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FORORD 
På vegne av William Invest AS/ Blåmann Bygg AS fremmes planprogram for Detaljreguleringsplan 
med konsekvensutredning for Eidhaugen. Planprogrammet er utarbeidet i henhold til Plan og byg-
ningsloven § 4-1 og Forskrift om konsekvensutredning § 6.  
 
Planforslaget gjelder utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Eidhaugen boligområde, gnr/ bnr. 
88/12 og 88/12-3 i Tromsø kommune. Eiendommene har adresse Eidhaugen/ Ropnesveien i Eidkjo-
sen. 
  
Forslagsstiller og grunneier er Blåmann Bygg AS. Ansvarlig planmyndighet er Tromsø kommune.  
 
Detaljreguleringsplanen skal i hovedsak legge til rette for utbygging av boliger med fellesarealer og 
offentlig grønnstruktur, samt regulering av eksisterende gang- og sykkelvei. Eiendommen er i kom-
munedelplan for 2011-22 avsatt til LNFR. Det er knytta en kvote på 19 boenheter til eiendommen, 
innenfor den såkalte «boligkvoten» for antall nye boliger som kan etableres på Kvaløya. Regulering 
til boligformål utløser krav om konsekvensutredning.  
 
I henhold til Forskrift om konsekvensutredning, skal det utarbeides planprogram for planarbeidet. 
Planprogrammet angir rammene for det videre arbeid med detaljreguleringsplan.  
 
I henhold til Plan- og bygningsloven, § 33-2, skal forslag til planprogram sendes på høring og leg-
ges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Høringsfristen er her utvida med 2 uker pga. sommer-
ferien. 
 
Forslagsstiller inviterer med dette myndigheter og interessenter i området til å komme med syns-
punkter på tiltaket og virkninger av dette, samt tema som bør tas opp og bearbeides i plan- og utred-
ningsarbeidet. 
 
Merknader og uttalelser til planprogrammet rettes til: 
Borealis Arkitekter as, Storgt. 124, Boks 1131, 9261 Tromsø.  
 
Eller ta kontakt med undertegnede på mail: aina@borealisark.no. 
 
Frist for å komme med innspill/ merknader til forhåndsvarsel og offentlig ettersyn av planprogram 
settes til 26.08.16.  
  
 
Tromsø 24.06.16 
 
 
Aina Bjerke 
Borealis Arkitekter as  
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1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

 FORMÅL MED PLANARBEIDET 
Det overordna formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutvikling med adkomstvei og 
tilhørende fellesarealer. Planområdet inngår i avsatt LNFR-område i kommuneplanens arealdel. Det 
er tilknytta en boligkvote på 19 boenheter som legges til grunn for formålsendring til boligformål. 
Formålsendring til boligformål ble vurdert i konsekvensutredning i forbindelse med kommunepla-
nens arealdel for 2015-26, med konklusjon liten/ negativ eller positiv konsekvens. Reindrift skal ut-
redes ved utarbeidelse av reguleringsplan, hvor ivaretagelse av trekkled for rein inngår. I planområ-
det inngår også eksisterende gang- og sykkelvei langs Ropnesveien.  

 FAKTA OM PLANFORSLAGET 

 VURDERING ETTER KONSEKVENSUTREDNINGSFORSKRIFTEN 
Tiltak som skal reguleres er vurdert etter Forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2014-12-19-
1796), heretter omtalt KUF. Planarbeidet omfattes av KUF § 3 b): 
 

§ 3 b) detaljreguleringsplaner på inntil 15 dekar som innebærer endringer av kommuneplan 
eller områderegulering. 

 
Tromsø kommune har vurdert at planen kan gi vesentlige virkninger mhp. reindrift og skal utredes 
etter vedlegg III g): 
 

Vedlegg III. Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn: 

Gjeldende  
Område Kaldfjord 
Planområde avgrenses av: 
 

Eiendomsgrenser i øst, nord, sør. Senter vei i 
vest.. 

Gårdsnr. /bruksnr. 88/12 og 88/12-3, samt 88/267, 88/315, 88/115. 
Planområdets areal i daa Ca 36,2 daa 
Gjeldende planstatus  Kommuneplanens arealdel, 2011-22 

Plan 0640 Reguleringsplan for Kaldfjord, 
søndre del 

Eksisterende hovedformål LNFR 
Grunneiere (sentrale) William Invest AS 
Ny plan  
Plantype Detaljreguleringsplan 
Forslagstiller William Invest AS/ Blåmann Bygg AS 
Plankonsulent Borealis Arkitekter as 
Ny plans hovedformål Bolig 
Aktuelle problemstillinger Reindrift 
Konsekvensutredningsplikt (j/n) Ja 
Oppstartsmøte avholdt 10.12.15 
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Planer etter § 3, jf. vedlegg II, som kan få vesentlige virkninger skal behandles i tråd 
med bestemmelsene i forskriften. 
Det skal vurderes om planer kan få vesentlige virkninger etter tredje ledd dersom det er 
sannsynlig at planen vil kunne komme i konflikt med eller medføre; 
 
g) utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens 
særverdiområder eller minimumsbeiter og vil kunne komme i konflikt med 
reindriftsinteresser. 

 HENSIKT MED PLANPROGRAMMET 
For planer som omfattes av KUF, skal det utarbeides og vedtas et planprogram som skal legges til 
grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning. I henhold til KUF § 5, stilles det 
følgende krav til planprogrammet: 
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive det aktuelle området og 
hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn i det konkrete planarbeidet, basert 
på eksisterende kunnskap. Relevante og realistiske alternativer skal beskrives, og det skal fremgå 
hvordan behandlingen av disse skal ivaretas i planarbeidet. Det skal også gjøres rede for planpro-
sess med frister, deltakere og opplegg for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig 
berørt. Det skal foreligge kart over planområdet. 
Forslaget til planprogram skal, med utgangspunkt i relevante rammer og krav gitt i § 7 og vedlegg 
IV, redegjøre for hvilke forhold som skal utredes og belyses i konsekvensutredningen. Det skal be-
skrives hvilke fremgangsmåter eller metoder som skal benyttes i utredningene for å fremskaffe nød-
vendig og beslutningsrelevant kunnskap. Planprogrammet skal utformes slik at det kan tas stilling 
til om planarbeidet er gjennomført i samsvar med planprogrammet. 

2 PLANOMRÅDET – DAGENS SITUASJON 

 BELIGGENHET OG SITUASJON  

 

Planområdet ligger i Kaldfjorden på Kvaløya. 



Planområdet ligger på eidet mellom Eidkjosen og 
Kaldfjord, like øst for Kaldfjord skole, og nord for 
Fv862. Planområdet er vestvendt og strekker seg fra 
Ropnesveien og opp til ca. cote 45. Området er 
småkupert med to små koller i øst og et myrdrag 
vest for disse. I øst og nordøst grenser planområdet 
til friområder. Eiendommen er ubebygd bortsett fra 
trafostasjon i sørvest, og består av uproduktiv skog, 
samt noe fjell i dagen.  
 
Beliggenhet like ved eksisterende boligområde, 
Kaldfjord skole og Kjosen barnehage, gjør området 
godt egna for videre boligutbygging. Det er ca. 700 
m til butikk i Eidkjosen, og ca. 6 km til butikksenter 
på Kvaløysletta. Det er ca 14 km avstand til Tromsø 
sentrum. 

Blå avmerking viser plassering  
 
 

 
Flyfoto av området sett fra sør 
  

Kaldfjord skole 

Kjosen barnehage 

Planområdet 
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 PLANAVGRENSNING

  
Kart med planavgrensning  

Avmerka område inngår i planavgrensning. Planav-
grensning følger: 
• Eiendomsgrenser i øst og nord 
• Senter vei i Ropnesveien i vest, inkl. gang- og 

sykkelvei 
• Veiformål i sør 

 EIENDOMSFORHOLD 
Det inngår i hovedsak to eiendommer i planområdet: 
 
Eiendomsadresse Gnr/bnr Areal/ 

m2 
Grunneier 

Kaldfjord 88/12 33.247 William Invest AS 
Kaldfjord 88/12-3 2.194 William Invest AS 

Sum  35.441  
 
I tillegg inngår del av kommunal vei 88/267, 88/315, samt del av Fv862, 88/115. 

3 PLANSTATUS 
Hovedparten av planområdet er ikke tidligere regulert. Det gis her en redegjørelse for forholdet til 
kommunale og nasjonale planer, samt bestemmelser og nasjonale mål og retningslinjer, som vil 
være relevante for planarbeidet.  
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 OVERORDNEDE PLANER 

Regionale planer 
• Fylkesplan for Troms 2014-25: Regional plan for reindrift, under arbeid. 
• Fylkesplan for Troms 2014-25: Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske, under arbeid. 

Kommunale planer 
Plan 
 

Aktuelle bestemmelser og føringer 

Plan 0142, Kommuneplanens arealdel 2011-2022 (vedtatt 28.11.12) 
 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel for planområdet  
 

 
Temakart støy: 
Gul: vegstøysone 55 dB 
Rød: vegstøysone 65 dB 

Areal innen planområdet er avsatt til: 
• LNRFA_, areal for landbruk og reindrift, og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag 

• H330_1, hensynssone for radon 
• H530_4, hensynssone for reindrift 
• H910-51, reguleringsplan skal fortsatt gjelde 

(gjelder spesialområde trekkled, se plan 
0640) 

• AOF_ offentlig eller privat tjenesteyting 
 
Bestemmelser/ retningslinjer: 
• Pkt. 3.3, Hensynssone støy: Ved planlegging 

av ny virksomhet eller ny støyfølsom bebyg-
gelse skal støygrenser overholdes (tab. 2, T-
1442). 

• Retningslinje til pkt. 3.5 Radon: 
Bygningsmessige utførelser skal sikre at 
mennesker som oppholder seg i et byggverk 
ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner 
som kan gi forhøyet risiko for helseskader. 
Nye boliger bør konstrueres slik at radon-
verdier ikke overstiger 200 Bq/m3. 

• Pkt.3.7 Hensynssone reindrift H 530: Sone 
med særlig hensyn til reindrift. Ved behand-
ling av søknad om tiltak eller regulerings-
planlegging skal hensyn til reindriften vekt-
legges før søknaden avgjøres og tiltaket kan 
gjennomføres.  

• Pkt. 4.3, Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur – avkjørsel til riksveg og fylke-
sveg: Det skal foreligge samtykke fra Sta-
tens vegvesen til endret eller utvidet bruk av 
direkte avkjørsel til riks- og fylkesveger. 
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• Pkt. 4.4, Landbruks- natur- og friluftsområ-
der, samt reindrift: I LNFR- områdene tilla-
tes ikke spredt utbygging av bolig eller fri-
tidsbolig. 
Fradeling/bygging av ny fritidsbolig, eller 
omdisponering fra fritidsbolig til bolig, er 
ikke tillatt. 

 
Andre relevante bestemmelser: 
• Pkt. 2.5.1 Rekkefølgebestemmelser knyttet 

til geografiske områder, Kvaløya: 
Innenfor planområdet på Kvaløya skal det 
ikke fremmes reguleringsplan for boligom-
råder, utenom de avsatte areal på Storelv og 
Strand i planperioden og/eller innen det kan 
dokumenteres kapasitet på vegnettet. 

• Pkt. 2.6 Boligtyper: Det skal fastsettes maks 
antall boenheter. Boliger på bakkeplan skal 
skjermes mot innsyn. 

• Pkt. 2.7 Lek og uterom: Det skal tilretteleg-
ges for kvartalslekeplass for hver 150 bolig, 
og nærlekeplass for hver 25 boliger. Kra om 
at minst halvparten av lekearealet skal ha sol 
kl. 15 ved vår-/ høstjevndøgn, samt trafikk-
sikker adkomst.  

 
Forhold til planen: 
Boligformål avviker fra formål i KPA 2011-22, 
men er tatt inn i KPA 2015-26, se eget pkt. 
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Kommuneplanens arealdel 2015-26 (vedtatt 26.08.15, opphevet av FmiTr 11.12.15) 

 
Utsnitt fra KPA 2015-26   

• Grunneier har gitt innspill til planarbeidet og 
bedt om at det avsettes boligformål på eien-
dommen. 

• Boligformål på eiendommen ble vurdert 
som del av Konsekvensutredning av nye ut-
byggingsområder, KU nr. 73, Eidhaugen 
gbnr 88/12, se eget punkt. 

• Det ble i plankartet avsatt boligformål i 
KPA innenfor eiendommen som skal hen-
synta reintrekkled, se kartutsnitt. 

• Avsatt boligformål tangerer del av eiendom-
men i nord som nyttes som jordbrukseien-
dom, og som i ettertid er fradelt hovedeien-
dommen, og derved ikke er aktuell for bo-
ligformål.  

 
Forhold til planen: 
Planforslag for Eidhaugen tar utgangspunkt i 
KPA 2015-26 og KU nr. 73, men man ønsker å 
legge til rette for boligformål litt lenger sør enn 
det som er angitt på kart. Som følge av dette 
skal hensyn til reindrift konsekvensutredes. 
 

Reguleringsplan 0640, Kaldfjord, søndre del, vedtatt 07.06.1983 

 

• Kjørevei med fortau på vestside 
• Offentlig bebyggelse: maks høyde én etasje 

med sokkel 
• §7 d) Spesialområde reintrekk: Innen spe-

sialområdet/ reintrekk er det ikke tillatt ved 
gjerde, bygninger eller på andre måter å 
hindre eller forstyrre reintrekket gjennom 
området. 

 
Forhold til planen: 
Planforslag for Eidhaugen vil gi overlapping av 
offentlig vei i avkjørsel til nytt boligområde, og 
vil erstatte spesialområde reintrekk nord for 
Fv862. 

  

Andre kommunale bestemmelser 
I henhold til sak 239/08 Tromsø kommunestyre er det knytta en kvote på 19 boenheter til eiendom-
men, innenfor den såkalte «boligkvoten» for antall nye boliger som kan etableres på Kvaløya. 
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 LOVER, RIKSPOLITSIKE RETNINGSLINJER OG NASJONALE MÅL 

Lov om reindrift  
Kommuneplanens arealdel 2011-22 og forslag til KPA for 2015-26 opprettholder regulert flyttled 
for rein. Flyttleder for rein er beskyttet av reindriftsloven og må ikke stenges eller hindres. 

Rikspolitiske retningslinjer og forskrifter 
• T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
• T-5/93 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
• RPR for barn og unges oppvekstmiljø 

Naturmangfold 
Bærekraftig bruk skal legges til grunn for planlegging som berører naturmangfold. Byggevirksom-
het og menneskelig aktivitet kan påvirke det lokale artsmangfoldet og livsvilkåret til sårbare arter. 
Dette innebærer at det skal tas hensyn til naturmangfold i hht. naturmangfoldloven i planlegging, og 
kunnskapsgrunnlaget før beslutning.  

4 PLANFORSLAGET – FREMTIDIG SITUASJON 

 BESKRIVELSE AV NY SITUASJON 
Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for nytt boligområde for totalt 19 boenheter i tråd med nå-
værende boligramme. Boligområdet tenkes utvikla for småhusbebyggelse og lavblokker. Det skal 
etableres kjøreadkomst til området, fellesarealer, lekeplasser og gangtrasé gjennom området.  
 
Søndre del av eiendommen, som skal utvikles, inngår i LNFR-område, men har ikke vært i drift 
som dyrka mark, og nyttes ikke til skogs- eller utmarksnæring. Arealet utgjør derved ingen vesent-
lig landbruksressurs. 
 
Avsatt trekkled for rein i sørøstre del av planområdet skal ivaretas i planforslaget. Det er avholdt 
befaring med én av partene i reindriftsområdet og reindriftsavdeling hos Fylkesmannen for å vur-
dere situasjonen og mulige løsninger for trekkled. Reindrift skal konsekvensutredes som eget tema i 
planarbeidet. 
 
Avkjøring til boligområdet tenkes løst fra Ropnesveien, like nord for bussholdeplass og øst for 
Kaldfjord skole. Ny avkjøring skal hensynta trafikksikkerhet i forhold til Kaldfjord skole, busshol-
deplass og eksisterende gang- og sykkelvei, samt gangforbindelser fra boligfeltet til buss og skole. 
 
Det er krav om nærlekeplass som skal ha gode solforhold, trafikksikker adkomst, og skjermes mot 
vind og støy. Det er gul støysone (> 55 dB) langs Fjordveien/ Fv862, som gir et område hvor støy-
følsomme formål skal vurderes i forhold til støytiltak. 
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Friområdet øst for planområdet er attraktivt turområde, og naturlig adkomst fra Kaldfjord vil være 
fra Ropnesveien. Planen skal ivareta offentlig adkomst gjennom området. Planforslaget skal hen-
synta fremtidig utvikling av resterende del av eiendommen for boligformål. 
 
Planområdet dekker et område på ca. 36,2 daa. Reguleringsplanen tar sikte på å løse følgende for-
hold: 
 

• Boligformål med parkering 
• Adkomstvei og internveier 
• Uteopphold/ lek 
• Reindriftshensyn/ trekkled 
• Offentlig tilgjengelighet til friområder 

 
 

 
Skisse mulig utbygging 

 PROBLEMSTILLINGER 
Problemstillinger i planarbeidet knytter seg til følgende tema: 
 

• Reindriftshensyn/ trekkled 
• Trafikksituasjon, gjennomgangstrafikk på Fv862, bussholdeplass, adkomst for myke og 

harde trafikanter ved skolestart og -slutt  
• Støy fra Fv862, i forhold til boliger og uteopphold/ lek 
• Etablering av offentlig gangsti til friområder 
• Stigningsforhold, tilpasning av vei og boliger 
• Etablering av teknisk infrastruktur, vei og renovasjon med hensyn til landskap og inngrep 
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5 VURDERING AV UTREDNINGSBEHOV 

 AVKLARING I OVERORDNA PLAN 
Boligformål på eiendommen ble vurdert i Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder, KU nr. 
73, Eidhaugen gbnr 88/12, og avsatt i planen for KPA 2015-26. Samla vurdering og konklusjon var 
at tiltaket vil gi liten/ negativ eller positiv konsekvens. 
 
Det stilles krav til reguleringsplan som bla. skal ivareta: 
• Dokumentasjon og fagkyndig vurdering av byggegrunn 
• VA: separat overvannshåndtering må vurderes 
• Søndre del av området inngår i beiteområde for rein med reintrekkled 
 
Ettersom boligformålet foreslås justert mot sør, og vil kunne komme i berøring med reintrekkled 
over Fv862, skal planforslaget utrede konsekvensen av dette. Øvrige plantema anses tilstrekkelig 
avklart i overordna plan. Vurdering av byggegrunn og overvannshåndtering inngår i ROS-analysen 
og vil bli ivaretatt i planarbeidet på vanlig måte. 

 ALTERNATIVER SOM SKAL UTREDES 
Eiendommen er tilknytta boligkvote i henhold til kommunalt vedtak. Det foreligger ikke alternative 
utbyggingsområder utover eiendommen.  
Som grunnlag for utredning, skal effekten av tiltaket vurderes i forhold til 0-alternativet (dagens si-
tuasjon). 

 UTREDNINGSTEMA 
Følgende tema skal inngå i konsekvensutredninga, jmf. pkt. 5.1: 
• Reindrift 
 
Temaer som ikke utredes, vil bli diskutert som del av planbeskrivelsen.  

Reindrift 
Retningslinjer: Lov om reindrift 
Grunnlag: Reindriftens arealbrukskart, m. fl. 
Fagmyndighet: Fylkesmannen i Troms 
 
Fra Vurdering av vesentlige virkninger etter vedlegg III i forskriftene om konsekvensutredninger. 
Veileder: 
 

Vurdering av planer og tiltak etter dette kriteriet vil bare være aktuelt dersom planen eller 
tiltaket foreslås lokalisert helt eller delvis innenfor reinbeiteområdene. Planer og tiltak som 
foreslås lokalisert i nærheten av, men likevel utenfor, slike områder, skal bare behandles et-
ter forskriften dersom det kan synliggjøres at planen eller tiltaket vil få vesentlige negative 
virkninger for reindrift eller samisk utmarksnæring innenfor reinbeiteområdene. 
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Viktige vurderinger ved tiltak i reinbeiteland:  
• Hvordan bruker reindrifta nevnte areal.  
• Berører tiltaket reindriftens flytt- eller trekklei.  
• Hva er den samlede konsekvensen av tidligere og planlagte inngrep.  
• Kan en eventuell anleggsfase tilpasses reindriftens bruksmønster og behov.  
• Medfører inngrepet en varig reduksjon av arealer reindrifta har til rådighet.  
• Medfører inngrepet økte forstyrrelser for reinflokkene.  

 
Planer og tiltak etter forskriftens § 3 skal behandles etter forskriften dersom de kan komme i 
konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer. Det legges i denne sammenheng til 
grunn at konflikten må være av vesentlig karakter, det vil si at planen eller tiltaket hindrer 
eller i vesentlig grad vanskeliggjør utøvelsen av utmarksnæringen. Planer og tiltak som kun 
har mindre innvirkning på muligheten til å utøve samiske utmarksnæringer skal ikke be-
handles etter forskriften. 

 

 
Kartutsnitt fra reinbeitekart (Nibio) viser sommer og vårbeite, men området nyttes også til vinterbeite 
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Området inngår i beiteområdet på Kvaløya, og del av eiendommen inngår i trekkled mellom søndre 
og nordre del av Kvaløya. Tiltaket kan komme i konflikt med reintrekkled. Konsekvensutredninga 
skal vurdere konsekvenser av planen og foreslå tiltak. 
 
Metode: 
Forholdene beskrevet over belyses og drøftes gjennom planarbeidet, og i samråd med reindriftsut-
øvere og reindriftsmyndigheter. Forslag til tiltak beskrives og begrunnes. 
 

1. Kartlegging av reindriftens bruk av arealet og konsekvenser for flyttled, mhp. 
o Boligformål 
o Trafikkformål 

 
2. I planen avsettes nødvendig areal for flyttled og behov for inngjerding og bestemmelser som 

sikrer flyttled. 

Særskilte forhold som behandles i planarbeidet 
Risiko og sårbarhet 
Som del av KU skal det utarbeides ROS-analyse (risiko og sårbarhet). ROS-analysen gjennomføres 
iht. veileder og sjekkliste fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. Risikoområder som 
skal vurderes særskilt: 
 

• Trafikksikkerhet, med forslag til avbøtende tiltak 
• Støy på uteoppholdsplasser, med forslag til avbøtende tiltak 

 
Støyfaglig vurdering 
De deler av planområdet som ligger innenfor gul støysone må vurderes for støy. 
 
Grunnforhold 
Det skal utarbeides grunnundersøkelse for dokumentasjon av grunnforhold mhp. tiltak i området. 
 
Overvannshåndtering 
Det skal som del av planarbeidet utarbeides teknisk rammeplan for vann, avløp og overvann 
(VAO).  
 
Samferdsel og grønnstruktur 
Som del av planarbeidet utarbeides rammeplan for samferdsel og grønnstruktur som bla. ivaretar 
vei- og trafikkforhold, adkomst til friområder, uteopphold og lek. 
 
Naturmangfold 
Vurdere hensyn til naturmangfold og kunnskapsgrunnlaget i hht. lov om naturmangfold. 

6 FREMDRIFT OG PROSESS 
Revidert tidsplan med prosess fremgår av tabellene under, hvor det er tatt høyde for behandlingstid 
for de enkelte ledd iht. krav etter plan- og bygningsloven: 
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 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN, FORHÅNDSVARSEL 
Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og sendt ut til høringsinstanser samtidig med 
forhåndsvarsling. I henhold til Plan- og bygningsloven, § 33-2, skal forslag til planprogram sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Høringsfristen er her utvida med 2 
uker pga. sommerferien. Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn kunngjøres i avis og på kom-
munens nettsider. Direkte berørte parter, og offentlige instanser og høringsparter tilskrives direkte, 
se vedlagt varslingsliste. 

 MEDVIRKNING 
Berørte grunneiere og rettighetshavere, offentlige instanser og høringsparter, tilskrives direkte og 
gjøres særskilt oppmerksom på offentlig ettersyn av planprogrammet, slik at de kan sette seg inn i 
det.  
Behov for offentlig folkemøte og møter med berørte myndigheter eller andre sentrale høringsinstan-
ser vurderes etter gjennomført høring. Innkomne høringsuttalelser, innspill og kommentarer til plan-
arbeidet og utredningsprogrammet behandles og innarbeides etter vurdering i endelig forslag til 
planprogram.  
 
I planprosessen vil man også ha kontakt med berørte parter, interessenter og brukere i området. 
Planlegger vil også ha dialog med interesseorganisasjoner og andre som er engasjert i områdets ut-
vikling. De som ønsker en direkte dialog i planarbeidet, bes om å ta kontakt.  
 

Prosess/ milepæler 
 

Tentativ opp-
start 

 

Tentativ 
avslutning  

1.  Offentlig ettersyn planprogram 6 + 2 uker, samtidig forvars-
ling oppstart planprosess. 

Uke 27 Uke 34 

2.  Merknadsbehandling og bearbeidelse av planprogram etter of-
fentlig ettersyn 

Uke 35 Uke 36 

3.  Evt. behov for møter med sentrale myndigheter avklares etter 
høring 

Uke 35 Uke 36 

4.  Fastsettelse planprogram, kommunestyret Tidligst uke 
39 

 

5.  Offentliggjøring planprogram (annonsering og tilskriving) Uke 40  
6.  Ferdigstillelse planforslag med KU Uke 40 Uke 44 
7.  Administrativ behandling før 1. gangs behandling, maks. 12 

uker 
Uke 45  

8.  Førstegangsbehandling, kommunestyret (tidligst) Tidligst uke 
48 

 

9.  Off. ettersyn plan med KU (min. 6 uker)   
10.  Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn    
11.  Andregangsbehandling, kommunestyret   
12.  Klagefrist, 2 uker   
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 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM 
Endelig planprogram skal legges fram for fastsettelse av planmyndigheten i Tromsø kommune etter 
offentlig ettersyn. Etter kommunens fastsettelse av planprogram, gjennomføres arbeidet med konse-
kvensutredning og utarbeidelse av detaljreguleringsplan i henhold til det fastsatte programmet. 
Planmyndigheten vil på bakgrunn av høring av konsekvensutredningen avgjøre om utredningsplik-
ten er oppfylt og at utredning er utført i samsvar med planprogram. 

 PLANPROSESS OG VIDERE FREMDRIFT 
På grunnlag av fastsatt planprogram utarbeides konsekvensutredning og planforslag som detaljregu-
leringsplan iht. PBL § 12-3. Planen skal utformes med sikte på å ivareta konklusjoner og løsninger 
fra utredningsarbeidet.  
 
Virkningene av planforslaget skal konsekvensutredes etter PBL § 4-2. Konsekvensutredninga skal 
være tilpasset plannivå og være relevant i forhold til de beslutninger som skal tas. Konsekvensut-
redninga skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der det 
ikke foreligger kunnskap om viktige forhold, skal ny kunnskap innhentes.  
 
Planutredninga skal beskrive tiltaket med nødvendig dokumentasjon for å vurdere konsekvensene 
for miljø og samfunn. Her skal eventuelle avbøtende tiltak og oppfølging beskrives. Planforslag 
med konsekvensutredning skal utgjøre et samla dokument, slik at konsekvensutredninga vil inngå i 
som del av planmaterialet ved høring og offentlig ettersyn. 

Tiltak nødvendige for gjennomføring 
Aktuelle tiltak for opparbeidelse av planområdet: 

• Etablering adkomstvei og fremlegging VA 
• Eventuelt etablering ny trafo 

Tillatelser nødvendige for gjennomføring 
For å kunne gjennomføre tiltaket kreves følgende godkjennelser og tillatelser: 

• Vedtatt planprogram  
• Vedtatt reguleringsplan  
• Byggesøknad 

7 VEDLEGG 
1. Underretningsliste 
2. Kart for planavgrensning 
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