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Sted: Digitalt på teams 

Tid: 02.02.2023 kl. 10-1130 

Møteleder: Anne Øvrejorde Rødven 

Referent: Jorid Nysted Grønvoll 

 

Sak 1: Balsfjord Kommune – reguleringsendring for Skutvik nedre 
 

Deltakerliste 
(TFFK = Troms og Finnmark fylkeskommune, SF= Statsforvalteren i Troms og Finnmark) 

Sektormyndigheter 

Anne Øvrejorde Rødven Anne.ovrejorde@tffk.no  TFFK, plan 

Jorid Nysted Grønvoll jorid.gronvoll@tffk.no  TFFK, plan 

Gaute Sletteland gasle@statsforvalteren.no  SF 

Tom Arne Hansen tom-arne.hansen@mattilsynet.no   Mattilsynet 

Jan Olsen jan.olsen@kystverket.no  Kystverket 

Balsfjord kommune med  

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

Magnus Bjørlo magnus.bjorlo@sweco.no Sweco 

Milan Dunderovic milan.dunderovic@sweco.no  Sweco 

 

Møtereferat 
• Møteleder ønsker velkommen 

• Praktisk info 

• Opprop og presentasjon av de enkelte deltakerne 

 

Innledning v/Balsfjord kommune, Milan Dunderovic 
Innledende om Swecos rolle i planarbeidet og den gjeldende reguleringen.  
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Innspill fra sektormyndighetene 
 

Statsforvalteren 
Spørsmål 1:  

- Er bruken i tråd med reguleringsplanen fra 2007?  Kreves det dispensasjon eller en 

søknadspliktig bruksendring for den endra bruken?   

- «Dersom det tas sikte på en større andel privat bruk, bør området reguleres til 

fritidsbebyggelse med bestemmelser som sikter at det legges særskilt til rette for mulighet for 

utleie, men uten utleieplikt. Det kan også reguleres til kombinerte formål fritidsbebyggelse og 

fritids- og turistformål.» Statsforvalteren ser ikke andre løsninger.  

- Hva menes med et kombinasjonsformål? Byggene i seg selv må være enten eller, ikke 

fritidsbolig og utleie samtidig. Kombinasjonsformål, med bestemmelser som regulerer 

andelen av hvor mye som skal være utleiehytter og hvor mye skal være fritidsbolig.  

- Eksempel Sommarøy og Kvaløyvågen. Klare avgrensninger i formål mellom 

turistverksomheten og fritidsboligene. I utgangspunktet kan disse også leies tilbake til 

turistvirksomheten, men det stilles ingen krav eller bindinger til tidsbruk.  

Spørsmål 2: 

- Hva slags bestemmelse ser man for seg knyttet til bruken. Reguleringsplanen skal regulere 

fysiske ressurser og ikke aktiviteten. Kan dermed ikke gi bestemmelser for økonomiske 

forhold. Ikke anledning til å se på bestemmelser for spesifikke måneder.  

- Hvordan tilpasse bestemmelser uten revisjon av arealformål? Enig med sweco, ikke en 

gunstig løsning. Vil føre til motstrid mellom formål og bestemmelser.  

Spørsmål 3: 

- Heller mot å kjøre full prosess. Når formålet endres, er det et viktig premiss.  

- Vurdere tiltak opp mot strandsonevernet, renere med næringsvirksomhet i strandsonen. 

- Erfaring, stort engasjement lokalt. Full prosess, med medvirkning.  

 

Fylkeskommunen 
- Begrensninger på fritids- og turistformål. Begrenset hvor mye som kan benyttes som 

fritidsmål, av en grunn. Det er andre vurderinger som legges til grunn når det tillates areal 

brukt til næringsøyemed framfor fritidsbebyggelse med tanke konsekvenser. Skal ikke være 

lett å fravik. Eldre plan, vurdere hvor aktuell opp mot dagens lovverk. Ser ingen andre 

løsninger enn det som er skissert her.  

- Andre bestemmelser til arealformålet. Ikke en aktuell løsning. Når det skal omreguleres til 

fritidsformål, er det en større endring som berører planens formål i sin helhet. Ikke tas som 

forenklet prosess, da det er en større endring.  

- Fritidsbebyggelse i strandsonen. Selv om det er mye bebyggelse her fra før av, må det 

vurderes på nytt, spesielt mtp privatisering av strandsonen.  Kjent problemstilling at det 

tillates bygging av fritids- og turistformål og omgjøres til fritidsbebyggelse i etterkant. 
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Kystverket 
- Uproblematisk for kystverkets interesser.  

 

Mattilsynet  
Drikkevannet:  

- Gitt tilbakemelding på drikkevann. Vanskelig å oppnå kontakt med Balsfjord kommune. 

- Planen fra 2007 har ikke vært på høring hos mattilsynet.  

- Mengde drikkevann. Ø90 er sagt, men er kun Ø75. Leveringssikkerhet, må være nok vann. 

Foreløpig for lite vann til utbyggingen. Lite vann vil føre til at en lekkasje på sjøledning gir 

innsug av sjøvann eller andre forurensninger.  

 

Diskusjon/oppsummering 
Balsfjord kommune – Vannkapasitet må tas med i en full prosess.  

Statsforvalteren – Hva har kommunen/sweco tenkt om formålene. Holder det åpent for en 

kombinasjon av arealformål. Tenker man da bortsett fra «hotellet», at det øvrige området skal være 

kombinasjonsbebyggelse? Om alt er kombinasjonsformål, hva er intensjonen med en 

reguleringsplan? 

Sweco – Har vurdert flere løsninger. Samme vurdering som sektormyndigheter. Det må startes på 

nytt, med en full planprosess.  

Statsforvalteren – Situasjonen der frikjøping fra kravet om utleie tilbake til virksomheten. Er det gjort 

privatrettslig, eller er det vurdert av kommunen? 

Sweco – Privatrettslig avtale. Dagens bruk er heller ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan. I 

bestemmelsene står det ingen ting om utleie.  

 


