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Dok.nr. 
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Avsender Sammendrag merknad Byutviklingssjefens vurdering 

19 Kystverket Oppfordrer til å bruke «Kystverkets Landsverneplan for 
maritim infrastruktur» i det videre arbeidet, samt å 
bruke Kystverkmusea som ressurs særlig i forhold til 
den statlige byggingen av fiskerihavner fra 1800-tallet 
og fremover. 
Grensesnittet mellom sjølandskap, landskap og 
kulturlandskap er overlappende og fordrer en 
helhetsformidling for at publikum ser den store 
sammenheng. 
 

Planen har fokus på landskapsrommene fjorder, sund, øyer og 
holmer, samt det historiske temaet «Porten til Ishavet». 
Kommunen merker seg Kystverkets ressurser og interesse, og 
vil tilstrebe at planen behandler kulturminnene i en helhetlig 
landskapsmessig og ressurshistorisk sammenheng. 
Merknaden tas til orientering. 

20 Fylkesmannen i Troms Kommunen bør vurdere om denne planen bør 
presenteres for fylkeskommunens planforum. 

Kommunen deltar i nettverket KIK (kulturminnekompetanse i 
kommunene) i regi av fylkeskulturetaten, og har således en 
pågående dialog med fylkeskulturetaten. Behovet for å legge 
planen frem i planforum vil bli vurdert. Merknaden tas til 

orientering.  
21 Hallvard Birkeland  Ber om at prosjektet «Gamlebyen Skansen» tas med i 

planen. Festningsvollen Skansen bør nevnes spesielt. 
Verftstomta må vernes. 

Området Skansen og verftstomta er kanskje det aller viktigste 
historiske området i Tromsø sentrum sett i forhold til tidsdybde 
og betydning for det historiske bylandskapet. Festningsvollen, 
historisk strandlinje, tollboden og tollbodbrygga er freda etter 
kulturminneloven, mens bebyggelse og installasjoner på 
skipsverftet i svært liten grad har vernestatus. Skipsverftets 
historiske status blir grundig behandlet i det pågående arbeidet 
med Områdeplan for nordbyen (plan 1846), og verftet inngår 
som en viktig del av det temaet Porten til Ishavet i 



kommunedelplan 254.  Merknaden tas til orientering. 
22, 24 Anne Hjort-Larsen Simavika kraftstasjon er et meget viktig teknisk-

industrielt kulturminne. Bygningens tilstand må 
overvåkes for å hindre ytterligere forfall. Siden 1986 har 
det vært jobbet med hvordan kraftstasjonen kan 
bevares, og historien formidles. 

Under overskriften Utnyttelse av ressurser vil kraftstasjonen 
være et prioritert kulturminne. Anlegget er regulert til bevaring 
i plan 1396, men i kommunedelplanen vil også vurdere 
kulturmiljøet i et større landskapsperspektiv (elva, 
vanndemning, installasjoner, kabler, spor i landskapet). 
Merknaden tas til orientering. 

23 Statens vegvesen Har mottatt planprogrammet og ønsker lykke til.  
25, 26 Sametinget Påpeker flere samiske bosetnings- og bruksområder 

som Ullsfjord/Sørfjord med Lakselvbukt og Sjøvassbotn, 
Ramfjorden, Andersdalen, Breivikeidet, 
Nakkedalen/Lavangsdalen, Tromsdalen, Finnheia 
mellom Straumsbukt og Håkøybotn, Håkøya, 
Kaldfjorden, Lyfjord og Skulsfjord. 
Det pågår et arbeid med registrering av bygninger som 
oppfyller kriteriene som automatisk freda samiske 
kulturminner. I 2017 skal systematisk 
befaring/registrering utføres i Tromsø kommune. 
Det er i dag fem reinbeitedistrikter i kommunen. 
Registreringene av samiske kulturminner har svært 
varierende kvalitet og presisjon, og mange kulturminner 
har blitt oversett. Arbeidet med å kvalitetssikre 
kulturminneregistreringene vil minimum ta to 
sommersesonger, hvilket betyr at planarbeidets 
estimerte tidsbruk på 2 år er altfor knapp. Viser til 
samarbeidsavtalen mellom Tromsø kommune og 
Sametinget og foreslår å sette i verk et 
samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Troms 
fylkeskommune og Sametinget for å gjennomføre 
arbeidet med kvalitetssikringen. Ber om et møte for å 
diskutere dette.  

Samiske kulturminner vil være et prioritert tema under 
overskriften Utnyttelse av ressurser. Det nevnes mange 
samiske bosetning- og bruksområder, og i planarbeidet vil vi 
fokusere på enkelte områder. Hvilke områder dette bør være 
vil vi diskutere med Sametinget. Å kvalitetssikre 
registreringene i disse områdene vil da være prioritert. En 
grunnleggende intensjon med planarbeidet er å synliggjøre 
sammenhengene mellom kulturminnene som enkeltobjekter 
og landskapet, og dette mener vi er en spesielt god inngang til 
samiske kulturminner. Et godt samarbeid med Sametinget er 
en klar forutsetning for planarbeidet. 
Merknaden tas til orientering.    

27 Kultur og idrett, 
Tromsø kommune 

Minner om avtalen mellom Tromsø kommune og 
Sametinget der det står at «Tromsø kommune skal 

Kommunedelplan for kulturminner er først og fremst en 
arealplan som skal sikre bevaring av viktige kulturminner. 



legge til rette for formidling og synliggjøring av den 
lokale samiske kulturhistorien». Det nevnes videre en 
mangfoldig industrihistorie, offentlige bygg, 
kystkultur/maritim historie og krigsminner. Det ses 
positivt på ambisjonen om å gjøre historiske arkiv mer 
tilgjengelig. Planen bør ha en strategi for hvordan 
kunnskapen kan formidles ut til befolkningen. Mye av 
dagens formidling er digital, og man bør benytte ulike 
digitale plattformer til dette. 

Kunnskapsgrunnlaget for planen vil vi gjøre mest mulig 
tilgjengelig dvs. gjennom kommunens nettsider som både vil 
være en kunnskapsbase og en formidler til andre relevante 
nettsteder. På nettsidene vil det blant annet kunne være 
interaktive kart, lenke til eldre arkiv, analyser og rapporter. 
Prinsippet er at all digital informasjon som er brukt i arbeidet 
med planen skal være ressurser som er tilgjengelig for 
allmennheten. En egen formidlingsstrategi er et viktig poeng i 
planarbeidet. 
Merknaden tas til orientering. 

28 Gamlebyen Skansen 
AS 

Skansen bør være sentral i planen, og historien bør 
formidles gjennom skilting og informasjon. Planen bør 
se på formidling av historien som en vesentlig del av 
kulturminnevernet. Det bør avklares hvordan Skansen 
skal brukes. 
Positivt hvis planen får følger for utviklingen av 
verftsstomta. Skipsverftet er sentral i byens historie, 
men i gjeldende reguleringsplan er f.eks. ingen av 
verkstedshallene regulert til bevaring. 
Det er viktig å aktivere grunneiere og beboere, inkludert 
kommunen for å få området attraktivt og presentabelt 
for beboere og tilreisende. 

Jf. Byutviklingssjefens kommentar til merknad dok.nr. 21. 
Kommunedelplan for kulturminner er først og fremst en 
arealplan som skal sikre bevaring av viktige kulturminner. 
Planen vil dermed være et viktig grunnlag for utviklingen av 
området, og det legges vekt på å tilgjengeliggjøre og dele 
kunnskapsgrunnlaget, men planen vil ikke omhandle bruk, drift 
eller andre tiltak omkring kulturminnene. 
Merknaden tas til orientering. 

29 Tomasjord-Oldervik 
utmarkslag 

Som utmarkslag har vi ikke rett til å merke ut 
kulturminner på andres eiendommer. 

Registrering av kulturminner på privat grunn vil skje i forståelse 
med grunneier. 

31 Troms 
fylkeskommune 

Har ingen ytterligere forslag til utredninger. 
Alle kulturminner som er fredet etter kulturminneloven 
må avsettes som hensynsone d) og det må utarbeides 
bestemmelser for sonen. For utvalgte områder er det 
behov for å avsette hensynssone c) rundt viktige 
fredede kulturminner utover sikringssonen. Alle 
vernede bygninger avsettes som hensynssone c). 
Utvalgte bygninger og anlegg som i dag ikke har et vern 
avsettes som bevaringsverdig med hensynssone c). 

Kommunen vil i utarbeidingen av plankart følge 
Riksantikvarens veileder Kulturminner, kulturmiljøer og 

landskap. Plan- og bygningsloven. For å kunne tilfredsstille alle 
krav til kartfesting i kommuneplanens arealdel jobbes det 
teknisk med innsynsløsninger som kan fremstille hensynssoner 
på en tydelig måte.  
Innspill og merknader vedrørende kulturminner som kom inn i 
kommuneplanarbeidet vil bli tatt med i arbeidet med denne 
temaplanen.  



Bestemmelser og retningslinjer for vern av bygninger, 
særlig i Sentrumsplanen, bør gjennomgås og ev. 
revideres.  Det kan utarbeides generelle bestemmelser 
om forhold rundt landskap, estetikk, eksisterende 
bygninger og annet kulturmiljø. Ber om at verdifulle 
kulturlandskap avsettes som hensynssone c), jf. innspill 
til kommuneplanens arealdel datert 22.05.2014. Også 
øvrige innspill og merknader til kommuneplanen fra 
fylkeskulturetaten og Riksantikvaren må tas inn i 
arbeidet.  
Ber om samarbeid underveis i arbeidet særlig når det 
gjelder utarbeiding av nye bestemmelser og revisjon av 
eksisterende. Kommunedelplanen bør innarbeides i 
kommuneplanens arealdel slik at man har en samlet 
arealdel som rulleres der også kulturminneinteressene 
inngår. 

Fylkeskulturetaten vil være den viktigste samarbeidspartneren 
i kommunens arbeid. Vi ber om at kulturetaten stiller med en 
representant til en referansegruppe, og at vi har løpende 
dialog gjennom hele prosessen.  
Kommunedelplanen vil bli innarbeidet i kommuneplanens 
arealdel. 
Merknaden tas til orientering. 

32 Vann og avløp, 
Tromsø kommune 

Nevner spesielt Slettaelva dam (Nerdammen) på 
Kvaløya, Damvatnet og kraftstasjonen til Tromsø 
Elektrisitetsverk i Simavika på Ringvassøya. Vann- og 
avløpsetaten ønsker å bidra til at kommunens 
kulturminner og kulturmiljøer innenfor vann- og 
avløpshistorien blir synliggjort, og ser frem til 
samarbeid.  

Utnyttelse av vannkraft, distribusjon av vann og kloakk er 
vesentlige deler av historien om moderniseringen av Norge. 
Arbeidet med dette har etterlatt installasjoner i landskapet, 
men også endring av naturlandskapet med regulering av 
vassdrag osv. Tematikken vil gå inn under overskriftene 
Utnyttelse av ressurser og Kommunikasjon og forbindelser som 
teknisk infrastruktur. Samarbeid med fagetaten vil være 
vesentlig. 
Merknaden tas til orientering. 

33 Fortidsminneforening
en, Tromsø og omegn 

Påpeker viktigheten av å følge opp intensjonene i 
planene der kulturminner får en formell status, slik at 
det som har et formelt vern faktisk også blir vernet i 
praksis. Foreningen vil gjerne delta i en 
referansegruppe. Også kulturminner som ikke har en 
formell status bør registreres og kartfestes. Fritak for 
eiendomsskatt er ikke nødvendigvis den beste måten å 
stimulere til kulturminnevern. Foreningen kan komme 

Som vedlegg til planen vil det være kart over alle SEFRAK-
registrerte bygninger. Som kjent har ikke disse nødvendigvis et 
formelt vern, men registreringen fungerer som et obs-varsel. 
Kommunen tar gjerne i mot innspill om effektive insentiver 
ovenfor eiere av verneverdig bebyggelse. 2 års arbeid med en 
temaplan som skal omfatter hele kommunen er ikke mye. Det 
er imidlertid ikke et arbeid som begynner fra start – vi har i 
flere år drevet med grunnlagsarbeid i form av registreringer og 



med innspill til insentiver som er mer målrettete og 
effektive. Ambisjonene i planen står ikke i forhold til 
den tiden og ressursene som er avsatt til planarbeidet.  

kartfesting, i tillegg til at analyser som først brukes i andre 
planer kan gå inn som en del av grunnlaget for denne planen. 
Vi legger også opp til en gjensidig ressursutnyttelse i samarbeid 
med Fortidsminneforeningen og andre relevante lag og 
foreninger, i tillegg til universitetsstudenter. 
Merknaden tas til orientering.   

35 Ersfjordbotn 
utviklingslag 

Gjør oppmerksom på to historikere i bygda, Stein 
Lorentzen og Henrik Norrie som blant annet står bak 
bygdeboka. 

Merknaden tas til orientering. 

 


