
 

Invitasjon regionalt planforum 20.januar 2022 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til digitalt møte i regionalt planforum i Troms og 
Finnmark, Torsdag 20.januar 2022 kl. 10-1515 
  
Saksliste: 
 
Sak 1. kl. 10-1130: Balsfjord kommune – Detaljregulering, PID274, Malangen skole,  
Planen er varslet oppstartet i november 2021, og det er nå ønskelig å få tilbakemelding på hvilke 
utredningstema som skal inkluderes i konsekvensutredningen. 
 
Sak 2 kl 12-1330: Alta kommune - Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning tilknyttet 
utvidelse av Jordfallet masseuttak og Raipas steintak 
Høring av planprogram/varsel planoppstart er planlagt i løpet av januar i år. Aktuelle 
problemstillinger som ønskes drøftet er konsekvenser for grunnvannsforekomsten i forbindelse med 
drikkevannskilden i Englandskogen, Forholdet til verdensarv (KUVA), og da spesifikt 
verdensarvområdet Struves meridianbue, og trafikale forhold. 
 
Sak 3 kl 1345 -1515: Hammerfest kommune -  Detaljregulering Barents Blue ammoniakkanlegg, 
Markoppneset 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram er lagt ut med frist 
15.02.2022. Det er ønskelig med tilbakemelding på planprogrammet, fortrinnsvis beskrivelser, 
utredningskrav og annet. 
 
 
Dokumenter til møtet er tilgjengelige via planforums nettsider under «sakspapirer og referat»:   
https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/regionalt-planforum/ 
  
 
Her finnes også referat og sakspapirer fra tidligere møter i planforum 
  
Påmelding ønskes ved svar på denne e-posten innen tirsdag 18.januar. Husk å melde fra hvilke 
sak(er)! 
 
Alle påmeldte får tilsendt lenke til deltakelse via Outlook/Teams.   

  
Litt praktisk info: 

• Vi avholder møtet via Teams. Med e-postadresse til alle deltagere kan alle delta uavhengig av 
om dere har Teams fra før eller ei. 

• Møtet vil bli tatt opp på video, fortrinnsvis med tanke på referatskriving. Dette slettes i 
etterkant av møtet. 

• For at møtene skal være mest mulig effektive, knapper vi ned på tiden til maks 1,5-2 timer 
per innmeldte sak. Dette stiller krav til korte og poengterte presentasjoner og forberedte 
tilbakemeldinger på materiale som kommunene har sendt inn. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tffk.no%2Ftjenester%2Fplan-og-horinger%2Fregionalt-planforum%2F&data=04%7C01%7Cfmtrpkk%40statsforvalteren.no%7C3faf788a4f1941488d2c08d8dee0d962%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637504404586901528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WRiqWnTN2oDr3ETw1mt%2BDyzo0417kMzWGyZeAkLrXIo%3D&reserved=0


• Møtene legges opp med kort videopresentasjon av alle deltagerne før kommunene slipper til 
med sin presentasjon.  Det åpnes for oppklarende spørsmål før vi tar en runde rundt bordet 
med tilbakemeldinger fra de ulike sektormyndighetene. Vi oppfordrer til at disse 
presentasjonene er mest mulig forberedt og på maks 7 min 

• Vi åpner så for ny runde med avklarende spørsmål og kommentarer og drøftinger før en kort 
oppsummering til slutt.  

• Underveis kan deltakerne skrive seg på “talerlisten” for oppklarende spørsmål i chatten. 
Dette gjøres i samtale-funksjonen i Teams videomøtet. 

• På grunn av denne møtereformen åpner vi opp for at deltagerne kan komme med innspill i 
etterkant av møtet (frist to dager etter møtet), sendes møteleder. Disse innspillene vil 
suppleres inn i referatet fra møtet. 

• Alle har på kamera og lyd til presentasjonen rundt bordet er ferdig. Deretter bes det om at 
alle, utenom kommunen som presenterer, skrur av sitt videokamera og slår av sin mikrofon. 

• Vi bruker delt skjerm for visning av presentasjon. (Kopi kan sendes oss senest dagen før 
møtet avholdes som back-up) 

• Møtereferatene blir som normalt lagt ut på vår hjemmeside. 

  

Vel møtt! 

 


