
Forslagsstillers merknadsbehandling av forhåndsuttalelser 
etter begrenset høring  
 
Dato: 02.11.2022 

Reguleringsendringen ble lagt ut til begrenset høring av forslag til mindre reguleringsendring 
iht. Pbl. §12-14 den 23.06.2022. Planarbeidet ble kunngjort i avisen Nye Troms. Frist for å 
komme med innspill ble først satt til 22.07.2022, med utvidet frist til 01.09.2022 for statlige og 
regionale myndigheter grunnet ferieavvikling. Det har innkommet totalt 7 merknader fra 5 
Merknadsstillere som er oppsummert og svart opp av forslagsstiller under.   

 
Nr Merknadsstiller Dato 

1 Statsforvalteren 
Ønske om utsatt frist  
Merknad   

 
05.07.2022 
21.07.2022 

2 Fylkeskommunen  19.07.2022 
3 Mattilsynet 

Merknad 
Oppfølgende svar til merknad  

 
20.07.2022 
15.08.2022 

4 Statens vegvesen  29.08.2022 
5 NVE  30.08.2022 

 
Resymé av innkomne forhåndsuttalelser 

1 Statsforvalteren - Ønske om utsatt frist og merknad 05.07.2022 
21.07.2022 

Merknadsstiller viser til at: 
Merknadsstiller anmoder om utsatt høringsfrist per brev datert 05.07.2022. Merknadsstiller 
leverte likevel sin uttalelse i brev datert 21.07.22, hvor de ikke har noen innvendinger til 
foreslåtte endringer. Merknadsstiller støtter at foreslåtte endringer er av den karakter at den 
ikke må underlegges ordinær planprosess.  
 

Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller tar merknadene til etterretning. Høringsfrist for statlige og regionale 
myndigheter ble utsatt til 01.09.2022. 

2 Fylkeskommunen  19.07.2022 

Merknadsstiller viser til at: 
Merknadsstiller støtter på likhet med Statsforvalteren at foreslåtte endringer er av en slik 
karakter at det ikke må underlegges som ordinær planprosess. Merknadsstiller har ingen 
merknader til de foreslåtte endringene.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller tar merknad til etterretning.  

3 Mattilsynet, merknad og svar  20.07.2022 
15.08.2022 

Merknadsstiller viser til at: 
I brev datert 20.07.2022 har merknadsstiller følgende innspill til reguleringsendringen: 
Merknadsstiller forstår planendringen som en utvidelse av Malangen brygge. De viser til 
tidligere kontakt fra 2007 om drikkevannsforsyning til anlegget, og at de aldri fikk noe på 
høring. Videre skriver de at de ikke kan finne noe konkret om drikkevann i plandokumentene, 
men leser at det er satt av plass til et behandlingshus for vann. Det stilles spørsmål til om det 
er egen vannforsyning da merknadsstiller ikke har fått noen plangodkjenningssøknad eller har 
innregistrert noe. Sist de ble informert var i forbindelse med etableringer av sjøledning til 
Malangen brygge som drikkevannsforsyning. Merknadsstiller lurer på om denne eksisterer, og 



om den skal brukes videre.  

Avslutningsvis tolker merknadsstiller endringsforslaget dithen at det blir en betydelig 
utvidelse av antall personer innenfor området og at dette utløser plan for hvordan man skal 
klare å forsyne disse med tilfredsstillende vann. Det varsles om innsigelse dersom de ikke får 
en detaljert plan over vannforsyning til en utvidelse av et «området».  

I påfølgende brev datert 15.08.22, innrømmer merknadsstiller misforståelsen vedrørende 
utvidelsen, og synes det er bra at dette ble avklart. De har likevel følgende spørsmål:  

- «Foretaket kan overta driftsansvaret etter ferdigstillelse.»(, jf. vedtak fra Balsfjord 
kommunalteknikk, gjort i sak 09/07 den 02.10.2007.) Hva ble gjort i denne forbindelsen? 
Er det Balsfjord kommunalteknisk som eier og drifter anlegget, eller er denne oppgaven 
fordelt til andre?» 

- «Er det for eksempel det etablerte bassenget eid og driftet av Malangen Brygge?» 
- «Videre trenger vi informasjon om lengde, dimensjon og leveringskapasitet på 

sjøledningen.» 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller tar overnevnte merknader til orientering og har svart opp merknadsstiller med 
følgende:  
 
Vannforsyning 
Det ble gjort et vedtak om etablering av sjøledning for vann i 2007. Vedtak foreligger og kan oversendes 
om ønskelig. Sjøledningen og buffertank for vann ble etablert kort tid etter og har vært i drift siden, og 
dekker, som det går fram av vedtaket, hele planområdet med kommunalt vann fra kommunens 
vannkilde på Nordbynes. Forslagsstiller stiller spørsmål ve dom Mattilsynet har fått med seg dette 
vedtaket. 

Mattilsynets uttalelse om «Betydelig utvidelse av antall personer innenfor området 
Forslagsstiller påpeker at det ikke medfører riktighet at planen innebærer en utvidelse av antall 
personer, da planområdet ikke er foreslått utvidet verken i areal, personer eller kapasitet – til tross for 
noen flere båtplasser. Det endringsforslaget derimot gjør er å tilpasse blant annet tomtegrensene, slik at 
planen forholder seg til slik enhetene faktisk er bygget i dag. Tillatt utnyttelse for hvert delfelt i 
endringsforslaget forholder seg til eksakt samme BRA-tall som i plan fra 2007 (T-BRA fremgår her av 
bestemmelsene). Eneste forskjellen er at f_BUT er utvidet fra tillatt BRA på 200 m2 til 300 m2 grunnet 
mulighet for etablering av anneks tilpasset bevegelseshemmede. Denne utvidelse innebærer ikke økning 
av antall personer som benytter seg av fritidsboligen innenfor tomten. Ellers er noen av tomtene slått 
sammen, som også kan se ut som en utvidelse, men maksimal tillatt utnyttelse forblir den samme totalt 
sett.  

Endringsforslaget viser derimot til en «videreutvikling innenfor planområdet», ref. hensikten med 
planen, noe som forslagsstiller forstår kan være årsaken til overnevnte misforståelse. Denne 
videreutviklingen det vise til, gjelder kun for allerede regulerte tomter som er justert iht. faktisk 
situasjon ref. nevnte endring over. Endringsforslaget bygger dermed på allerede vedtatt plan og ingen 
av endringen tilsidesetter hovedrammene eller forutsetningene i gjeldene plan, heller ikke for antall 
personer innenfor området. 

Siden det ikke er snakk om utvidelse av antall personer vil det heller ikke utløse krav om plan for 
hvordan man skal klare å forsyne disse med tilfredsstillende drikkevann, da dette er ivaretatt gjennom 
foreliggende plan. Vannforsyningen videreføres slik det foreligger i dag. 

 
Svar på andre spørsmål:  
«Foretaket kan overta driftsansvaret etter ferdigstillelse.»(, jf. vedtak fra Balsfjord 
kommunalteknikk, gjort i sak 09/07 den 02.10.2007.) Hva ble gjort i denne forbindelsen? Er det 
Balsfjord kommunalteknisk som eier og drifter anlegget, eller er denne oppgaven fordelt til 



andre?» 
Sjøledningen ble etablert av Malangen Utvikling AS, som var det samme foretaket som 
etablerte hotellet og rorbuene i perioden 2005-2012. Det formelle eierskapet ligger etter vår 
kunnskap fremdeles hos Malangen Utvikling AS. Om rorbueierne også er reelle medeiere i 
ledningen på bakgrunn av sin medfinansiering gjennom felleskostnader i det aktuelle tidsrom 
er uklart for oss. Malangen Resort AS, som kjøpte hotellet fra Malangen Utvikling AS i 2015, 
fikk i forbindelse med ervervet etablert en tidsbestemt (evigvarende) bruksrett til ledningen.» 
 
«Er det for eksempel det etablerte bassenget eid og driftet av Malangen Brygge?» 
Dette etablerte Malangen Utvikling AS i forbindelse med etablering av vannledningen, jfr. pkt. 
ovenfor. Vi er ikke kjent med størrelsen, desinfisering eller rengjøringsrutiner. For et hver 
tilfelle tilføres det aldri vann fra denne tanken til hotellet eller rorbuer i reguleringsområdet 
Nedre Skutvik. For reguleringsområdet Nedre Skutvik har tanken funksjon som buffertank for 
slokkevann i tilfelle brann.» 
 
«Videre trenger vi informasjon om lengde, dimensjon og leveringskapasitet på sjøledningen.» 
Sjøledningen har dimensjon Ø90 mm, en lengde på ca. 8.000 meter og 70 høydemeter fra kum 
og til hotellet. Dette gir en kapasitet på ca. 8.445 liter per time, litt over 140 liter i minuttet. 
Dette stemmer overens med Pipelife sine beregningsmodeller. Dette gir en kapasitet på ca. 
200.000 liter per døgn. Tidligere beregninger som ble gjort for reiselivsanlegget fullbooket, 
viste at det da maksimalt ville forbruke ca. 60.000 liter pr døgn.» 
 
Overnevnte svar er sendt direkte til Mattilsynet, slik at de har blitt orientert fortløpende i 
prosessen.  
 
4 Statens vegvesen 29.08.2022 

Merknadsstiller viser til at:  
Merknadsstiller viser til parkeringsplassene innenfor området som er utformet direkte mot 
veg hvor man kjører ut i hele parkeringsplassens bredde. Det vises til at dette ikke er å 
anbefale trafikksikkerhetsmessig, og merknadsstiller anbefaler derfor at det bør anlegges en 
eller to avkjørsler ut fra parkeringsplass til veg, slik at resten av parkeringsplassen skilles fra 
veg fysisk. Videre viser merknadsstiller til at det ikke er anlagt snumuligheter i enden av alle 
internveger og mener dette bør anlegges. Avslutningsvis ønsker merknadsstiller at det tegnes 
inn sikttrekant i kryss ved o_SVG7 i plankartet.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller tar merknad til etterretning. Det påpekes først og fremst at planendringen ikke 
legger opp til endringer av nevneverdigbetydning i forhold til veier, snuplasser eller 
innstikksparkeringer, da disse i hovedsak allerede er etablert eller utformet slik også i 
gjeldende plan fra 2007. Planjusteringen har som hovedformål å fange opp mindre 
terrengtilpasninger av det allerede etablert veisystem og parkeringsarealer, slik at planens 
formålsgrenser skal harmonere med faktisk etablering og tomtegrenser. Ny kapasitet på p-
plasser gjelder i all hovedsak båthavn, og dette er p-plasser i en egen ny endevei, uten 
passerende trafikk, slik at disse dermed holdes adskilt fra veinettet/andre transportruter.  
 
Det er likevel gjort justeringer iht. gjeldende plan som omhandler tilpasninger motivert i å 
forbedre trafikksikkerheten: 

• I justert plan etableres det en egen veiarm inn til bålstue/badeanlegg, slik at man får 
atskilt den større felles p-plassen fra veinettet, og ikke lenger trenger kjøre gjennom 
fellesparkeringen for å komme til disse fasilitetene. 

• Bussoppstillingsplass flyttes/omdefineres slik at man unngår blindsoner ved inn- eller 
utkjøring, særlig i forhold til fotgjengere. 



• Det gjøres justeringer for å forbedre snumuligheter i endeveien, ved at dette arealet 
utvides for å unngå brukerparkering i konflikt med snuplass og snødeponi. 

 
Det er videre gjort følgende endringer for å bedre trafikksikkerheten, i henhold til overnevnte 
merknader:    

• Deler av tidligere f_SKV2 er nå endret tilbake til gangadkomst, f_SGG7, som i 
opprinnelig plan. Merknadsstiller ønske om at det tegnes inn sikttrekant i kryss ved 
o_SVG7 i plankartet vil dermed utgå siden det nå ikke lenger er anlagt kjørevei her.  

• SPP1: Parkeringen er utvidet noe mot plangrensen slik at det muliggjør at resten av 
parkeringsplassen kan skilles fra veg fysisk for å bedre trafikksikkerheten.  

• SPP2: Dybden på eksisterende parkering er utvidet mot hovedvei, også her for å 
forbedre trafikksikkerheten.  

• SPP3: Formålsgrensen er utvidet for å gjøre parkeringsplassen litt større. Samme 
hensikt som vist til over.  

• SPP4: Her er det lagt til «tillatt inn- og utkjøring» slik som p-plassen benyttes i dag.  
• SPP6 er avsatt utelukkende som busslomme, og det er lagt til piler for inn- og 

utkjøring.  
• SPP7: Lagt til «tillatt inn- og utkjøring» for forbedret trafikksikkerhet.  
• SPP10: Dybden på eksisterende p-plass er utvidet ned mot sjøen, også her for å 

muliggjøre at parkeringsplassen kan skilles fysisk fra veg for å bedre 
trafikksikkerheten. 

• SPP11 er flyttet noe lenger vest for å forbedre trafikksikkerheten, med hensyn på 
avstand til sving.  

• SPP12: Piler for «tillatt inn- og utkjøring» er lagt inn.  
• SPP14 er tatt ut fra plankartet.  

 
Fartsgrensen i området er for øvrig 30 kilometer i timen, samt at vei- og stinettet er etablert 
slik at fotgjengere og syklister flere steder får betydelige snarveier ved å benytte stiene 
framfor å gå etter veien.  
5 NVE  30.08.2022 

Merknadsstiller viser til at:  
Merknadsstiller har ingen merknader til de foreslåtte reguleringsendringene.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller tar merknad til etterretning.  
 

 


