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Hei. Nedenfor (blå skrift) finner dere en høringsuttalelse fra Evenes kommune ved prosjektorganisasjonen 

«områdeplan Nautå», utarbeidet av Norconsult. 

Noe av punktene kan nok være overlappende med Evenes kommunes uttalelse, jf. oversendelse til dere 

mandag 24.06, men vi så et behov for å fremheve de problemstillinger som er i de nærliggende områder til 

deres regulering. 

Viser til vår frist 25.06 for å levere innspill til deres forslag. 

Arealdisponering utenfor arealer avsatt til MForsvaret i plankartet

Etableringen av Evenes flystasjon kan medføre restriksjoner og hensynssoner ut over arealene avsatt til 

Forsvaret, jf. konsekvensutredningene: 

«Støysoner og andre restriksjonssoner som følger av planen vil danne innspill til kommunenes (Evenes, 

Skånland) kommende rullering av kommuneplanens arealdel.»

Det framgår ikke av utredningene hvilket omfang restriksjonene/hensynssonene vil ha. Dermed er det uklart 

hvordan Evenes kommune får avgrenset sitt handlingsrom for arealdisponering utenfor planområdet som nå 

er på høring.

Evenes kommune har igangsatt rullering av kommuneplanens arealdel. Planprogram fastsatt høsten 2018. 

Videre er det også igangsatt en planprosess med områderegulering Nautå. Planprogram fastsatt 07.05.2019. 

Forslag til oppstart av områdereguleringen ble lagt fram i møte mellom Forsvarsbygg, Statens vegvesen, 

Avinor og Evenes kommune 28.06.2018, og ei arbeidsgruppe med de statlige aktørene ble etablert. 

Kommunen ønsker å avklare og tilrettelegge arealene rundt E10/adkomstkryss til Harstad/Narvik lufthavn, 

Evenes. Dette gjelder i utgangspunktet sivil del av lufthavnen med tilliggende næringsarealer, Nautå 

næringspark, samt uregulerte arealer på begge sider av E10 fram til kommunegrensa mot Skånland. 

Gjennomføringen av områdeplan skal sikre kommunale interesser, tilrettelegge arealer for en framtidig 

næringsutvikling og ivareta møtepunktene med statlige planer i området. Flere næringsaktører har allerede 

lagt planer for utbygging av sine eiendommer, og er involvert i planprosessen. 

Både for arealene inkl. i områdereguleringen og for kommunen som helhet er det viktig med forutsigbarhet i 

framtidig planlegging og arealdisponering. Dette gjelder både for Evenes kommune og andre interessenter 

som private næringsaktører. 

Restriksjoner/hensynssoner som følger av planen og etableringen av Evenes flystasjon bes synliggjort 

snarlig.

Med hilsen

Lars Andre og Herbjørg 

Norconsult AS

Skoleveien 1, 9407 Harstad
Tel: + 47 67 57 10 00 
www.norconsult.no
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Med vennlig hilsen

SteinEven Fjellaksel

Leder Plan og utvikling

Telefon: 411 05 187

www.evenes.kommune.no

www.facebook.com/EvenesKommune/

https://www.visbrosjyre.no/Evenes_kommune/WebView/
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