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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2017 – 2026 TIL ENDELIG VEDTAK  

  

Innstilling til vedtak: 

 

1) Kommuneplanens arealdel med kart og bestemmelser datert 15.02.2017, vedtas 

 

2) Følgende kommunedelplaner oppheves: 

 

- 0241 Kommunedelplan for gående og syklende, av 24.02.99 

(er erstattet av nye formålslinjer i kart og bestemmelser i denne kommuneplanen) 

- 0237 Kommundelplanen for Ryaforbindelsen av 20.09.05 

(reguleringsplan 1556 av 30.06.04 gjelder) 

- 0218 Kommunedelplan for Trondjord/Kvaløyvågen av 29.06.94 

(kommuneplanen er oppdatert for området) 
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Saksutredning: 

 

Sammendrag 
  

Innledning Høsten 2014 fastsatte kommunestyret et felles planprogram for 

revisjon av gjeldende kommuneplanens areal- og samfunnsdel. 

Planprogrammet avklarer hvilke temaer som skulle vektlegges ved 

behandling av planforslaget. På grunnlag av planprogrammet ble det 

utarbeidet et planforslag. Forsalg til kommuneplanens arealdel med 

kart og bestemmelser, datert 26.03.2015, ble lagt ut til offentlig 

ettersyn og sendt på høring den 26.03.2015. Det kom inn over 200 

merknader til planforslaget. Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, 

Universitetet i Tromsø v/departementet og Sametinget fremsatte 

innsigelser til planforslaget. 

 

I møte den 26.08.2015, under sak 122/15, behandlet kommunestyret 

forslag til kommuneplanens arealdel 2015 – 2026. Planen ble vedtatt 

med en rekke tillegg.   

 

Den 31.08.2015 ble det fremmet lovlighetsklage over kommunestyrets 

vedtak (underskrevet av tre kommunestyrerepresentanter (en vara) fra 

partiet SV). Ytterligere en lovlighetsklage ble fremmet i brev 

09.09.2015 (underskrevet av tre kommunestyrerepresentanter fra 

partiet Rødt). 

 

Fylkesmannen traff 04.12.2015 vedtak om å oppheve kommunestyrets 

planvedtak som ugyldig. Ugyldigheten knytter seg til at 

kommunestyrets vedtak lider av en rekke mangler av både materiell 

og prosesuell karakter. Det er blant annet vist til at det forelå uløste 

innsigelser til planforslaget uten at disse var tilstrekkelig vurdert eller 

redegjort for. Videre var det uklarheter ved selve voteringen, i tillegg 

til at det var knyttet uklarheter til vedtakets endelige innhold. 

 

Det sentrale er nå å få på plass et vedtak som gir kommuneplanens 

arealdel rettsvirkning, og som kan avløse gjeldende plan fra 2012. 

 

I den forbindelse er det tatt utgangspunkt i det planforslaget som lå 

ute til offentlig ettersyn våren 2015, og som var basert på det siste 

gyldige vedtak i saken. Merknadsbehandlingen som ble utført basert 

på dette ettersyn blir nå gjentatt, men hvor faglige argumenter 

kommer fram siden disse ikke ble synliggjort ved den politiske 

behandlingen sist. Merknadsbehandlingen kan dermed på visse 

punkter medføre avvik i forhold til det som forrige gang ble fremlagt 

for politisk behandling.  

 

Planforslaget er også endret som følge av at Byrådet, i møte 

01.06.2016 med statlige og fylkeskommunale sektormyndigheter, 

meklet bort alle innsigelsene som disse hadde fremsatt mot 

høringsforslaget. Prosessen som har pågått siden opphevelse av 



 

 

kommunestyrets vedtak av 26.08. 2015 er det redegjort for i egen sak 

til kommunestyret i april 2016. 

 

Det er gjort visse justeringer i planbetemmelser etter høring for å 

tilpasse disse til merknader og innsigelser som er imøtekommet eller 

avklart. Disse har ikke et innhold og omfang som nødvendiggjør nytt 

offentlig ettersyn. 

 

    

Mål for planrevisjonen Hovedfokus i denne planrevisjonen har vært å legge til rette for økt 

boligbygging, men samtidig sikre at fremtidens byutvikling 

tilrettelegger for at målet om nullvekst i personbiltrafikken kan nås. 

Det skal være lett å reise kollektivt, sykle eller gå fra hjemmet til jobb, 

skole og andre daglige gjøremål. Dette er i samsvar med prinsippene i 

planleggingsarbeidet i Tenk Tromsø (Transportnett Tromsø), som har 

foregått parallellt med KPA arbeidet.  

 

Prinsippene er også i tråd med Statlige retningslinjer om samordnet 

areal-, bolig- og transportplanlegging. Kommunestyrets ønske om en 

bymiljøavtale med Staten kan da lettere oppnås. Det faktum at Statens 

vegvesen ikke har hatt innsigelser til dette planforslaget må sies å ha 

stor betydning i denne sammenheng. 

 

Planforslaget har økt boligpotensialet fra ca 18.000 nye boenheter i 

planen fra 2012, til rundt 24.000 boenheter. Dette skal kunne gi en 

boligreserve for de neste 30-50 år. 

 

Det vil alltid være viktig å trekke opp de lange linjene i kommunens 

utvikling. Vedlegget «Tromsø mot 2044», som beskrev 3 ulike 

framtidsbilder for Tromsø fram mot 2044, ble lagt ut til offentlig 

ettersyn sammen den formelle arealdelen (april 2015). Her 

synliggjøres mulige konsekvenser av veivalg i forhold til hvor 

fremtidens bolig og byutvikling skjer. Vedlegget er imidlertid ikke en 

del av den endelig planen.  

 

    

Hovedinnhold Hovedinnholdet i planforslaget er følgende: 

 

- Økt fokus på fortetting og tranformasjon innenfor eksisterende 

byggeområde. 

- Fokus på sentrum – Breivika – Langnes i en 

knutepunktsstrategi og med bydelssentra som sekundære 

knutepunkt. 

- Økning av areal til boligformål. 

- Bevaring av Tromsømarka som friluftsområde 

- Bevaring av Holt  

- Ny forbindelse til Kvaløya 

 

Dette framgår av planbeskrivelsen – Dokument A  



 

 

 

    

  Regional kystsoneplan er vedtatt i kommunestyret som 

kommunedelplan og vil gjelde sammen med kommuneplanens 

arealdel. 

    

   

 

 

 

01 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlagte saksdokument 

  

  

  

  

  

01. Planbeskrivelsen m/KU – dokument A 

(Konsekvensutredninger er gjort med bakgrunn 

i forslaget som var til høring 2015, og utreder 

ikke følger av at byggeområder er redusert eller 

tatt ut). 

  

02. Planbestemmelser – dokument B   
03. Plankart indre område   
04. Plankart ytre område   
05. Merknadsbehandling   
 06. Referat fra mekling 1. juni 2016.   

     
      
Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

- Statlige planretningslinjer for areal-, transport- 

og boligplanlegging, vedtatt 2014. 

- Kommunal planstrategi, vedtatt i 2012 og 2016 

- Strategi for bruk av eiendommer til helse og 

omsorg. 

- Boligpolitisk handlingsplan. 

- Planprogram for ny samfunnsdel og arealdel i 

kommuneplan, vedtatt oktober 2014. 

- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt august 

2015. 

- Varsler om innsigelser fra fylkesmann, 

fylkeskommune, Sameting og UIT. 

- Tilsvar fra kommunen til varslede innsigelser. 

  

    
    
    

      
  



 

 

02 Planfakta       Plan- og bygningsloven slår fast at kommuneplanens arealdel 

skal angi hovedtrekkene i bruk og vern av arealene. Arealplanen 

skal være utformet i et langsiktig perspektiv, skal holdes på et 

overordnet nivå og ikke ta for seg detaljer.  

  
  

Foreliggende planforslag søker å se arealbruk i et langsiktig, 

prinsipielt perspektiv. Samtidig er mange innspill, merknader og 

forslag om endret arealbruk knyttet til enkeltstående 

grunneiendommer og individuelle interesser, noe som medfører 

at prosessen og dermed også planforslaget likevel omhandler 

detaljer.  

 

For nærmere redegjørelse om ny og endret arealbruk vises det til 

vedlagte verbale planbeskrivelse som også omfatter en punktvis 

opplisting av endret arealformål. For øvrig vises til plankart og 

tilhørende bestemmelser. Det vises også til nærmere omtale i 

dette saksframlegget (05. innsigelser og merknader). 

  

Spørsmål om konsesjon for anlegg for produksjon og  

distribusjon av energi avklares ved behandling etter  

energiovgivningen.  Det stilles ikke lenger krav om at utbygging  

til slike formål må skje i medhold av arealplaner etter plan-  

og bygningsloven. I Tromsø er det gitt konsesjon for utbygging  

av både vind- og vannkraftverk. Foreliggende areaplanforslag og  

prosessen omhandler ikke dette særskilt. Kommunen har  

uttalt seg til det enkelte konsesjonssøknad, som har blitt avgjort  

av NVE eller Olje- og energidepartementet.  De konsesjonsgitte  

energianleggene er angitt som båndlagte områder på kommune- 

plankartet, og er også listet opp i de tilhørende plan- 

bestemmelsene. 

  

  

 

 

 

 

 

03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

  

  

  

  

Kommunestyret vedtok planstrategi for Tromsø 

kommune. 

 

Desember 2012. 
 

 

Arbeidet med planprogram for ny kommuneplan -

både samfunnsdel og arealdel- ble annonsert. En 

rekke innspill ble mottatt. Planprogram for 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planprosessens 

spesielle sider 

rullering av samfunnsdel og arealdel ble fastsatt av 

Tromsø kommunestyre.  

 

Planforslag ble utarbeidet. Administrasjonen var i 

kontakt med Byrådet underveis. 

 

Oktober 2014.  

Forslag til ny arealdel ble lagt ut til offentlig 

ettersyn ved vedtak i Byrådet. 

 

26. mars 2015  

 

Offentlig ettersyn våren 2015. 

 

26.mars –  

7. mai 2015. 

Åpent møte i rådhuset. 16. april 2015.  

Planforslag ble lagt fram etter offentlig ettersyn, 

sammen med merknader  

  

Byrådet  14. august 

2015  

Byutviklingskomiteen  18. august 

2015 

Kommunestyret  26. august 

2015 

  

 

Kommunestyret behandlet i 2012 gjeldende kommuneplanens 

arealdel, et vedtak som blant annet innebar uløste innsigelser om 

handel. I samme møte behandlet kommunestyret planstrategien og 

bestilte en ny arealdel, uten at det ble klargjort hvorfor man valgte en 

slik framgangsmåte, framfor å søke å sette et sluttpunkt for 

kommuneplanen som kunne innebære en «komplett» arealplan uten 

innsigelser. 

 

Da nytt forslag til arealdel (revisjon) ble lagt ut til offentlig ettersyn 

og sendt på høring våren 2015, mottok kommunen svært mange 

merknader og innspill. Den store interessen kan henge sammen med 

at det i forbindelse med offentlig ettersyn, på kommunens 

hjemmeside, ble lagt til rette for koblinger mellom plankart, 

planbeskrivelse og utredning. Dette bedret oversikten i en ellers 

kompleks sak. 

 

Det ble også varslet et stort antall innsigelser til planforslaget ifbm. 

høringen. Fra Byrådets side ble det lagt stor vekt på at behandlingen i 

kommunestyret skulle skje innenfor valgperioden, noe som innebar at 

kommuneplanforslaget ble lagt til sluttbehandling med uløste 

innsigelser før valget høsten 2015.  

 

  

04 Planvurdering 
  

  

Arealbruken i 

planforslaget 

Planforslaget er basert på mange innspill fra private, foruten 

kommunens egne vurderinger. Videre kjennetegnes planforslaget av 

betydelig økning i arealreserven til boligformål, som et svar på de 



 

 

senere års store fokus i offentligheten på boligbygging og boligpriser.  

 

Det har vært fokus på fortetting, og ordet brukes mye både i media og 

dagligtale. Det må presiseres at det som er angitt som nye 

byggeområder på plankartet, ikke er å forstå som fortetting i ordets 

egentlige forstand. Det er snarere tale om at nye byggeområder 

lokaliseres nær eksisterende byggeområder og infrastruktur, og som 

samlet gir et kompakt utbyggingsmønster. 

 

Arbeidet med arealdelen til kommuneplanen er tidkrevende. Både fordi 

den krever helhetlig tenking for framtiden og nøyaktighet ved sin 

rettskraftighet. Arealbruksspørsmål kan dessuten være konfliktfylt, og 

det er slett ikke alltid at private grunneierinteresser korresponderer 

med en langsiktig, kommunal strategi for bærekraftig byutvikling.  

 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel kan på mange måter 

kjennetegnes ved de «omkamper» som regelmessig oppstår når 

arealdelen revideres. Ideelt sett burde arealdelen gitt rammer det var 

tverrpolitisk enighet om slik at planressursene i større grad ble brukt til 

områdereguleringer, strategi og analysearbeid. Dette vil igjen føre til at 

private forslag til detaljregulering av det enkelte prosjekt kan raskere 

blir avklart. For eksempel viser arbeidet med områderegulering i 

Nordbyen, som nå pågår, at grunneierne aksepterer at kommunen går 

foran når det er god framdrift i planleggingen. 

 

Ressursbruken i byplanleggingen vil dessuten være tjent med at man 

prioriterer rekkefølgen i utbygging og miljøforbedring. Når viktige 

områder for god byutvikling ikke blir realisert, selv om disse er i 

samsvar med arealformål avsatt i kommuneplanen og vedtatt 

reguleringplan, brukes mye tid til å lete opp og saksbehandle nye 

områder. Derfor peker dette kommuneplanforslag på betydningen av å 

jobbe fram et utbyggingsprogram og som sier hvilke arealer som skal 

utvikles først og hvilke som kan utvikles deretter. Dette vil gripe inn i 

grunneieres og utbyggingsselskapenes frie initiativ, men tvinger seg 

fram i en moderne by som ønsker å være bærekraftig. I årene 2013 – 

2016 ble det eksempelvis regulert og igangsatt totalt antall boliger som 

vist under: 

  

År Regulert  Igangsatt  Rest   

2013 1159 339 820 

2014 2467 553 1914 

2015 1567 856 711 

2016 2706 708 1998 

    

Totalt 7899 2456 5443 

 

Bare for disse siste fire årene er det regulert langt flere boliger enn 

igangsatt. Tabellen gir et uttrykk for situasjonen, men det understrekes 

selvsagt at boliger igangsatt kan være regulert langt tidligere.  



 

 

  

  

  

  

   

   

   

   

  



 

 

05 Vurdering av 

merknader og 

evt. innsigelser 

 

 

 Innsigelser  
  

Våren 2015 ble det framsatt innsigelser til planforslaget på en rekke 

punkter, i alt 32.  Fram til sluttbehandlingen i august 2015, var det 

utstrakt konktakt mellom kommunens administrasjon og regionale 

myndigheter for å løse innsigelsene, noe som også skjedde for en stor 

del. Ved kommunestyrets behandling av kommuneplanens arealdel i 

møte 26.08.2015, sak 122/15, forelå likevel fortsatt uløste innsigelser.  

 

Etter fylkesmannens vedtak i desember 2015 om opphevelse av 

kommunestyrets vedtak, har det vært kontakt mellom administrasjonen 

og regionale myndigheter med henblikk på å løse samtlige innsigelser.  

 

Meklingsmøtet ble avholdt 01.06.2016. Meklingen førte fram. Det vil 

si at planforslaget nå legges frem uten uløste innsigelser. Dette betyr 

igjen at det ligger til rette for å få vedtatt en helhetlig, rettskraftig 

arealdel. 

  

Dersom sluttbehandlingen i kommunale organ medfører en bruk av 

arealer som ikke har vært gjenstand for høring, må de deler av planen 

som ønskes endret, tas opp til ny behandling. Dette følger av plan- og 

bygningsloven § 11-15. 

 

De viktigste forholdene som det har vært meklet om er: 

 

- Landbrukets kjerneområder. Innsigelse fra Fylkesmannen i 

Troms med bakgrunn i krav iht. regional plan om kartfesting av 

landbrukets kjerneområder. Planforslaget som nå legges fram 

viser slike kjerneområder som hensynssoner ved søndre 

Kaldslett, ved Holt/Åsgård, ved Sigerstad-Finnvika (på 

Kvaløya). For øvrig er store beiteområder vist som 

kjernenområder i temakart (se planbeskrivelsen kap 9).  

- Handel. Innsigelse fra Troms fylkekommune og Fylkesmannen 

i Troms pga. omfang av nytt forretningsareal i avlastnings-

sentra og bydelssentra. Det er blitt enighet om at handel skal 

lokaliseres i Tromsø sentrum, i avlastningssentra og 

bydelssentra. Videre er det gitt arealrammer for tillatt nytt 

forretningsareal i bydelssentra. Det presiseres at det ikke legges 

inn nytt forretningsareal i Langnes avlastningssenter. IKEAs 

etablering av møbelvarehus ivaretas ved at det på plankartet er 

lagt inn en hensynssone (påvente av reguleringsplan – pbl §11-

8 d).  Det er særlig viktig at bestemmelsene om handel nå er 

omforente, etter at det i en årrekke ikke har vært rettskraftige 

bestemmelser om dette i kommuneplanen.  

-  



 

 

- For øvrig vises til forskrift om Regional plan for handel og 

service Troms 2015-2024, i kraft fra 01.01.2016, kunngjort 

14.01.2016, som legger begrensinger på handelslokalisering og 

-omfang i kommunen. 

 

 

- Lokalisering og omfang av hyttefeltet ved Breiviknes. 

(Innsigelse fra fylkesmannen i Troms) Planforslaget som nå 

fremmes innebærer reduksjon av omfang, slik at hyttene kan 

innpasses i landskapet, og uten at reindriftinteressene 

tilsidesettes. Påfølgende reguleringsplan vil nærmere avklare 

omfang og lokalisering av hyttene, men innsigelsen knyttet til 

KPA 2015 anses løst. 

- Boligområde ved Mortensnes/Ringvegen. Frilufts-

interesser. Området er sterkt redusert, fra om lag 100 daa (ved 

offentlig ettersyn) til 50 daa i planforslaget som nå fremmes. 

Videre er det lagt inn retningslinjer (hensynssone i nedhold av 

pbl’s § 11-8 c) som sikrer at regulering ikke skjer før 

friluftsinteressene knyttet til området er avklart i forbindelse 

med prosessen rundt Tromsø-marka. 

 

Det ble fremmet varsler om innsigelser for en rekke andre forhold fra 

både Fylkesmannen og fylkeskommunen, Sametinget og Universitetet i 

Tromsø enn det som til sist ble brakt inn for mekling. Spennet i 

innsigelsene er stort; fra overordna, prinsipielle forhold til detaljer, helt 

nede på enkelttomter.  

 

Det kan stilles spørsmål ved om kommunikasjonen mellom kommunen 

og regionale myndigheter er god nok, ettersom det bør være et mål at 

sentrale plandokument som kommuneplanens arealdel fremmes uten 

innsigelser. Dette vil i så fall være et uttrykk for gjensidig forståelse av 

roller og ansvar. Innsigelser innebærer i praksis at kommunal 

egengodkjenning, og dermed selvstyre, blir satt til side. Samtidig er det 

på det rene at regionale fagmyndigheter gjennom innsigelsesinstituttet 

har stor innflytelse på kommunalt planarbeid, men like fullt avgrenset 

til «viktige regionale og nasjonale hensyn» slik det er formulert i plan- 

og bygningsloven. Det er ingen klare holdepunkter i loven eller 

rundskriv for «hvor langt» eller hvordan myndighetene kan eller bør 

bruke sin adgang til å varsle innsigelse. 

 

Videre vises til vedlagte notat fra meklingen som fant sted 01.06.2016. 

I dette saksframlegget gås det ikke nærmere inn på innsigelser som har 

blitt løst i forkant av meklingen. Men i korte trekk kan det sies at 

enigheten mellom fylkesmannen, fylkeskommune og kommunen om 

behandlingen av temaet landbrukets kjerneområder, er grunnleggende 

viktig for avsettingen av nye boligområder i planforslaget som nå 

legges fram. For mer detaljert redegjørelse om innsigelser fra hhv. 

Sametinget, Troms fylkeskommune og fylkesmannen og kommunens 

tilsvar til disse, vises til vedlagte referat fra meklingen. 



 

 

 

Det presiseres at om sluttbehandlingen medfører endringer i de forhold 

som er omfattet av meklingen, kan ikke innsigelsene anses som løst. 

 

 



 

 

 Merknader  
  

Ved kommunestyret behandling av kommuneplanens arealdel i møte 

26. 08.2015 ble mange av de fremsatte merknadene gjenstand for 

diskusjon. Fra Byrådets side var mange av disse ikke anbefalt tatt til 

følge i henhold til saksdokumentene som da ble lagt fram. Både 

byutviklingskomiteen og kommunestyret tok imidlertid mange av disse 

merknadene til følge. 

 

For administrasjonens side er det vesentlig å påpeke at 

kommunestyrets behandling av merknader, uten at disse var utredet og 

hadde vært til høring, var et vesentlig forhold som lå til grunn for 

fylkesmannens opphevelse av vedtak i sak 122/15 i kommunestyret. 

Framgangsmåten innebar at man la inn nye byggeområder i planen uten 

at konskevensene var utredet i forkant. Videre vises det til at i april 

2016 fikk kommunestyret seg forelagt og tok til orientering et opplegg 

for ny sluttbehandling av komuneplanens arealdel 2015-2026.  

 

Med dette som bakgrunn fremmes nå forslaget til ny arealdel i 

kommuneplanen på nytt, med særlig fokus knyttet til arealer og 

forhold som har vært utredet og gjenstand for offentlighet, og hvor det 

følgelig ikke er behov for ny prosess iht. plan- og bygningsloven.  

Dette er områder hvor planforslaget som var til høring våren 2015 

foreslo utbygging, og som gjentas ved denne behandlingen. 

 

På Tromsøya gjelder det følgende: 

 

- Alfheim stadion. Planarbeid videreføres gjennom 

reguleringsplan. Sammenhengende strøkslekeplass på 5 daa, 

byggehøyder og forholdet til Alfheim svømmehall, er sentrale 

momenter. Boligformålet aksepteres i KPA-sammenheng. 

Hvilke konsekevenser realisering av boligformålet for for 

Alheim svømmehalls dominans og framtredende posisjon i 

byllandskapet langs Tromsøsundet, vil være særlig sentralt. 

- Mellomvegen/Henrik Ibsenveg (Hvileng). Boligutvikling gnr 

119, bnr 2626. Planarbeid videreføres ved reguleringsplan som 

detaljert vil endelig avklare omfanget og utforming av ny 

boligbebyggelse. 

- Aldor Ingebrigtsens veg 4 (gnr 119, bnr 1686).  Parsellen er 

på 2 daa og foreslås nå bebygd med inntil 5 boligenheter på 

nordre del, mens søndre del forutsettes opparbeidet som et 

lekeareal tilgjengelig for allmennheten.  

- Gnr 123, bnr 156-159, Borgermester Eidems gate. 

Boligbygging iht. til eldre reguleringsplan. 

- Gnr 119, bnr 150. Langsundvegen. Prasellen er på drøyt 2 

daa. Det foreslås omdisponert fra barnehage til boligformål, 

parsellens størrelse er ikke tilstrekkelig for barnehage. 

 

  
- Gnr 125, bnr 465, 45. Et større område på om lag 200 daa på 

begge sider av Hansine Hansen veg, sør for Stakkevollan 



 

 

senter foreslås endret formål, fra offentlig tjenesteyting 

(undervisning) til ulike formål (bolig/kontor/offt. og privat 

tjenestyting). Det er her tale om det som i sin tid ble avsatt som 

universitetes «ekspansjonsområde». Utviklingen av dette 

området er nærmere omtalt i planbeskrivelsen (vedlegg 2 s. 26-

29). 

  
-  Del av gnr 115, bnr 3 ved Ringvegen på Nordøya forslås til 

boligformål. Det er et område på om lag 50 daa. (Gjelder 

arealer ovenfor Ringvegen, og omfatter ikke strandsona). 

  
-  Del av gnr 115, bnr 113 ved Ringvegen 449, (Hamna) 

foreslås til boligformål. Avgrensing av byggeområde fastsettes i 

reguleringsplan. Strandnære arealer forutsettes nyttet som 

grønnstruktur med tursti tilgjengelig for allmennheten. 

  - Gnr 115, bnr 2,10,11,12  (Mortensnes skole – Ringvegen). 

Det foreslås et byggeområde for boliger på 50 daa. Som et 

resultat av mekling 1. juni 2016 er det lagt en hensynssone som 

forutsetter at det ikke startes opp arbeid med reguleringsplan 

før det foreligger en forvaltningsplan for Tromsømarka. 

  
- Gnr 116, bnr 380 er avsatt til næringsformål . Det foreslås 

lagt en hensynssone (i påvente av reguleringsplan for etablering 

av IKEA). Dette er et resultat av den melingen som har funnet 

sted. Det presiseres videre at ny regional plan for handel og 

service ikke er til hinder for IKEAs etablering. 

  - Gnr 118, bnr 528 –«sykepleierblokka» ved Åsgård får 

endret arealformål fra byggeområde for offentlig/privat 

tjenesteyting til byggeområde for bolig. Omfang av 

boligutbygging avklares i reguleringsplan. Det presiseres at 

byggeområde avgrenses opp mot lysløypa som i gjeldende 

KPA av 2012.  

- Del av Gnr 118, bnr 3, «tunet på Holt» med eksisterende 

bebyggelse, avsettes som område for bebyggelse og anlegg. 

Det presiseres at dette gjelder 45 daa og omfatter 

administrasjonsbygg, bolighus, barnehage, driftsbygninger  

(herunder drivhus), og parkeringsplasser. Videre omfatter dette 

ikke det øvrige av Holt-eiendommen. Omfang og art av evt. ny 

bebyggelse avklares gjennom reguleringsplan. 

- Gnr 118, bnr 25 Nordheim, foreslås avsatt som byggeområde 

for boliger, hvor det også kan innpasses barnehage. Området er 

på 28 daa. 

- Gnr 118, bnr 159, gamle Aakre og bnr 156 foreslås som 

byggeområde for boliger (11 daa). Det forutsettes at turveg og 

passasje langs sundet, tilgjengelig for allmennheten innpasses. 

 

 

På Kvaløya gjelder det følgende områder: 

 

- Slettatorget. Deler av gnr 72, bnr 1 og 2, og gnr 72, bnr 

15,18,88,724, 1109. Dette er arealer mellom Sandnessundet og 

fylkesveg 862 som utgjør om lag 150 daa, hvorav om lag 100 



 

 

daa forelås som område for bebyggelse og anlegg. Dels er det 

tale om en utvidelse av Sletta-torget som bydelssenter (på 

nedsiden av fylkesvegen), og dels er det tale om nytt område 

for boliger. I området inngår også noe eksisterende bebyggelse.  

Om lag 50 daa i strandsona avsettes som grønnstruktur 

tilgjengelig for allmennheten. Det presiseres at ny 

Kvaløyforbindelse strekningen Langnes-Selnes også går over 

dette området. 

Videre presiseres at Finnlands-eiendommen ikke foreslås som 

nytt byggeområde. 

 

 - Deler av gnr 73, bnr 1, 8 og 12 («Slettelva Nord»), ovenfor 

Sigerstad) foreslås lagt ut som byggeområde for boliger. 

Området er på om lag 220 daa. I området inngår fradelte, 

ubebygde parseller for fritidsbebyggelse, dels noe eksisterende 

bolig- og fritidsbebyggelse. 

- Gnr 73, bnr 757 og 758(delvis) foreslås lagt ut som 

byggeområde for boliger. Dette gjelder et område på om lag 

200 daa, og er en reduksjon på 100 daa i forhold til det som 

var foreslått ved høring. 

- Gnr 88, bnr 12, del av Eidhaugen, på strekningen mellom 

Eidskjosen .- Kaldfjord, foreslås som byggeområde for boliger. 

Det er tale om 20 daa. Prosess med reguleringsplan er startet 

opp. 

 

 

Det foreslås ikke større, nye byggeområder på Fastlandet 

(Tromsdalen). Det vises til at det pågår reguleringsplan for et større 

boligområde ved Nordmannsgård/Midtre Kaldslett. Videre vil 

utvikling av området i tilknytning til Strandbyen og Pyramiden 

kjøpesenter skje ifbm. reguleringsplaner. 
 

 

07 Konklusjon  
 

Tromsøs sterke vekst gir oss mulighet til å bygge byen på en god og 

fremtidsrettet måte. Vi skal prioritere miljø og klimavennlig transport, 

trygge og gode nærmiljø samt gode kommunale tjenester som skole, 

barnehage og eldreomsorg, slik at det daglige behovet blir ivaretatt i 

bydelene. For å sikre dette må vi prioritere knutepunktene, gjennom 

fortetting og videreutvikling av bydelene og sentrum. Denne 

arealplanen gjør det og den anbefales derfor godkjent.    

  
 

  
 

 

 

 


