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FORVENTNINGSNOTAT REGIONALT PLANFORUM 11. NOVEMBER 2021 

 

 
 
Kystsoneplan for Tromsøregionen 
 
Notatet er utarbeidet med bakgrunn i forslag til planbeskrivelse (heretter kalt PB), bestemmelser og 

retningslinjer, samt plankart for den reviderte Kystsoneplanen for Tromsøregionen. Kommunene Karlsøy, 

Balsfjord og Tromsø deltar i arbeidet. 

 

Kommunene presenterte forslaget til planprogram for Regionalt planform 23. april 2020. Vi informerte om 

bakgrunnen for revisjonen, innhold, forventninger og ambisjoner – herunder effekt-, resultat- og 

prosessmål, valg av utredningstema og ressursgrupper. Regionalt planforum ga en generell 

tilbakemelding på planprogram og forslag til prosess, innspill til utredningstema, strategier og premisser 

for arbeidet, opplegg for medvirkning mv. Planprogrammet ble lagt ut på høring og til offentlig ettersyn 3. 

juni med hørings- og innspillsfrist 31. august, og vedtatt i de tre kommunene i oktober og november 2020. 

 

Forslaget til revidert plan er ikke behandlet politisk i de tre kommunene. Det legges opp til vedtak om 

høring og offentlig ettersyn av planforslaget i Karlsøy og Tromsø i slutten av november og Balsfjord i 

begynnelsen av desember. Finn vedlagt «Planforslag – utkast» datert 31. oktober 2021 med tilhørende 

bestemmelser, plankart, utredningsnotat og konsekvensutredning. 

 

Det foreslås å legge den reviderte planen ut på høring i åtte uker. Dette for å sikre tilstrekkelig tid til gode 

prosesser, jf. jul og nyttår. 

 

I Regionalt planforum ønsker Balsfjord, Karlsøy og Tromsø å orientere om følgende; 

 

- Medvirkning i planprosessen 

- Områder det har vært konflikt om 

- Hovedtrekk i planforslaget 

 

Som en del av tilbakemeldingen fra regionalt planforum ønsker vi: 

- En generell tilbakemelding på PB og prosess. 

- En vurdering av plankartets inndelingen av formål i A, F og NFFF. 

- Utfordringer med planforslaget fra sett fra sektormyndighetene og Sametingets side som kan 

løses eller som anses å bli vanskelig å løse. 
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- Andre innspill/merknader som planforumets medlemmer mener er relevant for det endelige 

planforslaget.  

 
 
Med hilsen 
 
Godkjenner Ingrid Berthinussen 

Tittel Prosjektleder kystsoneplan 

Avdeling Seksjon for byutvikling, Byplan 
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