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Sted: Digitalt på teams 

Tid: 20. januar 2022, kl. 10 

Møteleder: Anne Øvrejorde Rødven 

Referent: Christina Solhaug Joakimsen 

 

Detaljregulering for Malangen skole, Balsfjord kommune 
 

Deltakerliste 
Sektormyndigheter  

Anne Øvrejorde Rødven Anne.ovrejorde@tffk.no  Troms og Finnmark 

fylkeskommune, plan 

 

Christina Solhaug 

Joakimsen 

christina.joakimsen@tffk.no  Troms og Finnmark 

fylkeskommune, plan 

 

Martha Kårevik Stalsberg martha.stalsberg@tffk.no  Troms og Finnmark 

fylkeskommune, 

samferdsel/klima 

 

Ragnhild Myrstad Ragnhild.myrstad@tffk.no  Troms og Finnmark 

fylkeskommune, kulturarv 

 

Lone Høgda fmtrlah@statsforvalteren.no Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark, plan 

 

Oddvar Brenna fmtrobr@statsforvalteren.no Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark, fagkoordinator plan 

 

Søren Elkjær Kristensen sek@nve.no  NVE  

Kjell Ove Schei kjell.ove.schei@vegvesen.no Statens vegvesen  

Balsfjord kommune og forslagsstiller  

Dag Tørstad dag.torstad@balsfjord.kommune.no Planlegger, Balsfjord kommune  

Lillian Pedersen lillian.pedersen@balsfjord.kommune.no Kommunalsjef Organisasjon og 

samfunnsutvikling, Balsfjord 

kommune 

 

Siri Myredal Ludvigsen sml@olaroald.no  Plankonsulent, Ola Roald 

Arkitektur 
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Møtereferat 
• Møteleder ønsket velkommen 

• Praktisk info 

• Opprop og presentasjon av de enkelte deltakerne 

 

Innledning v/plankonsulent 
Orientering om oppstart med skisseprosjekt for ny skole, oppstart av planen og forhold til 

kommuneplanen. Gjennomgang av valg for plassering av skolen og valgt løsning.  

Gjennomgang av «forenklet planprogram» og de vurderinger som er gjort av utredningstemaer. 

 

Innspill fra sektormyndighetene 
 

Statsforvalteren: 
- Naboer i sørøst som kommer veldig nært. Erfaring med ballbinger at omkringliggende 

boligområder får problemer med støy. Ikke innsigelsesgrunnlag men bør være forebyggende 

ang. støy fra leking. 

- KU-rapporten kan med fordel synliggjøre hvor mange barn som vil sokne til skolen, og 

transportskoleveien og hvordan den blir 

- Angitt utarbeiding av miljøprogram i oversendt dokument. Ikke et begrep i plan- og 

bygningsloven, men bra at det blir utredet som del av planprosessen. Reduksjon av 

klimagassavtrykk og energiforbruk på 40% bør synliggjøres i planarbeidet. 

- Savnet vurdering av lokalisering i oppstartsvarselet. Viktig at alternative lokaliseringer 

synliggjøres og redegjøre for hvorfor man ender på valgt løsning – hvordan/hvorfor har man 

kommet frem til plassering Meistervik. Medvirkningsaspektet viktig, at befolkningen vet 

hvilke vurderinger som er gjort. 

- Handlingsplan for universell utforming fra BUFDIR. Tilskuddsordninger og penger å hente der, 

mulig å søke. 

- KU landbruk – arealkvalitet og arealtilstand ofte i fokus. Minst like viktig er driftskvalitet og 

hva det betyr for berørt og eiendom og eiendommer rundt. 

- Sikker byggegrunn må være avklart ved høring av planforslag – hvis ikke kommer det 

innsigelse i statsforvalterens uttalelse. Det kan ikke legges inn rekkefølgekrav om 

grunnundersøkelser til f.eks. igangsettingstillatelse/byggesak. 

 

Statens vegvesen 
- Fylkeskommunen som skal ivareta vegforvaltningen, men Statens vegvesen er likevel 

sektoransvar for trafikksikkerhet – frisiktsoner i kryss, byggegrense, av-/påstigningsområde 

for elever. Redegjøre for hvor mange samtidige busser.  

- Sikker kryssing av fylkesveg, på hvilken måte? Forslag fra plankonsulent er godt opplyst 

gangfelt, ev. opphøyd gangfelt. Fartsgrensa i området, som er på 60 km/t, bør nok senkes. 

Fylkeskommunen som vegeier som skal ta stilling til dette. 

 



Fylkeskommunen 
- Innspill ang. klima til oppstartsvarselet. Har også gitt flere innspill for samferdsel som må 

ivaretas, men ikke angitt krav til KU. 

- Enig med Lone. Viktig å synliggjøre de vurderinger som er gjort tidligere, som grunnlag for de 

utredningene som gjennomføres og de valg som tas i planforslaget. 

- Kulturminner. Mulig å legge planforslaget på høring før befaringene er avklart. Ikke optimalt, 

men mulig. Må påregnes endring av plan ved ev. arkeologiske funn. Og deretter ha 

nødvendig tid til saksbehandling – må bl.a. ha faglig tilrådning med museet og tilbakemelding 

fra Riksantikvaren.  

- Klimapåslag må med i ROS. Må ikke bare se på dagens situasjon, men også endringer. 

- Nevnt at skolens lokalisering gjør at flere vil å kunne gå/sykle til skolen. Ikke synliggjort i 

oppstartsvarselet, og er et positivt tiltak som bør komme bedre frem i planarbeidet. 

 

NVE  
- Kom med sine innspill til oppstartsvarselet. NVE sine interesser synes ivaretatt  

- Høyspentlinje i området – avklart hva som skal gjøres med den? (plankonsulent prøver å få i 

gang dialog med Troms Kraft Nett). 

- Grunnundersøkelser skal være belyst og avklart før planforslaget er ferdig. 
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