Rådmarm Ole-Øystein Lindebø
Leder plan- og utvikling
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Gunstein Hansen

Fre: i-iäogelmd llleilcorrtor A/S chadogdandplankomorodimh
Send: 18. fönier 2013 15:11
1'll: Gunstein Hansen
Inne: Hotelltomt -  regelen Evenes servicesenter

Hei!

Det visestii din telefonforespersel  I  deg om hvorden Stunes stiller seg til et hotelltorrite evt. utgår ev

plenen.

Dette er drøftet med Stunes og det vises til folgende:

1. Stunes enske' et hotelitomte skel hngå  I  reguleringsplanen. Tomte her en fin belhgenhet ned mot
vennet med midnettsol og muligheter for flytebrygge som ken gi fine og spesielle opplevelser for

hoteflgiestu.

2. Avinors forshg om en ny hovededkomstveg giennom verneomrldet nede ved ven net synes svært lite
giennomtenkt og be re egnet til I skepe forvirring. Avinor he r luke gitt noen begrunnelse, og det synes
uforståeiu et det skel brukes mange milioner på  I bygge ny ri ksvq gjennom et neturreservet tl flyplassen
når den ekslsteriide vegen oppfyller elle funksjonskrev. innenfor Avinors eiendom ken jo vegen svinges
nordover sllr et Avhor kommer til sem me sted innenfor sin eiendom
som de vil gym dersom vqen legges slik de foreslår.

3. Herste d/Neniik Iufthevn, Evens, ber he mulighet for et et hotdl ken etebleres ht og utgjøre et viktig

servioetlbud for de reisende. Evenes komrnune ber  warm  denne mulighet som også kan bli et

neeringsmessig viktfi tilte k for kommunen.

4. Det bor vlre uekt udt et eiendom inn til Evenes Servicesenter, 4/4, skal inngl i en omrldeplen slik
Avinor foreslår. Denne eiendommen reguleres n! etter krev fre Evenes kommune. Kommunen her her
vedtatt lorutsetnlnger som også Avinor må forholde sq til.
En omredephn slik Avinor foreslr vil kreve plenprogrem og konsekvente name og vil bli et omfattende
arbdd som må over mange år. Dette er lake Evenes Servicesenter tjent med. Dc igangsette
reguleringsarbeid for 4/4 ønskes gienriomfert så reskt som mulig slik et periceringspiessen ken utvides og
fulverd ig gengedkomst etableres.

5. Forøvrig er vi ev den oppletnlng et Avinor her sveert god pie ss for nye bygninger på egen eiendom, og et
hntegn Ing ev nye bygninger for Avinor pl eiendommen til Evenes Servicesenter 4/4, liun he r som formål A
skepe forvrrhg og ødelegge for Evenes servicesenter som konkurrent ti Avnor om perkeringstlbudet ved
iiypiessen.

Med vennlig hilsen

iillogelend plenkontor es

ienn-Olev Bordevicli

tlf 77 O7 3040 mab.95 04 5049



%@ Plen- og utviklingsavdelingen
Evenee og Tjeldsund

M ØTE RE FE RAT

Tid (dato. fr: kl. til kl ): 25.9.2012 kl 09"" til 10"" Sted Rldhueeti Evenee kommune,
B533 Bogen t Oloten.

innkalt av: Plan- og utviklingsavdelingen tor Evenee og Tjeldsund kommune etter ønske
tre Hålogaland plenkontor ee

Relerenee:

Innksite deltakere: Tlilekehever. Thorblern Slums
Helogeiand ptenkontor ee vlJenn-Oiev Bordevieh
Evenee kommune. Radmann Steiner Scranton
Ole Øystein Lindebe. Plen- og utvikling tor Evenee og Tjeldsund kommune
Per-Anders Robertsen. Plen- og utvikling lot Evenee og Tjeldsund kommune
Gunstein Hansen. Plen- og utvikling tor Evenee og Tjeldsund kommune

Referent: Gunstein Hanson

Ordltyrer. Frevar:

Saksliste: Evt. ansvarlig. tid:

BBKOWM fflf Det ble l Formannskapsmøte den 26. Juni 20l2
"'9'" (Sak 37/I 2) vedtatt oppstart av reguleringsarbeid!

reguleringsendring for deler av reguleringsplan
“Evenes lullhuvrt/llytasjon".

llfllogalartd plankontor as. sendte den 2. juli 20l  2  ut
varsel om planoppsttm etter Pm,  §  I2-8 til statlige/
regionale myndigheter og private.

innspill er kommet fra Avinor. Forsvarsbygg.
Fylkesmannen i Nordland. mfl.
l forbindelse med merknedene fra Avinor og
Forsvarsbyggs ønske om støysonekart ønsket
Hålogaland plunkontor aa seg et mate for å drone
hvordan de l det videre planarbeidet skal forholde seg
til disse merknsdene.

5"‘ 1 Gjennomgang ev merknedene
_y_F 'k..I:_‘3l!].tl_"_D£JJ,_i..N.Ql'd.lflLM
Fylkesmannen vurderer det slik at plenen vil falle inn
under forskrift om konsekvensutredninger § 3  første
ledd bokstav b. jf. vedlegg ll til forskriftene punkt 6.
Videre mener Fylkesmannen ut det vil kunne

Pôetedñíefilâiiíiít. Nullet I Tieteeiaitd fieleiíá "’rI"I1"I'1'"o6 `lenkglroè ` 01 mo:
l-poetr eeeljtlelleundnmmurtmne mum: 1l It et 01 Orgmurnrnen Ill 400 II?
Ueeekeedreeee:
HPMIUW   ovum
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argumenteres for at detaljreguieringen innebærer
endringer av kommuneplanen og at den dermed vil
falle inn under punkt  d  i forannevnte forskriit.
Planen skal da vurderes etter forskriften  §  4

Bygge områdene i reguleringsplanskisscn grenser i
nord mot Naultl naturreservat.

Fylkesmannen påpeker at det ikke er samsvar mellom
Kommuneplan arealdel fra 2007. hvor omrldet er
avsatt til formålet naturområde vassdrag og gjeldende
reguleringsplan fra  l993.
l bestemmelsene til arealdelen er det under kap.  7
vedtatt at reguleringsplan "Evenes iullhavnlilyltasjon”
er gjeldende i`or området.
I  tillegg er det foretatt en grensegangssuk (sak 5/I999)
iht. jordskiilelovens  §  till ug Kongelig resolusjon av
l9.i2.i997, avsluttet i 2002.

Kommunen og plmikunsulent/tlltrikrltrlt'er talker det
silk at eiendomsgrens-ene ijordsktjiesak 5/l  999. jf
Kongelig rcsolrujorr I9. I2.  1997  må være det .renn
styrer hvor grensen til noturrerervutet og
jbrntälsgrerrsei: skal være.
Rckvircnt til jordskiflemkcn var P'yIk¢-snranmw i
Nordland. miljovernavdelingcri.
Saken ble avsluttet 7. J. 2002.

tomtene

2. Bmgehuydc
l-'rrrrlcrgsstillcr /  plunltorrsulenl onsker' ikke  å
regulere lnn bygg høyere enn det .rom er angitt  I

l3yxx¢<hvu'«lc' ox På
gleidendc plankart for ”Evenes
Iu/?ham(/Iyslasjon Il' I  0  m  over gjennomsnittlig
planen terreng.

3. Slfl,Hmrt.
Når det gjelder .rtuy må :let innarbeidet' i
regulcringshcstentnoclscrre krav om nmksimole
verdlcr girl  I  'FBK I  t) (NS til 75).

Etislabflitiaiêàmt-fl MI-.59
Eier av gnr.  4  hnr.  40  vil vurdere vil vurdere tilbudet,
hvis forslagsstiller fremmer et tilbud om l kjøpe
eiendommen som gir eier mulighet til gienltjøp av
tilsvarende eiendom.
Gjeldende plan fra  1993  viser at tomtegrenre rundt
4/40 .rltulle npplncvcs. Iltlrc gic-mmm/hr! innen ll) u'r_/i'u
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Kommunes-Iyrevedlalc

Avinor
Avinor er positive til nl grunneier søker il lil iilsllalgl
rammene for sin virksomhet. De er imidlertid ikke
enige i den arealbruken som plsnen legger opp til og
viser i den sammenheng lil luflhavnplanen fra 2008.

Lujihavnpianen er ikke sl juridisk bindene dokument,
men ei dalmrm.-m .rum .rkul gi reinirrgsiirrier-fin' den
iungsikiigc urviklirtg m' I lurxnul/Nurvik I14/(ham.
I'.'ven¢.!.
I.ufIhavnpl(mcn_fra  2008  har ikke tidligere vær! rncdi
vurderingen ved behandlingen m'
reguleringa!ndringcrl du den ikke er åjinrrr i arkiver
og .rnllxhehllncller .mm hurldv .vrikrrn den gung des-.vver-n'
ikke er her lenger.

Konklusjon
. . . . Gunstein Hsnsen.

Før reguleringa- plsnerl/cndnngen les til videre mm.,
saksbehandling, må kommunen uvtnlc cl male :ned
Avinor om luflhsvnplsn 2008 for s avklare
situasjonen.

Hvis Avinor her lunglveiende argumenter for sl
reguleringsendringer ikke bør giennomføres ved
luilhevns, må dette legges fiem for politisk behandling
siden reguleringssaken er slancl opp ved en politisk
avgjørelse



Plan- og utviklingsavdelingen  T
Evenes  og Tjeldsund

M ØTE RE FERAT

Tid (dato, fra kl. til ki.):  22.11.2012  kl.  1200  iii  1300 Sted Møterom Ofoten l
administrasjonen pa iufthavna.

innkalt ev: Plan- og utviklingsavdelingen for Evenes og Tjeldsund kommune etter ønske
fra lorannevnte. Forsiagestllisr I plenkonsulent er informert om motet

Referanse:

Deltakere: Erik Bergstedt. Avinor
Martin Bemrzen Avinor
Eiin Nybakk Avinor
Steiner Sørensen. Radmann i Evenes korrimuns
Oie Øystein Lindsbe. Plan- 09 Utvikling for Evenes og Tleldsund kommune
Gunstein Hansen. Pien- og utvikling for Evenes og Tjeldsund kommune

Referent Gunstein Hansen

Ordstyrer: Frevar:

Saksliste; Evt. ansvarlig, tid:

BIKQFUMI '07 Dei ble i Forrnannskapsntøte den 26. juni  20i2
"m" (Sak 37/12) vedtatt oppstart av reguleringsarbeid l

reguleringsendring for deler av reguleringsplan
“Evenes luflhavn/flystaajon".

Hålogaland piankontor as, sendte den  2.  juli 2012 ut
varsel om plantippstart etter PBL § I2-8 til statlige I
regionale myndigheter og private.

innspill er kommet fra Avinor. Forsvarsbygg.
Fylkesmannen i Nordland. Nordland fylkeskommune,
mil.

i forbindelse med merknadene fra Avinor og
lloravarabyggs ønske om støysonekart ønsket
Hålogaland plankontor as seg et møte for å dmfle
hvordan det videre planarbeidet skal forholde seg til
disse merknadene. Møtet ble glennomfart den
2S.9.20i2  på rådhuset I Evenes kommune.

PA matet hie det enighet om at for
reguleringsplanen/endringen tas til videre
saksbehandling, ml kommunen avtale et møte med
Avinor om lufihavnpien  2008  for å avklare

'Rldiüeefl ind na ` Telefon?  700101 00 leniielro: mu 0'! I050!
E-poll: poulgtpltl-und.Iwmmum.no Telefaks:  70 01 01 01 Grgmurnmsr:  m  400 207
Ieeeksadresse: Rådhuset
'flfflflifiiflfl   Wfli°r 
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Salt 1

situasjonen.

llvis Avinor har tungtveiende argumenter for at
reguleringsendringer ikke bnr giennonifores ved
lufthavna. må dette legges frem for politisk behandling
siden reguleringssaken er startet opp ved en politisk
avgjørelse

Avinor har/ vil ha to roller i saken:
-  Myndighet med irinsigelsesrett
-  Driver av flyplass og nreringsaktør. og

konkunent.
Viktig å  ha disse rollene adskilt.

Evenes kommune orienterte om plan forslag.

Avinor er positive til at grunneier søker a få fastlagt
rammene for sin virksomhet. De er imidlertid ikke
enige i  den arealbruken som planen legger opp til og
viser i den sammenheng til Iul-'thavnplanen fra 2008.

Drøfting omkring planforslaget og innkomne
merknader.
-  Avinor har merknad og vurderer innsigelse.
-  Vegvesenet og Fylkesmannen har merknader.

Forhold til gleldende reguleringsplan for området.

Avinor orienterte om lufthavnplan 2008 samt
konsekvenser som følge av vedtatt
QR/itllybasevcdtak) og behov for mer plass.
Lutihavnplanen er endret.

Lufihavnplanen er ikke et juridisk bindende dokument,
men et dokument som skal gi retningslinjer for den
langsiktige utvikling av Harstad/Narvik luflhavn.
Evenes

Avinor trenger mer plass som følge av stortingsvedtalt.
Området T5 ma bli et fremtidig flyplaasområde. Det er
lite plass. Verneomradet begrenser og støykrav får
følger for bygg ved flyplassen.

Det ble drøftet mulighet og konsekvenser av et evt.
bygge- og delingsforbud.

Privat planforslag skal opp til ny behandling i
planutvalget. Forslaget kan da enten legges ut pil
høring eller forkasres.
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Evenes kommune orienterte om Fylkeamannena planer
om utarbeidelse av forvaltningaplan for Kjerkvatnct.
Nautå  og Sommervatnet naturreservat.
Dette fir konsekvenser for drlfi av lufihnvnn. Viktig
med innapill.

Konkluejon

Avinor vil :ende et brev til Evenes kommune om
behov for en ny regulerlngsplanproaeaa for luflhavna.
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Evenes kommune Q
Plan- og utviklingsavdelingen å
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formannskapet

DETAIJREGULERING/REGULERINGSENDIIING AV 0.\IRADE:\'E Fl  ,  T5 OG DELER AV
OMRÅDENE T6, V1 OG RV 833  -  REGULERINGSPLAN “EVENES LUFTHAVN/FLYST&ION”

Rldsnnnnens tnnstllltng

Formannskapet i Evenes godkjenner oppstart av reguleringsarbeid og reguleringsendring av områdene Ft,
T5 og V1  i  reguleringsplan “Evenes lufthavn/flystasjon" til hotell  I  overnatting og næringsvirksomhet  I
parlreringsforniål.

Vedtaket er jort med hjenntrel l plan- og bygtlngslovens  55 I2-8(1), 12  -3(2)og delegasjonsreglemerit
vedtatt l Evenes kommunestyre den 6. juni 2009, somK-Salr 3 3/09.

Før den videre behandling av planforslaget etter reglene l plan- bygningslovens §  12-11  må folgende
avklares/ vurderes:

Avtale med Avinor AS em at gngatkorrtst fra fortau og parlreringsonnårle på gnr.  4  bnr.  4  kan
etableres over deres eiendom. gnr.  4  bnr. 50.
Med hensyn Ill trnflltkslltlrerlteten til gående kunder må det etableres eget gangvegaynern til /fra
området som er lett  å  orientere seg etter, samt at det må vere universelt utfomret.
Gangfelt over Rv. 83  3  må utfomtes etter retningslinjer fra Statens vegvesen.
Behov for av avløp og overvannsledrt inger fra området.
Hensynssone for flystoy må innarbeides i arealformål ogfeller reguleringsbestemmelser
Andre punktet' under Vnrdertngeri saksframlegget og l referatftilbalremelding fra oppstartsmøte
l l 5.20 12.

fr: .URFIÅ Hfllflhlntt

Doltnmentertsslten

vamp
Anmodning om oppstannnrrte vedrørende utarbeidelse av regu Ierlngsphn for gnr.  4  bnr.  4  med
skísseforslag 1ll reguleringsplan for "Evenes Servicesenter” daten 22.32012.
Referat/tllrakerueklnsg fra oppstartsmøte  -  utarbeidelse av reguleringsplan for områdene I-'1, TS og
deler av områdeneTó, VI  og Rv,  833 i  reguleriugsplm “Evenes lufthavn! flystasjon".

Saksframlegg



o  Skisseforslag til reguleringsplan for “Evertes Servicesentefldatert 6.6.20l2

lltke vedlagt

0  Ingen

For orleuterlng vedlegges
o  Utsnitt av kart og grensebeskrivelee  -  grensegangssak 1830- I  999-005 "Nauté uanmeservaI"i

jordskiflaettettes arkiv.
e Reguleringsbestemmelser for gjeldende reguleringsplan
e Nytt vegkryss EID/Rv 833 atkomst til “Holding area”

-  Statens vegvesen og Evenes kontmune, 3vedlegg.
0  Utsnitt av kommuneplanens arealdel for ontràdet

Kart f' ortofoto over området som viser eiendomsgrenser og gangfelt på gnr 4 bnr. 50.

Saksopplysninger

Evenes servicesenter 'Thorbjørn Stunes som er eier av gnr. 4 bnr. 4 og gm. 4 bnr. 4 fur. l onsker á
regulere områdene Fl ogTS og deler av Vl l gjeldende reguleringsplan “Everles luttliavnfflystasjon” tll
parkeringsanlegg/ næringsformål og hotell l overnatting. Planskisserke) vlser at planens avgrensning
også tar med deler av områdene T6 (gnr. 4 bnr. 50) og Rv.  8 3 3  i gjeldende reguleringsplan.
l tittelfeltettll sklsseforslaget det i tlllegg nevnt at det ønskes startet opp med hunde- I  karrepensjonat og
bånstlele. Dette ble ikke behandlet l oppiartsrnøtet.

Elendotnmene
Eiendommene gnr. 4 bnr. 4 fnr. I og del av gnr. 4 bnr. 4 har i området Fl et samlet areal pa ca. 46 daa i
folge nytt skisseforslag Arealet til parkeringsanlegg/naeringsvirksorttliet på eiendommene vil utgjøre ea.
37 das og område for hotell vil bl! på ca. 7,8 du, hvorav ca. 1,0 daa er gnr. 4 bnr. 40.
Forslagstiller ltlltalcshaver er Ikke hjemmelshaves' til gnr 4 bnr. 40

Planstatus
Gjeldende plan forområdet er regulerhgsplan "Evenes lufthavn l flystasjon" ble egengodkjent 2  S.
febmar1993 som K-salc I  I93. Kryssloening med offentlig veg under Et 0 til “Holding area", ble tatt ut av
regulerlngplanen l l994.jf. vedlegg -  Evenes kommune og Statens vegvesen.
Arealer som er innenfor planens beyensning be fistner seg I  områder som er avsatt tll F l (område for
forretning, kontor etc., utnytlelsesgradBYA=0,2S) og T5 (Trafi kkorttrader llyplass, utnyttelseagfad
BYA=0.25) og Vl (Spesialomrdder, Verneomrade).

Fra bestemmelsene til reguleringsplan Evenes lufthavntflystasjort macs folgende

Planbestesrnnelse, gjeldende planQ7  for område F  l:
For byggemelding godkjennes kan b ygnlngsrdziet kreve utarbe ldet bebyggelsesplan for hele delontrrldet.
Bebyggelsesplaner: skal vis e:

-  bygningens plassmng erasjeanrall, ltoyde, ralfot-ttt
atkomsvforhold. parkerlngsplasser/attlegg

-  sn ltt og/ellerfosadeopp-tss som vis er forhold mo! lom anmeldt og eksisterende be lrvggelse.

Planbestentrttelse, gieldende plan i  5  for område 1'5:
I  trafikkområde! for flyplass skal bygn ingers art, utforming, høyde og plassering: hvert enkelt tilfelle
godlyermes av bygnmgsrddrr, erter urralelserjl-a luflfzrrsnnstdtglzerene For byggeme (ding godkjennes
kan bygnlngsrddet kreve at det for hvert delomrdde skal foreligge bebyggelsesplan, godkjent av
bygnlngsrádet. For delområdene TJ. 2.  3  og 4 anses godlfjem  I  ujllmrplan  å  vare tilstrekkelig
bebyggelsesplan. Dersom anmeldt byggjl-atttker- vesentlig fin lufihavnplmmn, kan  b ygttutgsrdder ogsdfor
disse dela mràder kreve utarbeidet bebyggelsaplm.



Bebyggelsesplan .skal vise:
bygnlngens plassering, etasjeantall, høyde, taltfomr

-  atkonugforltold.parkermgsplasser/anlegg
sn ltt og/ellerfasadeoppriss .som viser forhold melloni anmeldt bygg og mm-ng og forholdet ul
tilstøtende verneområde.

Plan- og bygningslovens  §  11-11

§  12-!  I .  Behandlmgav private rcguiormgsplallfirslag

Ndr forslaget til reguleringsplan er momm av kammunen. skal kommunen snarest. og senest innen
tolv uker eller en annen frist :om er avtalt med forslagsstiller. avgere om forslaget skal frentmes ved  á
sendespd høring og legger ut ttl oflentltg ertersyrr og behalde: etter reglene r §§ l 2-9 og l 2-I 0.
Kommunen kan samtldlgfienme alternative forslag rll regulerlng av arealet. Finner ikke kommunen
grunn til  å fremme forslaget, skal fbrslagmitlercn undmem; ved brev. Er forslaget t som: var med
lromtnuneplattetu arealdel eller områderegrrlemrg, kan avslaget kreves forelagt kommrnresnret.

Vurderinger

Etter bestemmelsene 55 7  og 5  i gjeldende reguleringsplan “Evenes lufllravnfflysrasjon" kan
Formannskapet (Bygningsrådet) for områdene Fl og TS vurdere om det heves en bebyggelsesplan
(Detaljregulerittg etter gjeldende plan- og bygningslov). Forslagsstiller onsker :l regulere begge områdene
samt deler av onrldene V1 ,  T6 og Rv 833 l gjeldene plan

For den videre behmdlitsg av planforslaget etter reglene i plan- bygnürgslowns Q 12-11 må følgende
avklares/ vurderes:

0  Avtale rued Avinor AS om at gsngatkomsl fra forran og pan-keringonm-Me på gnr.  4  bnr.  4  kan
etableres over deres eiendom, gnr.  4  bnr. 50.
Med hensyn til trafikksikkerheten til gående kunder må det etableres eget gangvegsyst til  r  fra
området som er lett  å orientere segetter, samt at det må være universelt utfiomret,
Gangfelt over Rv.  8  33 må utformer etter retningslinjer fra Statem vegvesen.
Behov for av avløp ogovervmruledrrlrrger fra omrâdet.
l-lensynssorie for flystoy må lnnarbeidesi arealforrntll og/ellor reguletingsbestenurrelser

Byggegrenser (sentetlinje Rv.833)l sklssetlarslagbør tilpasses  I  vurderer pil nytt mht. endtingi plassering
av gangveg, fra sørsiden til nordsidenav forannevrrte vel. Det erreglstrerl at det er oppført et tilbygg til
servieebygget som ikke er plassert etter byggegrenseue i gieldende plan.

Etablering av hunde-/ltatteperrsjonst nå høres hos mattilsynet.
Etablering av slik virksomhet må vurderes spesielthvis området rundt skal benyttes til parkeringsfområl

Ønske om båtutlele må horeshos'
0  Avinor trutt. sikkerhet
0  Forsvarsbygg, sikkerhet
0  Fylkesmannens miljsvernavdelingbåde med hensyn til "Nautå naturreservat" ognasjoualt og

regionalt viktige natunype etter DNs håndbøker
Ut fra ovennevrue kulspunkter synes ikke en etablering av slik virksomhet  å  være riktig for området.

Hvis områdene som foreslåsregulert til næringsvirksomhet f' parkeringsfornsål blir  å  bruke som
parkerlngsareal, nü parkeringsplassene ligge så langt fra gangfelt ogkjorebatrorat (vlnterwedlllrslroldet
av disse arealene ikke blir hemmet.



Det er gunn til  å  anta at noen av massene i området kart være av slik kvalitet at bebyggelse ikke kan
oppføres uten spesielletiltaki gunnen Det bør  i  den sammenheng foretas en grunnundersøkelse før
endelig bruk av delomradene bestemmes.

Hyttetornta (4/40) som er regulert inn i området hotell ./ overnattingsvirksonilret har per i dag en annen
eier enn forslagsstiller. Regulering av eiendomsgrense som skal oppheves i skisseutltast av 6. juni 20 l 2
bør vente til forslagsstiilerltar inngått en avtale med hjemmelshaxer til eiendommen gnr. 4 bnr. 40.
Forrälsgrensert mot "Nautå naturreservat" må justeres slik at den samsvarer med jordskiitesaken for
om: et.

Rådmannen tilrår at det godkjennes oppstzt av reguleringsarbeid og reguleringsendring av områdene F I  ,
TS og del av V1 ireguleringsplan “Evenes luflhavrt/flyshsjon" til hotell I  ovematting og
næringsvirksomhet :' parkeringsformål. For den videre behandlingetter PBL. § l2-i l vises det til
ovennevnte vurderingerog referat/tilbakemelding fra oppstartsmøte l 1.5.2012.

Steinar Sørensen
5 Radmann Ole Øystein Lindebø
3. Leder Plan- og utviklingsavdelingen

Formannskapets vedtak  -  enstemmig:

Fonnannskapet i Evenes godkjenner oppstart av reguleringsarbeid og reguleringsendring av
områdene Fl. TS og Vi  i  reguleringsplan “Evenes lufthavn/flystasjon" til hotell/ overnatting og
ttærittgsvitksotiiliet /  parketingsfotittâl.

Vedtaket er gjort med hjcmmel  i  plan- og bygningslovens §§ 12-8(1). 12-3(2) og
delegasjonsregletnettt vedtatt i Evenes kormnuttestyre den 6. juni 2009. som K-Sak 33/09.

Før dett videre behandling av planforslaget etter reglene i plan- bygningslovens §  12-11 :nå
følgende avklares lvurderes:

o Avtale med Avinor AS om at gangatkontst fra fortalt og parkeringsomrade på gnr. 4 bnr. 4
kan etableres over deres eiendom. gnr. 4 bm. 50.
Med ltensyn til trafikksikkerheten til gående kunder må det etableres eget gangvegsystent til
I  fra omrâdet som er lett aorientere seg etter. samt at det må være universelt utfonnet.
Gangfelt over Rv. 833 ma utformcs etter retningslinjer' fra Statens vegvesen.
Behov for av avløp og ovetvatmsledtrittgei' fra området.

Hensynssone for flystøy må innarbeides i arealfonttal og/eller reguleringsbestemmelser
Andre punkter' under Vurderinger i saksframlegget og i referat/tilbakemelding fra
oppstartsmøte l 1.5.2012.

Fonuannskapet opprettholder ellers de vilkår som er gitt i sak 77/l l.
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Naturmangfold
Det er kttyttet svært store natttrverdier til vittmttrksystentet i grenstmtttritdet tttellont livenes
og Skånland kommuner. l-In gjennomgang av ktmnskttitsbasette for otttrådet avdekker
registrene arter som er klassifisert sotn truet eller tta:r truet pit Norsk rodliste for aner 20lti.
l)et er videre registrert truede naturtyper pit  Norsk  rodliste for naturtyper Zlll  I  i eller i
utniddelbttr merhet til planområdet.

Naturreservat
Plattontritdet grettser mot Nttutii naturreservat, sum er fredet giemtottt litrskrili av I9.  I  2.97.
Furmmcl med fredningen er å bevare et viktig vittmarkstttnrltde med naturlig tilhørende
vegetasjon og dyreliv. jl`r. iitrskrilletts kap. lil. l)et er spesielt viktig å bevare omrltdtrts
betydning som ltekke- og trekkontråde for vatntnrksfugl, sum! det rike og spesielle
plantelivet. Lungvatnets sorende. Nautitvatttet og delvis stirenden av Svenskevtttttets er rike
itekkebiotttper. med påfallende tett bestttnd av områdets kanskje viktigste kurakterart.
homdykker. verneområdet har hyppige innslag av llere kruvfulle vlitmarksarter.

Det er nedfelt i nutnnttungfoldlttven  §  49 ul dersom en virksomhet som trettger tillatelse
etter annen lov. ittnvirker på venteverdiette i et verneomrade. skal hensynet til disse
vemeverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bor gis. Av dette lirlger det at
ved skjonnsutttving etter annen lov skal effekten vedtaket katt ha pa vemeverdiette  i  et
område ventet etter ttatttrntangfoldloven kap.  V  «tillegges vekt». l dette ligger at hensynet
til de ttaturverdiene som folger av verneforskrilien skal innglt i den vurdering som gjores.
Det innebærer imidlertid ikke ut verneverdiette nodvendigvis blir avgittrettde når vedtaket
skal fattes. Ettersom planlagte virksomhet hoyst sannsynlig vil innvirke negativt på
verneverdiette  i  Nautit ttuturreservat. vil dette være forhold som mil tillegges vekt.

'I'il orientering vil arbeidet med lorvaltttingsplan for alle naturreservatene i det aktuelle
området tbritapentligvis bli igangsatt i lopet av året.

lsamsarstmrasls
l-Zvenes vattnurksystettter ble i2.l i.l0 innlemmet i Ratnsarkom-ettsjotten (The Convention

on Wetlands (Rttntsttr, iran. l97l)). Vittmttrksystemet består av lltigettde fem separate
naturreservat som sammen og hver for seg utgior verdifulle vlttmarksontråder:

'fennvatn naturreservat i Skånland.
Myrvatn naturreservat i Skånland.
Sommervutnet naturreservat i l-lvenes.
Kjerkvatnet naturreservat i Evenes og
Nttutñ naturreservat i Evenes

Rantsarkttttvensjttnen er ratilisert av i alt l60 land. Norge var ett av de forste landette som
ratitiserte konvensjonen i I974. itvorptt den trådte i kratt året etter. Evenes vittmttrksystemer
er ett av St utpekte norske våtmurksystenter til Ratnsarlisten. og utgior et representativt og
unikt vdtmarksotnråde.

Vatmttrker er viktige leveområder for dyr og planter og bidrar til okt velferd for mennesker
gjennom vannforsyning. vannrensing, flomkontroll og karbonbinding. Disse systemene er
blant verdens mest truede økosystemer og ttdelegges raskere enn mange andre okosystemer.
Siden stadig flere vatmarksområder tbrsvlnner er det viktig med nasjonale og intemasjonale
tiltak som bevarer og tar vare på områdene på en fomuliig måte. Det enkelte medlemsland
er pålagt å sikre at den økologiske funksjonen hos områder på Rantsarlistett ikke ødelegges



Stdllllvb

eller blir dårligere. (ijettnotn å forvalte omradette  i  tråd med best mulig kunnskap om deres
verdi og tillegrenser for bærekraftig bruk skal vattnarkenes kvaliteter sikres for fremtiden.

Som folge av oppstart av prosjektet natunyperi Norge (NiN-systentet) og at livenes
våtmarkssystemer er innlemmet i Rantsar konvensjonen. så har DN vnlgt a kartlegge alle
verneomradcne (både  i  sondre del av Troms og i nordre del av Nordland). Resultatene lia

kartleggingen er forventet å foreligge i januar.

Xgrftte v rss mg
Det aktuelle ontrådet inngår i Kvitforsvassdraget som giennom Verneplan Il for vassdrag er
gitt varig vem. Dette ut fra at berggrunnen består av kulkltoldige berganer som gir en frodig
vegetasjon med mange kalkkrevende plartteaner. Ferskvannsfaunaen i de mange vennene er
artsrik. Flere av vannene har en interessant vunnvegetasjtrn med kransalger. De mange
vattnene og myrette danner et sammenhengende vâtmarksystem som er et av de mest
varierte og produktive l Nordland og 'l roms. Fuglefaunaen, særlig knyttet til vann og
vñtmark. er uvanlig rik og har stor verneverdi til tross for nærheten til flyplassen.

Ved kgl. res. av l0.l 1.94 ble det gitt rikspolitiske retningslinjer for vema vassdrag med
hjemmel i plan- og bygningsloven. Her slås det fast at trlTentlig forvaltning skal ta vare på
verneverdiene i venta vassdrag. også med hensyn til andre tiltak/inngrep enn
krufluthyggirtg. Tiltak i vassdntgslreltet skal vurderes mer restriktivt enn i andre vassdrag.

Irttgde nulur_Iyp;_-
Det er registrert to truede naturtyper i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Den ene av
disse er også utvalgt som natunype.

Krtllrsjtr- Ult-ulgl nuiurlypc:
Det går et bredt marmorbclte gjennom dalen hvor l-Lvenes flyplass ligger. og det bestar
vesentlig av kalkspatmarntor. Langvatnet, hvis sondre del utgjor en del av Nautåa
naturreservat. er lokalisert over denne kalkrike grunnen. Langvatnet er en svært viktig
kulksja av utforming kransalgesjo. og utgior en av åtte lokaliteteri kommunen.

Rundt vatnet er det torvjord. Lausmasscne består av timitringsntateriale. Langangen (2004)
beskriver l.angvatnet som en krattsalgesjn med klare eutml`e trekk (Ca  =  2l mg/l). Meget
grunn sjo nted rike tjonnaksbclter og kransalgebunn i panier. Vannvegetasjonen er svært
unsrik og dominert av tusenblad med tjonttaksarter lenger ut (Mjelde og Brandrud (  I  990).
Av kmttsalger registrene Langangen skjttrkratts og stivkrans (na-r tuet (N'l`)) i tette matter
500 meter fra land. Rike forekomster også av hroddtjtrnnaks (NT) langs sornst- og ostsida.
samt hostvasshltr (sårbar (Vll)) i sorvest og rist. Tuestarr(N f) ble funnet i sorenden i I984.
I  tillegg registrene Mjelde og llrandrud (I  990)  blant annet kanttusenblad. bnsttjttnttaks
(N'f), stivtjnnnaks (NT). småtjonnaks. småpiggknopp og trolig mattglattkrans.
Undersøkelse av vannvegetasjonen i kalksjoer i Nordland og 'froms avdekket også
bredtaggkrans (NT) og bustkrans (N'l`). jfr. NIVA Rapport l.nr. 6338-20l 2.

Kalksjoer eri Norsk rodliste for naturtyper 20l  I  kategorisert som sterkt truet (F.N). Flere
av de truede og sårbare artene som lever i kalksjoer er svært kalkkrevende og har sin
utbredelse sterkt begrenset til slike sjoer. Spesielt er de fleste Chara-anene sterkt
kalkkrevende. Mange kransalger som finnes i kalksjoer regnes som indikatorer på
nærlngsfattlge vanntnasser. og de er sensitive i forhold til euttoliering. (lvergiodsling
ansees derfor som hovedtrussel mot naturtypen. Også fremmede aner. tilgroing med annen
vegetasjon. arealendringer og klimaendringer vil kunne påvirke kalksjøene negativt.
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l-'orekomster av kalksjoer er gienrtom etter naturmangfoldloven  §  52 utvalgt som naturtype.

Utvalgte naturtyper er gitt en egen `orskril`t titstsatt l3 05.l l. Dc! er utarbeidet
ltrtttdlittgtsplatt th; knlksitter, hvor hensikten er å bevare naturtypett pa  en  ntåte og i  et
omfang som på lang sikt sikrer naturtypen og artene som er knyttet til den. herunder
bevaring av lokaliteter med  intakte  kransalgeforekomster.

Nnturmanglltldlovett  §  53 andre ledd pålegger forvaltningen å ta særskilt hensyn til
forekomster av  en  utvalgt natunype slik at foningelse av naturtypens utbredelse og
forekomstenes okologiske tilstand unngås. For det treffes  en  beslutning om å giore inngrep
i  en forekomst av en tttvttlgt naturtype. må konsekvensene for den utvalgte naturtypett
klarlegges. Det siktes her  ikke til  en ordinær konsekvensutredning etter plan- og
bygningsloven, men til eu enklere vurdering av konsekt ensene for naturtypens utbredelse
og tilstand for å kunne giore en faglig begrunnet avveining. Det er konsekvensene for
natunypen som må klarlegges. Viser analysen at  et tiltak ikke  har ttevneverdige
konsekvenser for den aktuelle forekomsten. behovet man ikke å gå videre for å se på
konsekvensen for naturtypen totalt. Viser den lbrste analysen derimot at forekomsten blir
odelagt eller forringer, blir neste trinn i analysen at man ser på hvilken betydning bortfaller
av denne forekomsten har for naturtypen som helhet.

RIkntt-r-
Den viktige rikntyrlokaliteten ligger mellom Langvatnet og Rv 833.  I  DNs nttturbase
beskrives riktnyra som ei fastmattentyr. selv om den er nokså fuktig og har enkelte blote
panier også. Myra heller svakt fra Rv 833 ned mot langvatnet. Den er  i  det vesentligste
tniddels rik. men med enkelte ekstremrike tendenser  i  panier det det lokalt er en god del
gulsildre og komstarr. Dett mest interessante arten er agnorstarr som forekommer med
spredte eksemplarer.

(iranmo nt.ll. (1985) har omtalt  et  rikstttyrttmråde i sortistltjomet at Langvatttet. ller ble
det blant annet påvist taglstarr, kjevlestttrr. taigastarr. linmjolke og stortveblad.
Sannsynligvis omtales Grattmo en lokalitet som ligger ganske nær den registrerte
rikmyrlokaliteten. Det er imidlertid såpass tydelige skille  i  artsinventar at det ttodvendigvis
ikke  er tale om samme lokalitet.

Myrområdet er vurdert som viktig (I!) fordi det er ei velutviklet rikmyr og dels ekstremrik
myr. l.ite areal og vegens avskjaering i kanten på oversiden gjor at verdien  ikke  settes
høyere. l Norsk mdliste for naturtyper 201  I  er «rikere myrflate i låglttndet» klassifisert som
en sårbar naturtype. Til grunn for vurderingen ligger blant annet  en betydelig reduksjon av
slike rikere myrllater. Selv om grolling har  anal!  de senere årene har utbyggittgspresset
mot disse områdene vært okende.

lit sok  i  l)Ns naturbase avdekker ialt l7l registrert lokaliteter av natunypen «Rikmyrni
Nordland, hvorav 22 linnes i Evenes.  I  og med at disse er spredt over storre områder vil
forekomstene og sammensetningen av aner variere mellom områdene. noe som medforer at
alle lokttlitetene blir viktige for de områdene de repmsente-rer.

Konklusjon
En eventttell realisering av planforslaget. slik det lbreligger skissen. vil fore til at det
viktige området med rikmyr blir fullstendig ødelagt. Dette vil få konsekvenser for
utbredelse og variasjon av naturtypen regionalt. og vil. ut fra foreliggende kunnskap. gi
konsekvenser for utbredelsen og tilstanden av natunypen i kommunen. Det er videre viktig
å være klar over at myrområder lagrer betydelige mengder (`0;. Denne klimagassen vil bli
frigiort dersom myra tas ut eller blir drenert.
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Videre vil det vaere uheldig med byggeaktivitet så nen Nauta naturreservat og kalksjøen.
Drenering av myra og avrenning vil kunne medføre okt eutrofiering av Langvatnet, noe
som lglen vil kunne påvirke kransalgene. Utbygging av kantsonen vil etter all sannsynlighet
også påvirke områdets betydning for hekltende og trekkende fugl.

Planen vil gjøre det vanskeligere á  nå målet som er satt for naturtyper og økosystemer i
naturmungfoldloven §  4. Fylkesmannen vil allerede på nåværende tidspunkt fraråde at det
avsettes byggeområder og områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur mellom
veien og Langvatnct. For  å  unngå eller begrense skader på naturmangfoldet bør det  i
henhold til naturmangfoldloven §  I2 derfor sw.-s på alternativ lokalisering av hotell og
parkeringsplasser.

Med hilsen

Tore Vatne (e.i`.)
seksjonsleder Ole Christian Skogstad

rådgiver

Dvllt' hrvvel w' gmllajml ¢'l4'IcII'¢:rrixk ug hur (ll'I_'fUI' ikke uml¢'r.\AriII.

Kopi til:
Evenes kommune
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Viser til deres høringsbrev av  02.07.20l2.

Statens vegvesen er et forvaltnlngsorgan med ansvar for planlegging. utbygging.
drill/vedlikehold og forvaltning av eumpaveger. riksveger. f ylkesveger. herunder gang- og
sykkelveger langs disse. samt følge opp den traflkkrnesslge bruken av dette vegnettet. Herav
følger bla. arealplanlegging. avkjarselsptilitlkk, trafikksikkerhet og miljø med mer.

Overordnede planer
Planomrldet innglr i godkjent reguleringsplan «Evenes lufthavn/flystasjon». vedtatt
2S.02.I993. og vil være en revisjon for deler av nevnte planen.

l rammeplan for avkjørsler har riksveg B33 ltoldningsklasse streng. som betyr at antall
avkjørsler ml begrenses.

Eksisterende situasjon
For riksveg 833. på aktuelle strekning, er fartsgrensen 60 km/t. Årsdngntrafikken (ÅDT) er
I300 enheter.

Utbygglagaplaner
F-VCHC-\ Servlt-‘cscnlfl ønsker l  utvide dagens parkeringsplass og samtidig legge til rette fnr
etablering av hotell ug andre servicefunksjoner.

Innspill:
0  Innenfor planavgrensnlngen ligger deler av rv 833. Kjarehane angis som veg,

fortau evt. gls~veg reguleres med sitt formll. øvrig vegareal som vegskraning, .
skjæring og grøli skal avsettes som annen vcggrurm - reltnislt anlegg.

0  Formllsgrense følger eksisterende eiendomsgrenser. men med minl mum avstand
til skulderkant veg på  3  meter. l den grad ut elendomsgtensert ikke tar med

'°‘“""" 'WW “Ull Kontoradresse immaamu
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tilhørende skjreringstopp eller fyllingsfot. må formålsgrensu utvides til også å
gjelde dette ureulet  + I  rneter.

Bredde på forlatt bør være  3  nreter med en skulder på 0,25 rneter.
Kantstcittsklarlng på 0.25 meter. Gis-veg bør være  3  meter med en skuler på 0.25
trteter pit hver side. Avstand tnellortr kjørebune og g/s-veg hør være 3meter.
Kjøreveg reguleres som Si -veg (jf. hh.0l7) ltjnrehane 6.5 meter og vegskultler på

l tneter på hver side
Statens vegvesen kun godkjenne ut det etableretes m adkomst på nordsiden og g
adkomst på sørsiden av riksveg 833.Adkomstene utformes som kryss ttt fra
dimensjonerende kjøretøy og lgimméte B. Adkomstene må tilfredsstille kravene i
vegnonnulen 017 og håndbok 263. utfomrlng av hlørnetrvrundlng med tredelt
kurveforiøp 2R-R-3R hvor  R: 9  meter. Frisiktkruv må oppfylles, i tillegg skal den
geometriske utformingen tilfredsstille vegnormalens krav til horisontal- og
vertlkalutforrrting.
Langs alle rilot- og fylkesveger er byggegrense 50 meter regnet fru ntidtlittje veg.
Dersom reguleringsplanen tar med seg rrideareal kan Statens vegvesen akseptere en
byggegrense på  25  meter under forutsetning at bygg som føres opp i nærhet til veg
vurderes opp mot påvirkning av støy. Ved behov må det gjøres tiltak slik nt
støynivået innendørs tilfredsstiller kniv i teknisk forskrift
l planstrmmenheng er det viktig at trafikkerte-slette. byggegrenser. sikttrorter mv.
fremgår av pinnen og er målsrrtt, eller beskrevet i bestemmelsene.
l fremlagte skisseforslag fremgår det ut gung- og sykkelvegen planlegges llyttet fru
sørsiden til nordsiden av riksvegen. Det bør opplyses hvordan gas-vegen planlegges
videreført utenfor planområdet.
For-tauet fra terminalhygningen til rv 833 må reguleres frem til innkjøring for
purkeringsplnss/nmingsomridel sør for riksvegen. Anbefaler ut ltrysnlngspunltt for
gående planlegges ved denne innkjøring.
l regulerirrgsbestemnrelsene (reltkefølgebestcmmelse) bør følgende punkt rus med:
f lppnrlrcirlrlre m» rrrgfikkr»»n'uI¢wv .skal skjr vlh-r ¢’PI(lIj4'I'l¢‘ h_\'_1,'_l,'t.'pIuIu'r .rum .skal
gmfltjlrnrres m' Statens veg varm. Byggrplrrrrrr' skal trrurlzelcier r' Iteuhtrld lil
håmlbtzk  l  3  9. Innenjbr planområdet gis de! t' b_vggeplam'n anledning u‘ I  å  gjøre
ntirrrlrr jm'.s'I.'_\'\-fngrr rlvfhflml og rijprwr-eg.

Yi hur vi ingen llere innspill så lungt, og sur frem til ir rnoltu ett uret tlclarljcrt reguleringspltrtt
lor videre helrurtdirrrg. VI gror oppurcrkstrrrr pit ut det kun fremkomme andre ntcrknuder i den
vitlcrc planprosessen.

Veguvdeling Midtre Hålogaland
Med hllSHl

J  Å K I "un- ge arsen w ,.;_  f, 'I
seksjonsleder (Z//1//,,':".«' f' /íf-/f f lt..  '

Gunnar Paulsen
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Hålogaland Pienkontor AS
Neseeveien  6
9411 Harstad
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var saksbehandler Var dato Var ref.
Elin Nybsk 06.06.2012 11/03480

Deres dato Deres ret..
02.07.2012

Harstad/Narvik lufthavn Evenes  -  Gbnr All - Evenes kommune  -  Varsel om plsnstart  -
Utarbeidelse av detaljert reguleringsplan  -  Evenes servicesenter

Vi viser til Deres varsel  I  brev datert 2. lull 2012. om oppstart av arbeid med detail-
reguieringsplan for Evenes servicesenter. Vi beklager innledningsvis et vart svar er
forsinket l forhold til svarlrieten.

Flegulerlngsplenloreleget skal legge til rette for utvidelse av fiyplaesrettet parkering samt
etablering av hoteil/ovemattlng. parkeringshus og andre eenrioefunkeloner. Planen vil
medføre endringer av områdene F1. T5 og V1 og berører T6 og vegaresiet l regulerings-
plan lor Evenes lufthavn/flystasjon.

Avinor er positive til et grunneier søker a fa fastlagt rammene for eln virksomhet. Det vll
gi forutsigbarhet ogsa for lufthavne. Vi er derimot ikke enlge l den arealbruken som det
oversendte planforslaget legger opptil. Avinor utarbeidet 12008 en lufthevnplan for
Harstad/Narvik lufthavn. Evenes (se vedlegg). Plsnsn konkluderte med et omradet
langs rv. 833 vil være et nødvendig utvideleesomrade for lufthevns. Reguleringsplan-
forslaget vil innebære en ereebruk som vanskeiigglør utvidelser av lulthavna.
Beslutningen om a lokalisere en lremskutl baeelQFlA-bsse for Forsvarets kampfly pa
Evenes. kan ha konsekvenser som lorslerker behovet for sikre ereelrsaerver for
iutlhsvna.

Velg sv fremskutt base vil ogsa gløre det nødvendig a vurdere hele gjeldende
reguleringsplan for Evenes iulthavnlfiystaelon pa nytt.  I  mellomtiden bor det ikke glores
reguierlngsendrlnger rundt iufthavne.

Vi ber uansett om at gleldende regulering ev T6 opprettholdes som fiyplaeslormai og at
det ikke apnes for arealbruk som tillater oppføring bygninger vest og ser for dagens
forretningsbygg (F1). Dette arealet bør reserveres for utvidelse av terminalomradet. Vi
anbefaler ogsa at gang- og sykkelsti opprettholdes pa sørsiden sv riksvegen. og føres
videre frem til hovedgangiinlen ut lra terminalen. Da unngas kryssing av riksvegen ved
innklørlng til terminalomradet. hvor lrafikkblide er komplisert. Nar det gjelder plassering

Avtnor AS Postboks 150 NO-20et Garden-noen
Telefon I16 30 550 Telefaks 64 8120 21
postiavlnonno www.lvInor.no NO De! 10! 202 MVA



ev evkløreler  og bruk ev areal Innenfor byggegrenser henvteer vl til eventueile
merknader fre Staten: vegvøeene.
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Innspill ved detalj regulering -  Evenes kommune -  gnr 4  bnr 4 -  Evenes
servicesenter

Med bitgrunn i i.ov om kulturminner og Plan- og bygningsloven. herunder iylkesplartcnog
rikspolitiske retningslinjer. gir Kultur- og mlljeavdelingen følgende innspill og uttalelse ttl forslag
til planprogram:

Plsafsglig innspill
Hensikten med planen er Hegge til rette for utvidelse sv parkeringsplass kombinert med annen
næringsvirksomhet, samt tomt til hotell.

Pa generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:
o l gjeldende fylkesplan er det uttalt klare ml] l`or arealpoiitikken i  perioden. Vi vil be om st

disse hensynstas i planarbeidet.

ø  Nasjonal politikk pilegger ogsa kommunen a planlegge med tanke pt en utforming som er
tilrettelagt for alle gntprser. Dette vil blunt unnet si ut de funksjonshemmedes interesser ntti
ivaretas.

0  llensynet til bom og unge må lvttrettts l planleggingen. Sikker skolevei. snutt god tilgang til
lekenrealer og andre :uteområder er viktige ltensyn som bor være iokttsl planleggingen. Det
hes ogsa om at  mm  I plattlegglngen hur fokus pl sikring av omrlder der bam og unges
ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en sserlig risiko for liv og helse.

0  Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske furhuld. jf r.
plttn- og bygningslovens  §  I-l om de estetiske forhold.

0  Planprosessen :tknl legge opp til en tncsivirkning l trod tnetl olun- og bygningslovens
bestemmelser. Det vil si nt bemne porter i ornrldet må trekkes aktivt inn i prosessen.

0  Det vises til naturmangloidlovens §  7  som gir prinsipper for oiTerttlig betiutnlngstttklng jf
natunnangfoldlovens §§ B -  l2.

0  Alternative energikilder bor alltid vurderes. Det bes om st bygninger og tiltak oppføres med
tanke pa fremtidige klimaendringer. og med tunke på  å  redusere energibebot' og
klintttgnsstttslipp.

Planfsglig innspill: Trygve Sntttttn. tlf. 756$059l

/ttireue Ptettrnottlt Dir. 75 M OS 19 'saksbehandlar 'font Andre lídvldsen
lfyltteslttssttt 'rlI‘.: 1.1 as 01 In Avdeling. Kuhn: og milla
Ito-ti l-todn l-'sh Enhet Iluitumttnnet i Nntdlntl

ilsoksatttose lblssern p. loo F-poat. puat-'rtnlkitn



Kulturrnlnnefngllg innspill
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. SA langt vi kjenner til. er det ikke i konflikt med kjente
vemevcrdigc kulturminner. Alle kulmrmlnm.-r er Imidlertid ikke rcgíxlrcrl. Fylkcskontmunen vil
derfor vise til tiltakshavers aktsomliets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på
fornminnenjf. kulturminneloven:  §  B andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages
gjenstander, ansamlinger av trekull eller unsturiige/uventede eteinkonsentrasjoner md vi underrettes
umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeidet!
marken.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Med vennlig hilsen
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kulturvemsjef

Tom Andre Edvardsen

arkeolog

Kopi til:
Evenes kommune Postboks 43 8539 BOOEN l OI-‘OTEN

Snmetlnsel Avjovargeaidnu so 9730 KARASJOK
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Odd Amold Graebmk

'n Ken! I
Hålogaland plenltontor ale
Neeeevelon  6

941 1 HARSTAD

Uttalelse ttl vareel om plenstart  -  detaljert reguleringsplan for Evenes
Servicesenter  -  gnr 4 bnr 4  I  Evenes kommune

Viser til varsel om oppstart av planarbeid for detaljert regttleringaplan for Evenes Servicesenter -  gnr
4 hm 4  i  I~'.\-cncs kommune. Forzn-Aral);-gg uttaler seg med den ltenaikt lt ivareta forsvarets
arealbrukaintereaaer i salter som hehandles etter plan- og bygningsloven.

Det kan ltet' tipplyaett nm at furttvaret hut imu.-mm.-r i, eller ttttm katt bli lzemrt av tiltak lom det
leggen opp til i denne planen. llorrvarettt itttereewr et ogelt blitt økende etter :turtingetu vedtak om at
Evenes akal bli framttkurt bue for de nye kampflyene. V i vil drofte dette planarbeidet med forsvaret
etter tl-tienvvtltlirtjgert. .\lc-d I mml. tvatlrtst midi  t lelleafenett er det ikke tnultjg :t ftt til det noe
tidligere. Det som kommer fram i rliattc tltoftingen vil bli lagt til grunn for vltt ttttttlelse etter at
planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn. lft-attt Lil den tid Inn‘ vi imidlertid troen punkter som vi
ber otn blir ltensymatt i det videre planarbeidet:

l. Det forutsettes at avkjørselen til forsvarets omrâde i dett mm: delen av plattomradet forblir
uendret.

2. Evt. endringi bypjjgeltoyele utover det mm er vedtatt i gjeldende plan ma godkjennes av
forsvaret. Dette i flu-hold til innflyging og evt. innsyn dl forsvareta ttmnltlcr.

fl.  I  tilknytning til rt-gttlt-rtrtg av Imu.-ll\ trktotttltt-.t hm tlt'l tttarlit-itIt-s ttttrvsottelt-.trt og fnnnntea
fnrslttg ttl evt. avlmtetttle tiltalt. jfr. rtttttldtriv `l` 153! (Ml) U2.ll7.2(lI2) Inm-rt pin [1l"I)[glIu.u'I

fur aktivitet  10-20  ar fmm i titl

Vi triller on gjerne til rtldtgltet der-tom det er nnsk elig ny, onsker lykke til videre i planarbeidet.

(‘dM.¢~.u1vt/
Odd A. Greeormk
Portelollelorvsltet
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Hålogaland Plsnkontor AS
Nesaeveien 6
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innsigelse U planlagt ny reguleringsplan lor omradma F1.T5 og V1  i reguleringsplanen
'Evenes iullhavnfllyetasjon' til lleteiilevarrlalllng og nøringsvlrlrsomhstlparlreringslorrnai.

Viser tllrnottalt varsel fra Hålogaland Planltonbr A8 om pllnuunvoconndo Evenes Servicesenter
med everlrist01.08.12.

Jeg samtykker like ut planforslaget. da forslaget til ny plan vil vesentlig raduaereverdien og
bruksrlylhn av min eiendom gnu W40.

I  Munro oppstanrnsts11.06.12 vedvarende ny regularlngsphn pa Nauta framkommer det at
ltornmunen enekeratmin lrilldaelendorn endrsstil holsillormal.  l  relerai lramele 21.06.12 saksnr.
37/12  orngodilenning av opgsterl av reguleringsendring star det i ref. sida 8 'regulering av
oIondorn0gnnIoIomd¢alopphovonlokiuouluIlIv6.jmi2012 bervenielillorslagsllllarhar
imgattavtalamsdlijerrwlebllavartilalendomgnrdbrlrso.

Jsgarilrliebiiltltontalrtetevlersiagsüler.ogieganaerderloratkernnainerlsvlltararireafopplylt
lorvldarsglanarbald.

Farniilsn MroIudmnobndannnonmId7vyuoognIInt.oomninhrbypdu,oldon1B53. llllnbrorhar
owItdtvMhutdommmnvohndanplLhM.HylhvodNwMuvMhmIhd,pghlr3bun
lomnhnnomMbq:pvokIUIhItbnInIEvoneI,ouInakorllot1ndhm0ddo!. Dallaharjeg
vedtltligareanladningopglyattliutbyggarhrbjamfihnesl-lan harlldllgeretittrylrtanslraornåkiepa
mlnalerldorrlloml,sornhansafinsltetlatartamadblltallelaogâfñlligangllvannetfi

Jeglorvarttelatmbvggerlontoldtsegtüdaiemgenesornlrornmunenislorsaltanstrerrtdrllt,relmala
11.06.12ogmate21.0$.12.dadsiteilrlral1arddaddlaggerjagtligrunnatdslallglanlagglngsn

Dersomlorslegsalillerlrantrnerlllvud llrjape inalanrlom tilghettiiglsnlrie
tilsvarende oIenoom.vIuegvuruen ugumuct.  m mwmm p”

Medvemlighllaan
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Thomas Knutsen

Fra: Walstad, Elin Anita <Elin.Walstad@forsvarsbygg.no>
Sendt: S. november 2012 13:09

Til: 'haalogaland.plankontor@c2i.net'

Kopi: 'steinar.sorensen@evenes.kommune.no'; Graabræk, Odd Arnold; Johansen,
Cato; Johansen, Knut Jonny; Dobloug, Olaf Qvale; Idar Ludvig Nilsen

Granøien <ldarLudvigNilsen.Granoien@sintef.no>dar Ludvig Nilsen
Granøien

Emne: VS: Støysonekart - Evenes flystasjon
Vedlegg: B20121025_byggesak Hotelltomt.pdf

Hei

Vi viser til telefonsamtale  i  dag, samt tldllgere henvendelse og oversendt uttalelse fra Forsvarsbygg

angående forventet framtidig støybelastning (vedlagt) vedr. Evenes Servicesenter, gnr.4 bnr 4. Det
planlegges tilrettelagt for bla. hotell og parkering.

Nedenfor følger en presisering mht. lydkrav som legges til grunn for bygnlngskategorlen
overnattingssted:

Teknisk forskrift henviser til NS 8175 for lydkrav til ulike bygningstyper, herunder overnattingssteder.

Lydkrav til overnattingssted er angitt i standardens kap. 10/ Tabell 29.
Standarden angir følgende krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder:

Type brukerområde Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
I  gjesterom og fellesareal fra utendørs Lp,A,24h (dB) 25 30 35 40
lydküder

Klasse C anses normalt å tilfredsstille forskriftens minimumskrav til innendørs lydnivå.

Standarden angir mao. ikke krav til utendørs I dnivå for overnattingssted, men bygget må
dimensjoneres slik at krav til innendørs lydniva overholdes.

Håper dette var oppklarende.

Med vennlig hilsen

Elin Walstad

Miljøsjef

Forsvarsbygg kampflybase

Tel: 815 70 400
Mobil: +47 902  05  678
Internett: www.forsvarsbygg.no

Besøksadresse: Grev Wedels plass 5, Oslo

Postadresse: Pb 405 Sentrum, 0103  Oslo

Fra: Walstad, Elin Anita

Sendt: 25. oktober 2012 13:18
Til: 'steinar.sorensen@evenes.kommune.no'
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Kopi:  Graabraek, Odd Arnold; Johansen, Cato; Sørskog, Heidi Kronberget; Dobloug, Olaf Qvale
Emne:  VS: Støysonekart - Evenes flystasjon

Hei

videresender en uttalelse vedr. framtidig forventet støybelastning i fm planlagt utbygging av tomt nær
Evenes flyplass.

Med vennlig hilsen

Elin Walstad

Miljøsjef

Forsvarsbygg kampflybase

Tel: 815 70 400
Mobil: +47 902 05 678
Internett: www.forsvarsbygg.no

Besøksadresse: Grev Wedels plass 5, Oslo
Postadresse: Pb 405 Sentrum, 0103 Oslo

Fra: Walstad, Elin Anita
Sendt: 25. oktober 2012 13:03
Til: Graabræk, Odd Arnold
Kopi: Johansen, Cato; Johansen, Knut Jonny; Dobloug, Olaf Qvale
Emne: SV: Støysonekart - Evenes flystasjon

Hei

Vlser til tidll ere henvendelse og kort møte sist uke vedr. planlagt utbygging med bla. hotell og
parkering p eiendom inntil Evenes flystasjon.
Vedlagt en uttalelse vedr. forventet støybelastning i en situasjon med framskutt base. Det gjøres
oppmerksom på at støyberegningene er foreløpige.

Med vennlig hilsen

Elin Walstad
Mlljøsjef

Forsvarsbygg kampflybase

Tel: 815  70  400
Mobil: +47  902 05  678
Internett: www.forsvarsbygg.no

Besøksadresse: Grev Wedels plass S, Oslo
Postadresse: Pb 405 Sentrum, 0103  Oslo

Fra: Graabræk, Odd Arnold

Sendt: 19. september  2012 09:23
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Til: Walstad, Elin Anita
Kopi:  Langfjell, Finn-Øyvind; Johansen, Cato
Emne:  Støysonekart - Evenes flystasjon

Hei!
I forbindelse med  at  det er startet arbeid med en privat reguleringsplan inntil Evenes flystasjon, bes
det om å få oversendt det siste støysonekartet som ble utarbeidet for området. Reguleringsplanen har
som formål å legge til rette for bla. hotellvirksomhet og parkering.  Ut  fra det jeg har sett av kart som
ble presentert bla. i Harstad-Tidende, kan det se ut som at hotellet er tenkt planlagt  i  rød sone.

Vår bruk av støysonekartet vil primært være å bruke det som dokumentasjon forå ivareta våre
. .  0 . . 0 . . . . . . .
interesser i omradet, men vi vil ogsa bruke det aktivt i dialog med planlegger i en tidlig fase i
planarbeidet for om mulig å unngå konflikter og evt. sette krav til avbøtende tiltak.  I  ytterste
konsekvens kan det bli nødvendig å fremme innsigelse til denne planen.

Legger ved foreløpig skisse til planløsning og vår uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet. I det
videre arbeidet er det fra vår side et ønske om dialog med dere i kampflyprosjektet.

Med hilsen
Odd A. Graabræk
Porteføljeforvalter

Forsvarsbygg
Markedsområde Hålogaland

Tel: 815 70 400
M0bil:+47 45 63 07 79

E-post: mmmm 
Internett: www.forsvarsbygg.no

Postadresse: Postboks 309, 9483 HARSTAD
Besøksadresse: Festningsveien, Trondenes Leir
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Byggesak Evenes Servicesenter

Tilbakemelding mht. framtidig støvbelastnino

Vi viser til henvendelse vedr. reguleringsplan for Evenes Servicesenter, gnr.4 bnr 4 Evenes kommune.

Etter hva vi har fått opplyst legges det til rette for bla. holellvirksoinllet og parkering på Lomtearealet.

Forsvarsbyggs har bedt SINTEF IKT om  å  gjøre beregninger av framtidig støynivå og denne uttalelsen er

basert på beregninger og støyfaglig vurdering utført av SINTEF IKT. Det er imidlertid Evenes kommune

som er planmyndighet og beslutningstaker i saken.

Beregningene er basert på vurdering av støy til omgivelsene med Evenes som framskutt base. l

vurderingen er det sett på er aktivitetsnivå pr. år tilsvarende 792 sorties, derav 104 skarpe oppdrag.

Eiendom r. 4 bnr.4

I henvendelsen er det oppgitt at det legges til rette for hotellvirksomhet.

Vurdering av støybelastning:

I en vurdering av Evenes som framskutt base, forutsatt 792 sorties pr. år derav 104 skarpe oppdrag, vil

denne eiendommen bli liggende i rød sone, vektet elrvivalentnivå er beregnet til Lden=65 dB(A).

Døgnekvivaleiit lydnivå (LAekv24t) er beregnet til 62 dB(A) og inaksiinaliiivà på natt (LSAS) er beregnet

til 74 dB(A).

For øvrig vises til NS 8175 mht. innendørs lydnivå for bygningskategori hotell.


