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I – BESKRIVELSE 
 
1. Bakgrunn 
Tromsø kommune skal utvikle nye næringsarealer på de uregulerte sjøområdene langs 

østsiden av nord-tromsøya. Arealene 
ligger i dag delvis i sjøen og det skal 
derfor fylles ut, anslagsvis til kote ÷5 
meter. En slik utfylling vil omfatte et 
sted mellom 100 og 150 daa, noe 
som sammen med landarealene vil 
utgjøre mellom 130 og 180 daa. 
byggegrunn. 
 
Kommunen ønsker å tilrettelegge 
arealene for nye næringsetableringer 
innen maritim industri og relaterte 
næringer. Området skal derfor 
reguleres til næringsformål som 
åpner for bygging av blant annet 
industri, lager og forretning. 
Hensikten er å styrke Tromsøs rolle 
som regional utviklingsaktør innen 
maritimt næringsliv. 
 

  
Da reguleringen vil tilrettelegge for bygging av over 15 000 kvm næringsformål utløses 
krav om konsekvensutredning iht forskrift for konsekvensutredninger (forskriften) § 2 d) 
vedlegg I pkt. 1. 
 
Det ble startet reguleringsarbeid for området i 2001, men dette arbeidet ble ikke sluttført. 
 
2. Ansvarlig myndighet 
Det er Tromsø kommune som planmyndighet som er ansvarlig myndighet for 
utredningen. Det er vurdert hvorvidt Kystverket skal ha rollen som myndighet, men iht 
forskriftens står Kystverket som ansvarlig myndighet kun for planer som omfatter 
nyetablering av havner, farleder og tilsvarende jf. forskriftens vedlegg I pkt 26 og 27. Det 
er planmyndigheten som er ansvarlig for reguleringer av industri, forretning, lager, kontor 
osv. 
 
Planen regulerer ikke til offentlig / privat kai eller havneanlegg, men det tilrettelegges for 
sjøtilknytning for enkelte av virksomhetene i planområdet, eksempelvis Nye Tromsø 
skipsverft. Kystverket får derfor en sentral rolle i å veilede Tromsø kommune i 
planarbeidet, spesielt på tema som omhandler sjøtilknytta konsekvenser som følge av 
etableringer og utfylling. 
 
3. Programmet 
Dette planprogrammet er delt i tre deler; (I) innledende beskrivelse, (II) kort om 
konsekvensutredninger og (III) selve programmet for utredningen. Hensikten er å skille 
mellom beskrivelse av tiltaket og utredningsoppsettet, slik at strukturen for 
konsekvensutredningen blir mer oversiktlig. Det er også inkludert innholdsfortegnelse for 
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de ulike kapitlene og tema i utredningen. Den innledende beskrivelsen redegjør også for 
planprosessen, medvirkning og annen relevant informasjon for å vurdere 
utredningstema og prosess. Område- og planbeskrivelsen henter supplerende tema fra 
Tromsø kommunes Veileder for utarbeidelse av arealplaner. 
 
Del II er en kort oppsummering av hovedinnholdet, hensikten med og bakgrunnen for 
konsekvensutredninger av reguleringsplaner. 
 
4. Planen (tiltaket) 
Området skal reguleres til næringsformål med inndeling i forretning, industri, lager osv, 
med tilhørende kommunalteknisk anlegg, samt trafikk- og fellesområder. Hovedandelen 
av området ligger i dag i sjø, og utfylling blir derfor et sentralt tema i utredningen. 
 
Målet med utviklingen av eiendommen er å tilrettelegge arealene for næringsutvikling i 
tråd med kommunens strategi for næringsetableringer. I tillegg vil kommunen ved selv å 
regulere arealene ha større innflytelse på utviklingen. 
 
Når reguleringsplanen foreligger planlegger grunneier å selge eiendommen i parseller. 
Det foreligger allerede avtale med Nye Tromsø Skipsverft (NTS) om overtakelse av cirka 
55 daa. Fremtidig utvidelse av TMP (Tromsø Miljøpark) skal også hensyntas i 
reguleringen, selv om det nå er bestemt at TMP-utfyllingen og sjøtilknytningen nord for 
MIO ikke blir en del av planen. 
 
Det må påregnes både en trinnvis utfylling og utbygging som en konsekvens av 
parsellsalget. 
 
Det mest kostnadseffektive utfyllingsprinsippet vil trolig være omkransningsmolo med 
innfylling av løsmasser. Analyser av grunnforholdene viser at en slik utfylling må gjøres i 
to etapper for å unngå grunnbrudd og utglidning av fyllingen dersom det ikke mudres til 
fjell. Setningstiden for slik type fylling kan strekker seg over flere år og krever 
fundamentering til fjell for bygninger som anlegges på fyllingen. Det må foretas avveining 
av utfyllingsmetode og kvaliteten på fyllmasser når man går i gang med etableringen av 
konkrete tiltak. Utfyllingsprinsippene vil ikke være utslagsgivende for reguleringsplanens 
bestemmelser. 
 
Det er tidligere anslått at det kreves anslagsvis 250 000 kubikkmeter masse bare til 
omkransingsmoloen. 
 
Detaljeringsnivået på reguleringsplanen er ikke avklart. Det vil muligens bli stilt plankrav 
til deler av planområdet som per i dag ikke har konkrete tiltak og derfor flatereguleres. 
 
5. Rammebetingelser 
Området er avsatt til erverv i kommuneplanens arealdel og det stilles her krav om at 
området skal reguleres under ett. Ellers er ikke området særskilt omfattet av andre 
kommunale, fylkeskommunale og statlige planer og retningslinjer eller andre 
bestemmelser som vil påvirke planleggingen direkte. Fylkesdelplan for handel vil være 
bestemmende dersom forretning skal reguleres inn, det er dog ikke snakk om 
detaljhandel. 
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Det er en betingelse at det ikke reguleres inn formål til offentlig eller privat kai siden 
planmyndigheten og ikke kystverket står som ansvarlig myndighet. Trafikkai tillates ikke. 
 
6. Områdebeskrivelse 
Reguleringsplanen omfatter deler av eiendom 125/2 på nordøya øst. Området er delvis 
uregulert. Planområdet strekker seg til grensen for TMP-utfyllingen i nord. Det er også i 
den delen av området det er foretatt tiltak i form av utfylling. Ut over dette er det ingen 

registrerte tiltak i selv planområdet. 
 
På sørsiden avgrenses området av 
havne og industriområdet 
Pomorkaia. 
 
Det munner ut en sigevannsledning 
fra Ørndalen rett nord for Pomorkaia, 
det antas at dette vannet ikke 
inneholder miljøgifter. Det foreligger 
ingen tilrettelagte tur eller 
rekreasjonstiltak i området, og slik 
aktivitet er heller ikke registrert.  
 
Det er tatt med et område på 
oversiden av ringvegen som 
reguleres fra offentlig formål til 
industri. Dette for å sikre areal til evt. 
utvidelse av de kommunale 
avfallshåndteringsvirksomhetene. 
 

7. Foreliggende rapporter 
Det ble i forbindelse med reguleringsarbeidet for området i 2001 utarbeidet flere 
rapporter vedrørende utfylling for MIO og relokalisering av Tromsø skipsverft: Utredning 
av støyforhold, Undersøkelser av sediment, Miljøgifter i spylevann, Marinarkeologiske 
undersøkelser, Alternativer for Ringvegen, Skisseprosjekt Nordøya - Utfylling og VVA for 
utfyllingsområdet. 
 
8. Antatte vesentlig virkninger 
Det er foreløpig ikke avdekket forhold som vil medføre vesentlige virkninger på verken 
samfunn, miljø eller naturressurser. Området er i dag preget av industri og avstanden til 
nærmeste boligbebyggelse er trolig for stor til at disse vil merke konsekvenser av nye 
tiltak i området. 
 
Det er likevel grunn til å systematisere undersøkelsene av enkelte forhold så som støy, 
forurensing og trafikk. Endring av strømningsforhold kan påvirke innseiling og maritim 
flora og fauna. 
 
9. Alternativer 
For de deler av planområdet som underlegges regulering uten plankrav, skal det 
utarbeides tre alternativer for plassering av infrastruktur, bygg og anlegg. For de 
områdene som omfattes av plankrav vil ikke en alternativvurdering av organiseringen 
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være påkrevet, da dette forutsettes utredet i forbindelse med den enkelte 
bebyggelsesplan.  
 
Alternativutredningene skal ta utgangspunkt i planens detaljnivå og drøfte løsninger som 
kan få konsekvenser for planens utforming. De aktuelle tema som skal 
alternativsvurderes er redegjort for i programmets krav til planbeskrivelse i kapittel 04. 
 
10. Utredningstema 
Tabellen viser hvilke utredningstema konsekvensene skal vurderes mot, og hvilke som 
er utelatt. Det vises også til hvilken kategori de enkelt tema sorterer under; miljø (M), 
naturressurser (N) og samfunn (S). Håndteringen av utredningstemane omhandles i del 
III kap. 5. Se også vedlagt tabell i stort format (vedlegg III). 
 

Tema som er tatt med: Kategori: Tema som ikke er tatt med: Kategori: 

Landskap M Klima M 

Dyre- og planteliv (land og sjø) M Samiske kulturminner M 

Kulturminner  M Geo og vannressurser N 

Støy og vibrasjon  M Fiskeri N 

Grunnforurensing M Oppdrett og havbruk N 

Utslipp til land, vann og luft M Landbruk N 

Friluftsliv  S Reindrift N 

Beredskap og ulykkesrisiko S Skogbruk N 

Transport S Samfunn, bebyggelse og materielle verdier S 

Teknisk infrastruktur S Næring og sysselsetting S 

Farleder S Befolkningens helse S 

  Estetikk S 

 
11. Metode 
Det er i all hovedsak ett planforslag som utredes, og det vurderes ikke alternative 
lokaliseringer. Alternativvurderinger vil likevel bli brukt som metode i utredningen for 
enkelte forhold.  
 
Utredningen (del III) er lagt opp slik at det i kapittel to beskrives planområdet, i kapittel 
tre beskrives rammebetingelser, i kapittel fire beskriver planforslaget, mens kapittel fem 
viser konsekvensene for utredningstemaene. Alternative løsninger redegjøres for i 
kapittel fire og konsekvensene vurderes i kapittel 5. 
 
Det skal kort redegjøres for datagrunnlaget og metoder som er brukt for å beskrive 
virkningene, og eventuelle faglige eller tekniske problemer ved innsamling og bruk av 
dataene og metodene. Det foreligger allerede utredninger for flere av temaene og disse 
vil bli lagt til grunn for utredningen. Innhenting av ny kunnskap begrenses uansett til det 
som er beslutningsrelevant. 
 
Utredningen avsluttes med en oppsummering av virkninger og avbøtende tiltak som 
legges til grunn for anbefaling av løsning. Det skal avslutningsvis redegjøres for behovet 
for tilleggsutredninger og eventuelt miljøovervåkingsprogram. 
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12. Planprosessen 
Saksgangen legges opp iht plan- og bygningslovens bestemmelser og til prosessen 
fastlagt av forskriften. Prosessen vil også følge saksgangen slik det er lagt opp til i 
planmyndighetens prosessveileder. For denne saken blir det i tillegg lagt opp til politisk 
fastsetting av programmet. Saksgangen vil følge slik fremdriftsplan: 
 

Milepæl: Dato: 

Oppstartsmøte 02.04.08 

Varsel av oppstart og høring av planprogram (min 6 uker) 12.09.08 

Informasjonsmøte om planprogrammet uke 40 

Merknadsfrist 24.10.08 

Fastsetting av planprogram (maks 10 uker) jan. 09 

Høring av planforslag (6 uker) mar. 09 

Merknadsbehandling apr. 09 

2. gangsbehandling og endelig vedtak av reguleringsplan mai. 09 

 
13. Medvirkning 
Det er avholdt informasjonsmøte i forbindelse med høringen av planprogrammet. 
Behovet for informasjonsmøte i forbindelse med høring av planforslaget vurderes. 
 
Myndigheter, berørte grunneiere, og naboer orienteres særskilt. 
 
14. Avvik 
Planprogrammet er forpliktende for utarbeidelse og behandling av reguleringsplanen. 
Dersom det skulle oppstå behov for å avvike programmet må dette gjøres i samråd 
mellom ansvarlig myndighet og forslagsstiller. Avvik av vesentlig karakter bør varsles 
berørte myndigheter og parter. 
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II – KORT OM KONSEKVENSUTREDNINGER 
 
Iht plan- og bygningsloven kap. VII – a) skal konsekvenser av planer som kan ha 
vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn utredes, slik at det kan 
tas stilling til om, og på eventuelt på hvilke vilkår, planen kan gjennomføres. 
 
 
Bestemmelsene sikrer at allmennheten og andre får informasjon om konsekvensene av 
store utbyggingstiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for omgivelsene. Retten til 
informasjon om konsekvensene av inngrep i miljøet er grunnlovsfestet. Men hva som er 
å anse som vesentlige konsekvenser vil likevel være situasjonsavhengig. 
  
Utredningene sikrer at de myndigheter som skal avgjøre om tiltaket kan gjennomføres, 
og hvilke vilkår som eventuelt skal stilles, har informasjon om de konsekvenser planen 
eller tiltaket kan få. Utredningene bidrar også til at utbygger gjøres oppmerksom på og 
kan ta hensyn til miljøkonsekvensene i planleggingen av planen eller tiltaket. 
Regelverket åpner for at interesseorganisasjoner og andre interesserte og berørte kan 
medvirke i planprosessen gjennom bl.a. høringsrunder og offentlige møter.  
 
Forskriften gir stor grad av fleksibilitet både når det kommer til prosess og utredning og 
bør tilpasses reguleringsarbeider med ulikt utgangspunkt og de fremgangsmåter og 
arbeidsmetoder kommunen praktiserer for annet reguleringsarbeid. 
 
Planprogram 
Planprogrammet er et verktøy for å styrke medvirkning og gode planprosesser. Arbeidet 
med planprogrammet er en viktig arena for å avklare planbehov og viktige 
problemstillinger for planprogrammet.  
 
Forslag til planprogram bør normalt inneholde en innledende del i tillegg til selve 
programmet for det videre plan- og utredningsarbeidet. Den innledende delen bør 
omfatte en beskrivelse av formålet med planarbeidet samt viktige rammebetingelser som 
planarbeidet må ta hensyn til i form av overordnete planer, rikspolitiske retningslinjer, 
nasjonale miljømål m.m. Det bør også gis en beskrivelse av antatte vesentlige virkninger 
av planforslaget for miljø, naturressurser og samfunn. Programmet skal redegjøre for 
hvilke forhold som er avklart i overordnet plan og hvilke utredninger som foreslås å inngå 
i planforslaget. Det skal også redegjøres for hvilke alternativer som vil bli belyst. 
 
Programmet bør struktureres slik at det kommer klart frem hvordan utredningen skal 
disponeres, og program og utredning skal være sammenlignbare slik at det kommer 
tydelig frem at utredningen følger programmet. 
 
Planprosessen 
Forskriften stiller krav til rekkefølge og innhold i planprosessen, og skiller seg fra det 
ordinære planarbeidet i første rekke når det kommer til planprogrammet. 
Planprogrammet skal høres og merknadsbehandles før det fastsettes. Det er ansvarlig 
myndighet som fastsetter programmet. Programmet kan også fastsettes politisk dersom 
planarbeidet omfatter arealpolitiske vurderinger, eller dersom det er behov for politisk 
forankring på et tidlig stadium. Når planprogrammet er fastsatt utarbeides 
reguleringsforslaget på bakgrunn av dette. 
Tabellen viser milepælene i planprosessen: 
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Reguleringsplaner 
For reguleringsplaner skal virkningene av planen som helhet inngå ved vurderingen av 
konsekvensene. Det skal redegjøres for hva som kan gjøres for å tilpasse tiltaket til 
omgivelsene og for å avbøte skader eller ulemper, samt behovet for og forslag til 
miljøoppfølgingsprogram med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av 
planen eller tiltaket. Forhold som er tilfredsstillende utredet i overordnet plan, herunder 
aktuelle lokaliseringsalternativ, skal ikke utredes på nytt. 
 
Alternativvurdering 
Forskriften fastsetter ikke konkrete rammer for hvordan alternativvurderingen skal 
gjennomføres, men slår fast at de skal være relevante og realistiske. I forskriftens 
veileder heter det: Det legges til grunn at det normalt ikke kan stilles krav til vurdering av 
alternativ lokalisering for reguleringsforslag som er i samsvar med kommunale 
oversiktsplaner. Det kan imidlertid i reguleringssaker stilles krav til vurdering av 
alternative utforminger og alternative utbyggingsløsninger med sikte på å ivareta 
hensynet til miljø, naturressurser og samfunn.  
 
I proposisjonen som ligger til grunn for forskriften og i høringsutkastet til forskriften heter 
det: For planforslag eller tiltak som er i samsvar med gjeldende planer skal det normalt 
ikke stilles krav til vurdering av alternative lokaliseringer. Her vil alternativvurderingen 
innebære tilpasninger innen området og alternativer for utforming. 
 
Det er åpenbart at alternativvurderingen må ta utgangspunkt i de tema som er relevant 
for utredningen. Bruken av alternativvurdering er først og fremst en metode for å belyse 
konsekvensene av tiltaket og skal underbygge beslutningsgrunnlaget for behandlingen 
av planforslaget. Det er heller ikke gitt at et av alternativene velges for som grunnlag for 
planforslaget, men alternativene skal danne grunnlaget for valg av et 
utbyggingsalternativ. Avbøtende tiltak kan i tillegg komme inn som modifikator for det 
endelige planforslaget. 
 

Oppstartsmøte 

Utarbeide planprogram 

Fastsetting av planprogram 
(maks. 10 uker etter høringsfrist) 

Kunngjøring av planarbeid og høring av 
planprogram (6 uker) 

Merknadsbehandling av program og 
forhåndsmerknader 

Planarbeid og utredning 

Høring av planforslag 
(6 uker) 

Merknadsbehandling 

Sluttbehandling og vedtak av planforslaget 
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Det er derfor viktig å skille mellom utredningens valg av alternativer og endringer som 
følge av avbøtende tiltak.  
 
Planforslag 
Planforslag med konsekvensutredning skal normalt utgjøre et samlet dokument. I mange 
plansaker vil det være naturlig og mest oversiktlig å ha et eget kapittel i 
planframstillingen som redegjør for virkningene av planen. Alternativt kan det være 
hensiktsmessig å beskrive virkningene som en integrert del av løsningsforslagene og 
ved beskrivelsen av hvordan og i hvilken grad ulike hensyn er ivaretatt. I forhold til en 
praksis hvor det kun redegjøres for hvordan ulike hensyn er ivaretatt, vil bestemmelsene 
forutsette at det også redegjøres for de hensyn som reelt blir berørt, det vil si de 
negative virkningene av planen. 
 
Miljø, naturressurser og samfunn 
Begrepene miljø, naturresurser og samfunn står sentralt i utarbeidelsen av 
konsekvensutredninger.  
 
Med begrepet miljø har lovgiveren siktet til både helse- og trivselsfaktorer for mennesker 
(for eksempel forurensing, støy, lokalklima og trafikksikkerhet), til endringer i naturmiljøet 
(for eksempel til naturvern, friluftsliv landskapsmessige endringer og påvirkning av 
biotoper for viltlevende arter), og følger for kulturminnevernet (fredede, faste fornminner, 
kulturminner for øvrig, verneverdig bebyggelse og kulturlandskap). 
 
Med begrepet naturressurser har man siktet til virkninger for naturkapitalen som følge 
av og som grunnlag for økonomisk virksomhet. Slike virkninger kan være endringer i 
etterspørselen etter visse naturressurser (for eksempel uttak av sand og grus), eller at 
visse naturressurser blir endret (for eksempel endringer i vannkvaliteten som kan påvirke 
muligheten for bruk av vassdrag eller kystvann til andre formål). 
 
Med begrepet samfunn siktes det særlig til virkningene for bosetting, sysselsetting, 
lokale og samfunnsmessige økonomiske virkninger, og befolkningsvelferd på lokalt og 
regionalt plan, og for enkelte tiltak også på nasjonalt plan. Begrepet samfunn sikter 
særlig til det menneskeskapte miljø og faktorer som næringsliv, sysselsetting, 
befolkningsutvikling, transportsystemer, sosiale og helsemessige forhold mv.  
 
Begrepene miljø og naturressurser henger nært sammen, og omfatter blant annet 
hensynet til forurensingsfare for vann, luft, jordbunn og klima, vern av landskap, 
naturområder, dyre- og planteliv, kulturminnevern og forsvarlig forvaltning av 
naturessurser som mineraler, jord- og skogressurser, maritime ressurser med mer.  
 
Det kan tenkes at hensynet til samfunnet kan komme i strid med miljø- og 
naturressurshensynene. Hensynet til sysselsetting kan feks tale for miljøskadelige tiltak. 
I utgangspunktet er disse hensynene etter ordlyden i § 33-1 likestilte. Hensikten med å 
likestille begrepene miljø, naturressurser og samfunn var ifølge lovgiver først og fremst å 
klargjøre at vesentlige konsekvenser for hvert av disse forholdene er et tilstrekkelig 
grunnlag for at et tiltak kan kreves konsekvensutredet. Ved denne type motstrid bør det 
ses hen til at miljøhensynet er de dominerende hensyn bak regelverket om 
konsekvensutredninger, slik at miljøhensynet bør veie tyngst i vurderingen.  
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III – UTREDNINGSPROGAMMET 
 
1. INNLEDNING 
 
Innledningen skal redegjøre for bakgrunnen for konsekvensutredningen, herunder 
Tromsø kommunes insentiv for å gå i gang med arbeidet. Innledningen skal også 
inneholde et sammendrag av utredningen med de viktigste problemstillingene 
og konklusjonene i planarbeidet med valg av løsning. 
 
Det skal kort redegjøres for premissene for valg av ansvarlig myndighet. Milepælene i 
planprosessen og opplegget for medvirkning skal synliggjøres. 
 
Etter høringsrunden skal det redegjøres for innkomne merknader og behandlingen av 
disse, samt endringer av planforslaget i forbindelse med merknadsbehandlingen. 
 
Inndeling av kapittelet: 
 

a) Bakgrunn 
b) Sammendrag 
c) Ansvarlig myndighet 
d) Planprosess 
e) Medvirkning (herunder med andre virksomheter i området) 
f) Merknader og merknadsbehandling 

 
 
2. BESKRIVELSE AV OMRÅDET 
 
Områdebeskrivelsen følger tematikken i Tromsø kommunes veileder for utarbeidelse av 
arealplaner. Beskrivelsen skal redegjøre for relevante forhold i planområdet og i 
tilstøtende områder som blir berørt av tiltaket. Hensikten er mao å beskrive dagens 
situasjon i hovedsak basert på foreliggende kunnskap om området. Enkelte av temaene 
blir ytterligere redegjort for i kap. 05 Konsekvenser av planen og i evt. delrapporter som 
ligger som vedlegg til utredningen. Illustrasjoner av dagens situasjon, med kart og 
fotografi skal vedlegges der det anses som nødvendig. 
 
Inndeling av kapittelet: 
 

a) Beliggenhet 
b) Arealbruk 
c) Eiendomsforhold 
d) Landskap 
e) Dyre- og planteliv 
f) Friluftsliv 
g) Kulturminner 
h) Veg- og trafikkforhold (herunder sjøtrafikk) 
i) Vann og avløp 

 
Beliggenhet: Kort beskrivelse av beliggenheten med tilhørende illustrasjon. 
Arealbruk: Arealbruken i området og tilstøtende områder. Funksjoner og planstatus. 
Herunder bruk av Pomorkaia og sjøtilknytningen for TMP. 
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Eiendomsforhold: Redegjøre eiendomsstruktur og andre grunneiere i området. 
Landskap: Kort redegjøring for type landskap, sjeldenhet og utbredelse, og 
landskapskvaliteter. 
Dyre- og planteliv: Overordnet beskrivelse av dyre- og planteliv på land og i sjø med 
fokus på eventuelle biotoper og betydning for flora og fauna. Beskrivelsen skal ta 
utgangspunkt i foreliggende registreringer og planarbeid i tilstøtende områder. 
Friluftsliv: Beskrivelsen skal gjøres på grunnlag av befaring og foreliggende 
registreringer.  
Kulturminner: Det skal beskrives evt registrerte kulturminner i området jf tidligere 
utredning (og vurderes behovet for ytterligere registreringer). 
Veg- og trafikkforhold: Beskrivelse av dagens situasjon og gjeldene planer. Herunder 
sjøverts trafikk til Pomorkaia og TMP. 
Vann og avløp: Beskrivelse av dagens anlegg og evt. planer for endring av disse. 
 
 
3. OVERORDNA PLANER OG TILLATELSER 
 
Forholdet til kommunale, fylkeskommunale og statlige planer, retningslinjer og tillatelser 
som er nødvendig for gjennomføring. Det skal utdypes dersom planen er i strid med 
føringer gitt i overnevnte bestemmelser. 
 
Det kreves tillatelser iht. reglene i havne- og farvannsloven til ulike tiltak i sjø, herunder 
utfylling og bygging av kai. Konsekvensutredningen kan legges til grunn for vedtak etter 
havne- og farvannsloven. 
 
Nye Tromsø Skipsverft trenger trolig utslipstillatelse fra SFT, evt. rammebetingelser for 
håndtering av miljøfarlig avfall/ utslipp. 
 
Det er ikke tillatelse til å regulere inn offentlig eller privat kai jf. avklaring av ansvarlig 
myndighet. Trafikkai tillates ikke. 
 
Inndeling av kapittelet: 
 

a) Kommunale 
b) Fylkeskommunale  
c) Statlige 
d) Tillatelser fra offentlig myndighet 

 
 
4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
Beskrivelsen tar utgangspunkt i tema gitt av forskriftens bestemmelser vedlegg II a) og 
Tromsø kommunes veileder for utarbeidelse av arealplaner. Det skal ikke gjøres en 
vurdering av alternativ lokalisering da planen vil være iht kommuneplanens arealdel, og i 
hovedsak er en utredning av plan og ikke tiltak. Nye Tromsø Skipsverft er en konkret 
aktør for etablering i området og tiltaket skal beskrives og utredes. 
 
Det skal utarbeides illustrasjonsprosjekt på bakgrunn av de prinsipielle 
alternativvurderingen av organisering og løsninger med prinsipper for avslutning / 



 side      av 22 
PLANPROGRAM MIO 

14

overgang mot Ringvegen og fylling mot sjø. Det skal utarbeides alternativer for tema 
merket med * i følgende kapittelinndeling.  
 
For de deler av planområdet som underlegges regulering uten plankrav, skal det 
utarbeides tre alternativer for plassering av infrastruktur, bygg og anlegg. For de 
områdene som omfattes av plankrav vil ikke en alternativvurdering av organiseringen 
være påkrevet, da dette forutsettes utredet i forbindelse med den enkelte 
bebyggelsesplan.  
 
Alternativutredningene skal ta utgangspunkt i planens detaljnivå og drøfte løsninger som 
kan få konsekvenser for planens utforming. Det skal redegjøres for valg av 
detaljeringsgrad og for evt. plankrav som følger av reguleringsplanen. Inndeling av 
kapittelet nedenfor viser hvilke tema det skal redegjøres for i beskrivelsen. 
 
Inndeling av kapittelet: 
 

a) Begrunnelse for tiltaket 
b) Tidsplaner for gjennomføring 
c) Virksomheter 
d) 0-alternativ 
e) Avgrensning 
f) Detaljeringsgrad og plankrav 
g) Arealbruk 
h) Grad av utnytting og byggehøyde 
i) Utfylling 
j) *Arkitektonisk og estetisk utforming 
k) *Plassering og utforming 
l) *Veg, trafikk og parkering 
m) Universell utforming 
n) Sjøtrafikk og manøvrering 
o) Vann, avløp og avfall 
p) Energiløsninger  
q) Snøhåndtering 
r) Type og mengde utslipp 

 
Begrunnelse for tiltaket: Kort redegjøring for bakgrunnen og behovet for tiltaket. 
Tidsplaner for gjennomføring: Planarbeid, anleggsfaser og utbyggingsetapper. 
Virksomheter: Konkrete og planlagte virksomheter. Herunder utvidelse av TMP – 
skisser fra TMP legges til grunn, samt NTS. 
0-alternativet: Beskrive antatte konsekvenser av nullalternativet både for området og for 
bysamfunnet. Konsekvenser for NTS. 
Avgrensing: Kort om avgrensingen av planområdet. 
Detaljeringsgrad og plankrav: Redegjørelse for planforslagets detaljeringsgrad og 
plankrav. 
Arealbruk: Arealbrukskategorier i planforslaget. Det understrekes at det ikke skal 
reguleres inn offentlig eller privat kai. 
Grad av utnytting og byggehøyder: Redegjørelse. 
Utfylling: Omfang og utfyllingmetoder. 
*Arkitektonisk og estetisk utforming: Konkrete løsninger og prinsipper nedfelt i 
planen. Fokus på overgangsoner. Illustreres. 

Formatert: Punktmerking og
nummerering
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*Plassering og utforming: Prinsipper for plassering og utforming av bygg og anlegg. 
Illustreres. Herunder utfyllingen mot tilstøtende områder. 
*Veg, trafikk og parkering: Løsninger iht Håndbok 017, herunder løsninger for mjuke 
trafikkanter og nye avkjørsler til områdene på begge sider av Ringvegen, og 
bestemmelser. Illustreres. 
Universell utforming: Hvordan området, bygg og anlegg tilrettelegges. Skal illustreres 
Sjøtrafikk og manøvrering: Eksisterende og kommende behov for aktiviteter i sjø. 
Herunder fast og flytende kaier i forbindelse med driften av NTS. Trafikkai tillates ikke. 
Vann, avløp og avfall: Løsninger og behov for spesielle løsninger i samband med 
driften av for eksempel TSV. 
Energiløsninger: Muligheten og behov for spesielle energiløsninger. 
Snøhåndtering: Redegjørelse. 
Type og mengde utslipp: Evt. utslipp fra tiltak i planområdet. 
 
 
5. KONSEKVENSER AV PLANEN 
 
Dette er hoveddelen av konsekvensutredningen. Kapittelet skal drøfte og vise 
konsekvensene av planforslaget innenfor gitte tema for samfunn, miljø og naturresurser. 
Det skal redegjøres for evt. avbøtende tiltak i kapittel 7. 
 
Det skal redegjøres for datagrunnlag og metoder som ligger til grunn for utredningene. 
For de tema som berøres av alternativvurderinger skal konsekvensene vurderes i forhold 
til disse. 
 
Inndeling av kapittelet:  

 
a) Landskap 
b) Dyre- og planteliv 
c) Kulturminner 
d) Støy og vibrasjon 
e) Grunnforurensing  
f) Utslipp til land, vann og luft 
g) Friluftsliv 
h) Beredskap og ulykkesrisiko 
i) Transport 
j) Teknisk infrastruktur 
k) Farleder 

 
Landskap: Sårbarhet, fjæresonen vil bli endret / fjernet, opprinnelig strandlinje blir borte. 
Området vil bli synlig fra Ringvegen og fra Ørndalen, i det store landskapsbildet vil 
synligheten fra fastlandet; Kroken og omegn og fra sundet, ikke være vesentlig. 
Fyllingen får hovedutstrekning i vertikalplanet og tiltaket på toppen glir inn i fortsettelsen 
av tiltakene langs sjøfronten på nordøya og TMP-anlegget. Det er mao ikke snakk om et 
tiltak som bryter vesentlig med omgivelsene. Forholdet til organisering av bebyggelse, 
parkering med mer. Konsekvensene begrunnes og illustreres med fotomontasjer. 
Dyre- og planteliv: Tiltaket vil iht foreliggende registreringer ikke komme i konflikt med 
viktige naturtyper eller områder med inngrepsrestriksjoner. Utfyllingen vil trolig ikke 
komme i konflikt med registrerte områder for sjøfugl, eller andre biotoper for fisk eller 
bunndyr. Det er heller ikke registrert andre elementer i naturmiljøet som vil bli påvirket av 
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utfyllingen. Det forventes derfor ikke at utfyllingen vil ha påregnelig innvirkning på dyre- 
og planteliv. Det må likevel redegjøres for grunnlaget for vurderingene. 
Kulturminner: Det er foretatt marinarkeologiske undersøkelser i 2001 og arkeologiske 
undersøkelser i 2008. Disse legges til grunn for vurderingen. 
Støy og vibrasjon: Beskrive støy fra annen virksomhet: TMP, veg, havneaktivitet. Det 
vil ikke bli vesentlig økning i trafikkstøy som bidrag fra MIO. Rekreasjonsområdene på 
øya ligger i en forsvarlig avstand når det kommer til støy. Det er gjort vurdering av støy 
fra TSV i rapport fra Akvaplan Niva i 2004. Vurderingene skal bygge på denne 
rapporten. 
Grunnforurensing: Det er registrert diverse forurensede bunnsedimenter i området, 
men disse regnes som forventet i områder med sjøtrafikk. Det er gjort vurderinger i 
rapport fra NET – Norwegian Environmental Technology i 2000. Rapporten legges til 
grunn for vurderingen. 
Utslipp: Det er gjort undersøkelse av utslipp i forbindelse med dagens virksomhet av 
Tromsø Skipsverft (TSV). Rapporten Miljøgifter i spylevann fra Tromsø skipsverft 
utarbeidet av Akvaplan Niva i 2004 redegjør for utslipp til land og vann. Det planlegges 
ikke virksomheter med utslipp til luft. Rapporten fra 2004 legges til grunn for utredningen. 
Friluftsliv: Tiltaket vil ikke medføre vesentlige endringer for friluftsliv eller annen 
rekreasjon. Det er i dag ingen registrerte utfartsområder i området - verken innenfor 
selve planområdet eller i umiddelbar nærhet. Det må redegjøres for registreringer og 
konklusjon. 
Beredskap og ulykkesrisiko: Høyden på fyllingen i forhold til økning av 
middelvannstanden, utrasing av fylling og evt. risiko som en følge av etableringer må 
redegjøres for. Det er i utgangspunktet ikke tenkt å etablere tiltak som kan medføre 
eksplosjonsfare, farlig gods eller lignende. Det er ikke nødvendig med særskilt utredning 
av risiko og sårbarhet for tiltaket, men en ROS-analyse iht kommunens retningslinjer må 
gjennomføres. 
Transport: Etableringen av et maritimt retta industriområde vil bidra til en marginal 
økning av transporten på vegstrekningen til Breivika. Herfra vil trafikken i hovedsak 
fordele seg til Tromsøsundtunnelen, Tverrforbindelsen og sentrumstangenten. Det må i 
utredningen likevel legges til grunn erfaringstall og vurdering av kapasiteten på 
veglenkene som belastes. 
Teknisk infrastruktur: Konsekvenser for eksisterende teknisk infrastruktur og behovet 
for oppgradering og nyetablering må redegjøres for. 
Farleder: Gitt at det blir aktiviteter i sjø i forbindelse med NTS eller tilsvarende må dette 
redegjøres for i forhold til farleder og innseiling i Tromsøsundet. Det må se på 
utfyllingens konsekvenser for strømningsforhold og farleder. Komparativ analyse fra 
Tønsnes (kommuneplankontoret gjør slik vurdering). 
 
 
6. SAMMENSTILLING AV VIRKNINGENE 
 
Herunder oversikt over offentlige og privat tiltak nødvendig for gjennomføring 
 
 
7. AVBØTENDE TILTAK 
 
Avbøtende tiltak er en redegjørelse for hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte 
eventuelle skader og ulemper. Kapittelet skal vise eventuelle avbøtende tiltak som er 
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nødvendig for gjennomføring. Slike tiltak er vilkår for at utbygging kan iverksettes, og 
innarbeides i planforslaget og reguleringsbestemmelsene. 
 
 
8. VALG AV LØSNINGER 
 
Planforslag med bestemmelser. 
 
 
9. TILLEGGSUTREDNINGER 
 
Vurderes og omtales. 
 
10. MILJØOVERVÅKING 
 
Vurderes og omtales.
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Kilder: 
 
Høringsdokument for ny forskrift for konsekvensutredning av reguleringsplaner 
OTP nr 32 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling 
Ot.prp. nr. 47 (2003-2004) Om lov om endringer i plan- og bygningsloven 
NOU 2003:14 Bedre kommunal og regional planlegging II 
Plan- og bygningsrett – OJ Pedersen m.fl. – Universitetsforlaget 2000 
Plan- og bygningsloven – CW Tyrén – Universitetsforlaget 2004 
Plan- og bygningsloven – A Frihagen – Forlaget Frihagen 1990 
Norsk lovkommentar – D Rogstad – Gyldendal Akademisk 2006 
Veileder til forskrift om konsekvensutredninger – MD 2006 
 
 
Vedlegg: 
 
I - Plangrense 
II - Flyfoto 
III - Stor tabell utredningstema 
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VEDLEGG I – PLANOMRÅDET 
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VEDLEGG II – FLYFOTO  
 
 

© Gule sider / BLOM 
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VEDLEGG III – STOR TABELL UTREDNIGNSTEMA 
 
 

Tema som er tatt med: Kategori: 
Landskap M 
Dyre- og planteliv (land og sjø) M 
Kulturminner  M 
Støy og vibrasjon  M 
Grunnforurensing M 
Utslipp til land, vann og luft M 
Friluftsliv  S 
Beredskap og ulykkesrisiko S 
Transport S 
Teknisk infrastruktur S 
Farleder S 
Tema som ikke er tatt med: Kategori: 
Klima M 
Samiske kulturminner M 
Geo og vannressurser N 
Fiskeri N 
Oppdrett og havbruk N 
Landbruk N 
Reindrift N 
Skogbruk N 
Samfunn, bebyggelse og materielle verdier S 
Næring og sysselsetting S 
Befolkningens helse S 
Estetikk S 

 
  


