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Behandling: 

 
 

Ragni Løkholm Ramberg AP, foreslo på vegne av Rødt, SV og H: 

Tillegg til komiteens innstilling: 

 

Utvikling av eksisterende og nye næringsarealer i Tromsø kommune skal prioriteres de neste to 

årene. Det gjennomføres en systematisk gjennomgang av reserven av tilgjengelig næringsareal, 

og hvor godt egnet dette er til næringer som ønsker utvidelser eller etablering. 

 

Søknader om oppføring av boliger utenfor byvekstområdet, som er i direkte tilknytning til 

stedbunden næring, bør godkjennes. 

 

Tromsø kommunes arealstrategi skal kontinuerlig videreutvikles. Etterhvert som arbeid med 

kartlegging av friareal, forvaltningsplan for Tromsømarka, gjennomgang av boligreserve og 

reserve av næringsareal, samt utpeking av kjerneområder for landbruk ferdigstilles, skal Tromsø 

kommunes disponering av areal revideres, og brukes strategisk i det videre arbeidet med by- og 

næringsutvikling. Det skal avgis årlige kommuneplanmeldinger i forbindelse med årsmeldingen 

 

Alternativt forslag til komiteens innstilling angående Skjelnan - Linkveien Det skal startes 

arbeid med en ny kommunedelplan for Skjelnan – Tønsnes, som skal fremlegges for 

kommunestyret innen utløpet av 2018. 

 

 

 

Arnulf Kaspersen FrP, tiltrådte kl. 16.34 = 43 til stede. 

 

Britt Hege Alvarstein FrP, foreslo: 

 

«Tilleggsforslag 1: 

 

Merknad nr 137,eiendom 88/106 i Kaldfjorden, gis endret arealformål fra 

byggeområde /næring til boligformål.» 

 

Britt Hege Alvarstein FrP, foreslo: 

«Tilleggsforslag 2: 



 

 

 

Merknad nr 33, KU nr 32, eiendom 15/380,420 Lunheim endrer formål fra 

næringsformål til kombinert bygge- og anleggsformål (primært bolig) for 

Scania-tomta på Lunheim.» 

 

Britt Hege Alvarstein FrP, foreslo: 

«Tilleggsforslag 3: 

 

Merknad nr 37, gnr 12/15 Tønsnes 

Eiendommen avsettes til boligformål. 

 

 

Alternativt dersom endringen ikke får flertall fremmes følgende: 

 

Det startes konsekvens utredning for eiendommen 12/15 som nytt 

utbygningsboligområde.» 

 

Britt Hege Alvarstein FrP, foreslo: 

«KU nr. 64, Gnr. 117/5 Doktordalen. Eiendommen avsettes til boligformål, 

merknaden tas til følge.» 

 

 

Britt Hege Alvarstein/ Tor Egil Sandnes FrP, foreslo: 

«Tilleggsforslag 6: 

 

Merknad nr 183, Hjellestrand nedre Kaldfjord gnr 88/575 

Hjellestrand gis aksept for å starte regulering av 3 nye boliger.» 

 

 

 

 

Britt Hege Alvarstein/Tor Egil Sandnes FrP, foreslo: 

«Tilleggsforslag 7: 

 

Merknad nr 193, Hjellestrand øvre, Kaldfjord gnr 88/39 og 59 

Avsettes til framtidig boligformål (kan gi aksept i størrelsesorden 100-150 

boliger) 

Det gis aksept for oppstart av reguleringsplan.» 
 

Britt Hege Alvarstein FrP, foreslo: 

«Tilleggsforslag 8: 

Planbestemmelsens pkt. 2.3.2 

Rekkefølgekrav på Kvaløya: 

«Innenfor pendlersonen på Kvaløya kan det ikke fremmes reguleringsplan for nye 

boligområder, før det kan dokumenteres tilfredsstillende kapasitet på hovedvegnettet» - 

strykes.» 

 

Helga Marie Bjerke, Krf/Sandra Borch SP, foreslo: 
1. «Merknad 193: Hjellestrand øvre, Kaldfjord GRN 88/39 og 88/59. avsettes til fremtidig boligformål.» 



 

 

Trukket 

 

Helga Marie Bjerke, Krf/Sandra Borch SP, foreslo: 
2. «Utbygging på eiendom nedre Kvaløysletta/Selnes 72/2 tas ut av planen.» 

 

Øyvind Hilmarsen H, foreslo: 

«KU 72: Holt sør for Holtveien og nedenfor Arboretet avsettes til boligformål, som foreslått i opprinnelig forslag 

til KPA 2015 – 2026.» 

 

Øyvind Hilmarsen H, foreslo: 

«KU 77: Hungeren, området tidligere avsatt til boligformål ved behandling av KPA i 2011 avsettes til 

boligformål. Det skal tas hensyn til bevaring av sentrale turstier i området.» 

 

Øyvind Hilmarsen H, foreslo: 

«KU 70: Området ved gården Finland på Kvaløya legges inn som utbyggingsområde, som opprinnelig foreslått i 

KPA 2015-2026.» 

 

Øyvind Hilmarsen H, foreslo: 

«Merknad 154 for Tromsø Parkering KF tas til følge.» 

 

Øyvind Hilmarsen H, foreslo: 

KU 56: Solstrandveiene 491. GNR 16/16. Tas til følge.  

 

Barbara Vögele MDG, foreslo: 

«Gbnr. for omtalt eiendom med nr. 16/16 har fått feil nr.  
Korrekt gbnr. er 18/16. Kommunestyret ber om at dette rettes, både i dokumentet 
Planbeskrivelsen av kommuneplanens arealdel og i dokumentet Konsekvensutredning av nye 
utbyggingsområder.» 
 

 

Gunnar Pedersen H, foreslo: 

«Gausdalveien 50, 17/282, skal tas med i arealplanen.» 

 

 

Gunnar Pedersen H, foreslo: 

«MERKNAD 194: Movika GRN 12/8 og 12/30. 

Det tillates oppstart av reguleringsplanarbeid til boligformål for deler av GR 12/8 og 12/30. 

Omsøkt område ca 60 daa. 

 

GRN 12/30 ber om tillatelse til utskillelse av 4 boligtomter. Omsøkt område ca 3 daa.» 

 

 

Gunnar Pedersen H, foreslo: 

«MERKNAD 183: Hjellestrand nedre i Kaldfjord GRN 88/575 

Hjellestrand gis aksept for å starte reguleringsendring for inntil 6 boliger» 

 

 

Gunnar Pedersen H, foreslo: 

«MERKNAD 193: Hjellestrand øvre, Kaldfjord GRN 88/39 og 88/59. 

Avsettes for fremtidig boligformål.» 



 

 

 

Gunnar Pedersen H, foreslo: 

«Fløyveien 46, 17/357, skal tas med i arealplanen.» 
 

Gunnar Pedersen H, foreslo: 

«Berg gnr. 20 bnr. 5 og 40 legges ut til boligformål.» 

 

Votering: 

Alvarsteins forslag KU nr. 64 fikk 5 mot 38 stemmer og falt. 

Hilmarsens forslag KU nr. 56 fikk 16 mot 27 stemmer og falt. 

Hilmarsens forslag KU 70 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. 

Hilmarsens forslag KU 72 fikk 12 mot 31 stemmer og falt. 

Hilmarsens forslag KU 77 fikk 8 mot 35 stemmer og falt. 

Alvarsteins tilleggsforslag 2 nr. 33, KU nr. 32 fikk 5 mot 38 stemmer og falt. 

Alvarsteins tilleggsforslag 3, merknad 37 fikk 5 mot 38 stemmer og falt. 

Alvarsteins alternative forslag «Det startes … etc. « fikk 5 mot 38 stemmer og falt. 

Alvarsteins tilleggsforslag 1, merknad 137 fikk 5 mot 38 stemmer og falt. 

Hilmarsens forslag merknad 154 fikk 14 mot 29 stemmer og falt. 

Alvarstein/Sandnes’ tilleggsforslag 6 og Pedersens forslag merknad 183 fikk 18 mot 25 

stemmer og falt. 

Alvarstein/Sandnes’ tilleggsforslag 7 nr. 193 fikk 5 mot 38 stemmer og falt. 

Pedersens forslag merknad 193 fikk 9 mot 34 stemmer og falt. 

Pedersens forslag merknad 194 fikk 18 mot 25 stemmer og falt. 

Bjerke/Borchs forslag «Utbygging på eiendom… etc.» fikk 10 mot 33 stemmer og falt. 

Pedersens forslag «Berg gnr. 20.. etc.» fikk 8 mot 35 stemmer og falt. 

Pedersens forslag «Gausdalsveien 50…. Etc.» fikk 16 mot 27 stemmer og falt. 

Pedersens forslag «Fløyveien 46… etc.» fikk 16 mot 27 stemmer og falt. 

Alvarsteins tilleggsforslag 8 «Planbestemmelsens pkt. 2.3.3… etc.» fikk 14 mot 29 stemmer og 

falt. 

Vögeles forslag «Gnr. For omtalt eiendom…. Etc.» enstemmig vedtatt. 

Felles forslag AP/Rødt/SV/H 1. avsnitt «Utvikling av eksisterende og… etc.» enstemmig 

vedtatt. 

Felles forslag AP/Rødt/SV/H 2. avsnitt «Søknader om oppføring… etc.» vedtstt med 42 mot 1 

stemme. 

Felles forslag AP/Rødt/SV/H 3. avsnitt «Tromsø kommune …. Etc.» vedtatt med 38 mot 5 

stemmer. 

Felles forslag AP/Rødt/SV/H 4. avsnitt «Alternativt forslag til komiteens innstilling… etc.» 

Skjelnan –Linkveien: enstemmig vedtatt.  

 

Protokollmerknad AP: 
Arbeiderpartiets gruppe stemte mot tilleggsforslag vedrørende merknader i området Skjelnan, 
Movika og Tønsnes grunnet vårt forslag om ny kommunedelplan i samme område. Vi vil ta stilling til 
merknadene i ny kommunedelplan. 
 

Jarle Aarbakke AP, permisjon fra kl. 18.15 og fratrådte = 42 til stede. 

 

Innstillingens pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt. 

Innstillingens «Tromsømarka» 1. avsnitt «Kartlegging.. etc.» vedtatt med 37 mot 5 stemmer. 



 

 

Innstillingens «Tromsømarka» 2. avsnitt «Det er et mål… etc.» vedtatt med 28 mot 15 

stemmer. 

 

Jarle Heitmann AP og Sandra Borch SP enstemmig erklært inhabil og fratrådte = 40 til stede. 

 

Innstillingens «Endringer til bestemmelser og retningslinjer 15.1.2 Alfheim… etc.» vedtatt med 

35 mot 5 stemmer.  

 

 

 

Jarle Heitmann AP og Sandra Borch SP tiltrådte = 42 til stede. 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

Boligreserven 

 

Det skal umiddelbart igangsettes et arbeid med systematisk gjennomgang av boligreserven, for 

å avklare realismen i de ulike områdene som samlet utgjør reserven. 

 

Det må synliggjøres hvor stor del av reserven som består av regulerte boliger som det ikke er 

realistisk blir igangsatt i løpet av første del av planperioden, og hva som er årsaken til dette. 

 

Det må videre oppklares hva gapet mellom ferdigregulerte og igangsatte boliger skyldes, og 

hvordan denne er i Tromsø sett i forhold til sammenlignbare byer. 

 

Arbeidet skal resultere i konkrete forslag til tiltak Tromsø kommune kan gjennomføre for å 

bidra til at minimum 75 % av ferdigregulerte boliger igangsettes i løpet av fem år etter at 

reguleringsplan er vedtatt. 

 

 

Tromsømarka 

 

Kartlegging av alle bynære grønne og blå friluftsområder som nå gjennomføres, skal prioriteres. 



 

 

 

Det er et mål at Tromsø kommune skal være grunneier av Tromsømarka. Eierskap må sikres 

der det er mulig, særlig for strategisk viktige friluftsområder, som uavhengig av 

reguleringsformål bør være i Tromsø kommunes eie. 

 

 

Endring til bestemmelser og retningslinjer 

15.1.2 Alfheim (KU nr. 78) GF-F2 

Foreslås endret til: 

Det skal tilrettelegges for lekeareal på totalt minimum 5 daa. 

 

Utvikling av eksisterende og nye næringsarealer i Tromsø kommune skal prioriteres de neste to 

årene. Det gjennomføres en systematisk gjennomgang av reserven av tilgjengelig næringsareal, 

og hvor godt egnet dette er til næringer som ønsker utvidelser eller etablering. 

 

Søknader om oppføring av boliger utenfor byvekstområdet, som er i direkte tilknytning til 

stedbunden næring, bør godkjennes. 

 

Tromsø kommunes arealstrategi skal kontinuerlig videreutvikles. Etterhvert som arbeid med 

kartlegging av friareal, forvaltningsplan for Tromsømarka, gjennomgang av boligreserve og 

reserve av næringsareal, samt utpeking av kjerneområder for landbruk ferdigstilles, skal Tromsø 

kommunes disponering av areal revideres, og brukes strategisk i det videre arbeidet med by- og 

næringsutvikling. Det skal avgis årlige kommuneplanmeldinger i forbindelse med årsmeldingen 

 

Det skal startes arbeid med en ny kommunedelplan for Skjelnan – Tønsnes, som skal 

fremlegges for kommunestyret innen utløpet av 2018. 
 

Gbnr. for omtalt eiendom med nr. 16/16 har fått feil nr.  
Korrekt gbnr. er 18/16. Kommunestyret ber om at dette rettes, både i dokumentet 
Planbeskrivelsen av kommuneplanens arealdel og i dokumentet Konsekvensutredning av nye 
utbyggingsområder. 
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