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Presentasjon og gjennomgang - Tromsø kommune ved Jenny Mikalsen 

- Klimagassreduksjon og klimatilpasning  

- Aktiv bruk av arealplaner for gjennomføring, reserve av boliger i dag 

- Plan- og utredningstema: 

o En samlende byutviklingsstrategi, sentrumsutvikling 

o Bærekraftig senterstruktur, hvor er de viktige sentrene, infrastruktur.  
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- Bolig- og byutvikling, rett bolig på rett sted, fortetting med kvalitet 

- Framtidsrettet næringsutvikling, hvor har vi infrastruktur i dag? Strategi for 

reiselivsanlegg, klimagassreduksjon og klimatilpasning 

- Blågrønne strukturer i byområdet, sammenhengende grønne områder, biologisk 

mangfold, klimaendringer 

- Transport for alle, nullvekst i personbiltrafikk er en forutsetning, areal og 

transportanalyse, ABC-analyse, parkeringsnorm  

- Levende lokalsamfunn i distriktet; sikre areal til reindrift og landbruk, naturverdier, 

bærekraftig reiseliv, fiskeri og havbruk, , legge offentlig infrastruktur mtp ulike 

utbyggingsformål, differensiert strandsoneforvaltning 

- Konsekvensutredning og ROS analyser 

- Framdrift: fastsatt planprogram før jul, utredninger i 2022, ferid 2022-2023. 

- Medvirkning; utadretta virksomhet i høringsperioden, mange møter under 

planlegging 

- Omfattende forvenntingsnotat, ønsker fortrinnsvis tilbakemelding på klima, 

byutviklingsstrategi og senterstruktur 

 

Innspill: 
Tema Klima og klimatilpasning 

TFFK: 

Syns det er kjempebra at Tromsø har ambisjoner for klimautslipp, dette vises også gjennom mål i den 

vedtatte planen for klima og energi med mål om å kutte utslipp med 85%. Det er også imponerende at 

Tromsø har søkt om å bli en av 100 klimanøytrale byer innen 2030. Disse målene fordrer fokus. 

Både i lov om klimamål og i Statlige planretningslinje for klima- og energi og klimatilpasning kommer det 

frem klare føringer om at man må ta grep i arealdelen når det gjelder klima. 

Viser til veileder, M-1941 om vurdering av klimautslipp i konsekvensutredninger  

Arealregnskap er nevnt i planprogrammet, dette er et bra grep. Tirsdag denne uka holdt 

miljødirektoratet et bra webinar om klimakalkulator som et nyttig redskap, kan ses i opptak her. 

Benyttelse av hensynssoner og bestemmelser bør vurderes som et juridiske virkemiddel for å unngå 

nedbygning av skog og myr. 

KDP for overvann er nevnt, hvordan hele eller deler kan gjøres juridisk bindende må avklares. 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2021/september-2021/klimakalkulator-for-areal--og-transportplanlegging/


Framtidig klima må tas inn i ROS. 

 

 

Statsforvalteren: 

Viktig å forstå intensjonen til planen. Statsforvalteren vektlegger det kommunale selvstyret og 

må balansere innspill basert på nasjonale forventningene og de mange fagområdene 

statsforvalteren har ansvaret for. 

Omfattende forventningsnotat, planforum klarer nok ikke svare ut alle problemstillingene her.       

Kommunen vil få svar på flere av de problemstillingene som løftes frem når de gir 

høringsuttalelse. Vanskelig å være konkret, god måldefinisjon i høringsdokumentene, kan gi mer 

konkret tilbakemeldinger til planforslag når dette kommer. 

Gode eksempler når det gjelder klimaarbeid; Enebakk kommune har utarbeidet sjekkliste og 

maler, Oslo har laget en kriterieveileder for klimakrav. 

 

Kulturarv, TFFK 

Ønsker større fokus på de bygde omgivelsene, dette er vår kulturarv og vårt kulturlandskap. 

Bevaring og gjenbruk gir klimagevinst. Nasjonale føringer har fokus på dette. Fortetting 

omhandler også klimahensyn, bebyggelse kan bevares, fortettes og transformeres uten å rives. 

 

Tema byutviklingsstrategi og senterstruktur 
Statsforvalteren 

Tema 2.2. og 2.3 henger litt i hop. Mange utfordringer i planprosessen og planarbeidet. 

Sentrumsplanen vil påvirke SF sitt syn også på på KPA-arbeidet. Arbeidet med byvekstavtale vil 

også måtte gjenspeiles i planarbeidet. Kan slutte seg til kommunens håndtering så langt rundt 

temaet. 

Opptatt av å sikre en tydelig grense mellom marka og byen, viktig element fra gjeldende plan fra 

2017 som må videreføres. 

Gjeldende utbyggingsprogram med vurdering av hvilke områder som skal utvikles og hvor det 

skal bygges først forventes revidert og gjenspeilet i sammenheng med KPA arbeidet. 

 

 Det vises til flere kart på side 14 i planprogrammet, bl.a. det med blå sirkler, er dette 

tilstrekkelig? Kan det være andre tilnærmingsmåter? Hvilke byplanmessige grep kan gjøres 

tidlig, f.eks med utgangspunkt i skolekretser og bruk av hensynssoner? Kommunen har en klar 



filosofi om bevaring av marka og strandsonen men vi savner noen byplanmessie grep basert på 

geografi/topografi, fra fjære til fjell. Mål om å ikke bygge igjen, sikre rom til fjell og til fjære, 

henger funksjonene i hop? Kan dette være byplanmessige grep som kan brukes for framtidige 

utvikling for å håndtere mer utbygging og vekst? 

 

Planprogrammet peker på mye riktig, men uklart hvor ballen sparkes videre i planarbeidet. Har 
inntrykk av at kommunen går litt bort fra gjeldende senterstrategi.  

Byutredning trinn 1 sammen med KS2 rapporten slår fast at ytterligere tiltak, også på 
arealutviklingen, må til for å nå nullvekst. Ved utbygging etter gjeldende KPA når man ikke 
nullvekstmålet, selv gjennom tiltak i bypakken. Stasforvalteren har forventninger til revisjon av 
KPA om å gjøre noen klare veivalg. To utfordrende parallelle løp; revisjon av KPA og 
byvekstavtale, må være samkjørt. 

 

Samferdsel TFFK 

Planprogrammet fremstår veldig fremtidsretta med introduksjonen av et par nye verktøy og 

virkemidler. Det kommer til å føre til lokal kunnskap om Tromsø både som by og kommune. 

Sentrum løftes i planprogrammet fram som byens viktigste møteplass. Langnes og Breivika 

nevnes i mindre grad, selv om de innehar Nord-Norges to mest frekventerte 

kollektivholdeplasser og er etablert som henholdsvis handels- og arbeidssenter med stor 

konsentrasjon av arbeidsplasser. Langnes og Breivika bør i større grad hensyntas videre i 

planarbeidet 

Nullvekstmål og fortetting medfører noen utfordringer, bl.a. fortetting og sosial bærekraft som 

de viktigste.  

Liker tanken om at Tromsø er moden for å tenke sonebasert angående ulik grad av utnyttelse og 

også lokalsenter mtp ulike prioriteringsnivå. Tror at sonetenking vil kunne medføre bedre 

kvalitet i funksjonene, øke attraktivitet for næringsetableringer, skape flere sosiale møteplasser, 

og generelt gi et høyere kvalitet i tilbud til innbyggerne kontra å delutvikle 10-12 bydelssenter. 

Ser fram til å høre mer om resultat fra utredningen. Spent på hvordan arealdataverktøyet kan 

bidra når ulike scenarier legges inn. 

  

Statens vegvesen 

(Innlegg både til tema byutvikling og senterstruktur og næringsutvikling og transport) 

E8 er en viktig transportkorridor ut og inn av Tromsø og må sikres. At personbiltrafikken ikke 

skal utvides, må ikke medføre at E8 reduseres.  Vanskelig tilgang til avkjørsler og tilrettelegging 

for gående og syklende i dag i og rundt Tromsøbrua. 



Tenk tromsø og byvekstavtalen må være en viktig premissleverandør for KPA arbeidet og de må 

bygges opp om målsetningene her. 

Veldig greit om de ulike sonene som, markagrensa, byområdegrensene er klart definert for å 

unngå dispensasjoner. Må være tydelig hva kommunen ønsker ifht hva de ulike områdene skal 

brukes til. Erfarer at mye ikke gjennomføres, områdemodellene kan være gode verktøy her., 

 

Tema bomiljø, kvalitet og fortetting  
TFFK 

God kvalitet for alle, hvem skal definere bokvalitet, befolkningen, utbyggere eller kommunen? 

Sosial bærekraft; er tilbud og kvaliteter tilgjengelig for alle inntektsgrupper?  Riktig bolig på rett 

sted er viktig.  

Aksjonsradiusen for nærlek og friluftsutøvelse er liten, viktig med nærhet til lekeområder, skole 

og barnehage. Kvalitet til nærområder må ivaretas. Mange gode krav til uteareal og lekeområder i 

gjeldende – må følges opp gjennom hele prosessen fra planarbeid til byggesak/utbygging.  Mange 

tilfeller med dispensasjoner til fordel for utbygger på bekostning av uteareal og lekeområder. 

Fortetting og transformasjon ifht klima og miljø, ivaretakelse av dagens bebyggelse med 

historisk verdi er viktig.  

Kan komme med mer konkrete tilbakemeldinger til et konkret planforslag 

 

TFFK - kulturarv 

Fortetting i dag i nåværende boligomrder, en trussel for nåværende beboere. Grønne lunger er 

viktig å ivareta. Må ikke tette igjen alle hager og grønne flekker. 

 

Statsforvalteren 

Vesentlig å kartlegge tilgjengelige lekeareal for å få til god bokvalitet. Håndtering av støy er en 

gjentakende utfordring. Viktig element for strukturering av fremtidig bomønster for å sikre god 

kvalitet. 

 

Tema: næringsutvikling og transport 
TFFK, samferdsel 

Næringstransport har ikke vært fokus i arbeidet med Tenk Tromsø og heller ikke tema i RVU, 

lurer på kunnskapsgrunnlaget til kommunen på dette området? Skal dette utredes videre? 



 Kommunen: Har ikke gode data på næringstransport. Nullvekstmålet omfatter som kjent 

ikke dette.  Fokus på ABC metoden, prosjekt for å sikre næringsvirksomheter god tilgjengelig 

samtidig som minst mulig bilbruk. Usikker på hvorvidt vi trenger en støre oversikt over 

næringstransport.  

 

Statsforvalteren 

De områdene som kommunen foreslår ligger også i gjeldende KPA. Hensyn til Samfunnsikkerhet 

og beredskap kan styre og eventuelt begrense tilgjengelige areal. Hvor trygt er områdene 

plassert ifht tilgjengelighet for nødetater; brann, redning etc?  

Grønn tilrettelegging. Elektrifisering av all transport er arealkrevende, næringstransport må 

være i bakhodet. 

 

Tema: bør det settes av areal/hensynssoner til jernbaneterminal/jernbanelinjer. 
TFFK Samferdsel 

Arbeidet med KVU Nordnorge er startet opp. For tidlig å si konkret ja eller nei på spørsmålet. 

Temaet bør utredes i kunnskapsgrunnlaget til KPA, men hvorvidt det bør avsettes areal i planen 

kan man ikke si noe om per d.d. 

 

Tema: Blå-grønne-strukturer 
 

TFFK, friluftsliv 

Utrolig viktig å ivareta de nære områdene for barn og unge. Behov for en større lekeplass i 

sentrum. Tema er drøftet i sentrumsplanen og er viktig også i dette arbeidet. Nærhet og 

tilgjengelighet til marka og fjøra er viktig. Støtter arbeidet med markagrense både på Tromsøya, 

fastlandet og Kvaløya. Henviser til Trondheim som har knyttet juridiske bestemmelser til 

markagrensa i KPA. Ta gjerne kontakt så kan vi se nærmere på dette 

 

Tema Levende lokalsamfunn i distriktet 
Sametinget 

Det er bra at kommunen sikrer areal for landbruk og reindrift. Det kan oppstå konflikter mellom 

samiske interesser og reiselivsnæringen i LNFR- områdene, både konkrete arealkonflikter og 

knyttet til ferdsel i de områdene som brukes til beite. Oppfordrer til dialog med 



reinbeitedistriktene og andre samiske interesser. Hun minner også kommunen på nye 

bestemmelser i sameloven om konsultasjonsplikten. Viser til veileder. 

 

Tema strandsoneforvaltning og reiseliv 
Statsforvalter 

Når det gjelder utforming av bestemmelser om byggegrense til sjø i KPA. En må være bevisst at 

ved å gjøre byggegrensa sammenfallende med vei og derved avvik fra pbl  § 1-8 må det gjøres 

konkrete vurderinger av de ulike interessene på stedet. Tromsø kommune har en bestemmelse i 

gjeldende KPA om at der det ikke er fastsatt byggegrense mot sjø, skal denne være 

sammenfallende med formålsgrensa, uten en nærmere vurdering av de enkelte områdene. 

Dagens bestemmelse er kjent ugyldig. Forstår at kommunen vil rydde og forenkle dette, men en 

for generell bestemmelse er altså ikke mulig. 

Ingen kommuner i fylket har hittil lykkes med å utforme bestemmelser for differensiert 

strandsoneforvaltning, ser frem til at Tromsø skal jobbe med dette. 

Distriktsbefolkningens byggebehov mp også ivaretas, det skal være godt å bo på bygda! 

Kjerneområdekartlegging er et vesentlig stikkord. Regional plan for landbruk fra 2014 innehar  

regional planbestemmelse om at kjerneområder for landbruk skal kartlegges og vises gjennom 

hensynssoner i KPA. Det kan også være hensiktsmessig å gjøre slike vurdering for reindrift som 

jo som kjent er utfordrende, spesielt på Kvaløya. 

Kan det også være aktuelt å fastsette kjerneområder for natur/miljø for områder med ekstra 

kvaliteter? Som vises med hensynssoner. Digitalisering av planen gjør kartet lesbart ved å skru 

av/på kartlag. 

 

TFFK Friluftsliv  

Støtter ovennevnte om at det må gjøres konkrete vurderinger for fravik fra 100 meters 

byggegrense til sjø. 

Ikke så mange plasser som er tilgjengelig for friluftsliv og telting i kommunen. Også arealer 

ovenfor vei kan være viktig for adkomst til sjø og generelt friluftsliv. 

Viser til arbeid med kystsoneplanen der det gjøres en grundig revisjon og gjennomgang av 

strandsonen og revidert kartlegging av friluftsområder i kommunen 

Hvilke virkemidler tenkes brukt i planarbeidet for tilrettelegging for reiseliv. Må være bevisst 

bestemmelser for tilretteleggingstiltak for friluftsliv i LNFR områder. 

Tromsø har en reiselivsstrategi, hvordan får dette arbeidet utløp i revisjonen av KPA?  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-for-kommuner-og-fylkeskommuner-om-konsultasjoner-med-samiske-interesser/id2868782/


 

Hvordan stiller kommunen seg til å løfte blikket utover egne kommunegrenser mtp 

reiselivsutvikling og utbygging av fritidsbebyggelse? 

 Ta med frivilligheten og andre friluftsaktører i det videre arbeidet! 

 

 

Andre innspill 
Mattilsynet 

Mattilsynet er opptatt av drikkevann i arealplanleggingen. Ønsker at det legges inn 

hensynssoner for drikkevann i plankart også for private enkeltforsyninger. Erfarer at kunnskap 

om dette kommer frem for sent i reguleringsplanarbeid og byggesaker. 

 

Forsvarsbygg 

Skal sikre forsvarets interesser i planen, oppfordrerl kommunen om at der det legges nye formål 

på forsvarets eiendommer ber vi kommunen å ta kontakt på forhånd. 

 

Kystverket 

Oppfordrer å se på forholdet til kystsoneplanen, ved tiltak i havneareal må det settes av 
tilstrekkelig areal på land til slik utvikling. Kommer tilbake med innspill ved konkret planforslag. 

 

Avinor 

Deltar som representant for Tromsø Lufthavn. Vårt anliggende svarer ikke ut 
forventningsnotatet direkte. Men deltar her som arealforvalter og gjør vurderinger av hvordan 
arealdelen angår lufthavnas interesser. Kravene til sikkerhetsarealer og hensynssoner må 
innarbeides i arealdelen. Utfordrende i Tromsø. Ønsker å få etablert hensynssoner rundt 
lufthavna. Store deler av Tromsøya berøres av disse, høydebegrensninger etc. noe en ser er 
utfordrende i reguleringsplaner og byggesaker. Kommer ofte litt bakpå. Ønsker å finne løsninger 
når det gjelder etablerte reguleringsplaner, og der det er øsnke om fortetting, spesielt i høyden. 
Ønsker forutsigbare rammer for tiltakshavere og forvaltningen. 

Forstår at kommunen må jobbe med hvordan bygging i gul og råd hensynssone kan gjøres, 
utfordrende. 

Jobber med SVV angående E8 og flyplasstunellen. Baneforlengelse i sør. 

Kommer med innspill til planprogrammet. 



 

 

 

Skriftlig innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning 

“Vi er generelt positive til at kommunen ønsker å vurdere behov for areal til massedeponi. 
Kommunen bør i det arbeidet tenke gjennom egnede arealer der bl.a. landskapspåvirkningen, 
støy, støv, og avrenning og påvirkningen på miljøtilstanden i nedbørsfelt/vassdrag bør vurderes. 
Samtidig oppfordrer vi kommunen til å gjenbruke masser av kvalitet der det er hensiktsmessig, 
fremfor at massene går til permanent deponi. Vi ber også kommunen vurdere 
ressurssituasjonen, spesielt byggeråstoff, og om det er behov for å sette av nye, eller utvide 
eksisterende, arealer for råstoffutvinning. Gjenbruk av masser kan være med på å dekke 
behovet for byggeråstoff og minske behovet for nye arealer til råstoffutvinning.” 

 

 

Kort oppsummering til slutt 
Kommunen takker for mange gode og konstruktive innspill. Mye arbeid står foran oss, og vi har 
satt oss mange ambisiøse mål.  Må nok prioritere i arbeidet fremover. Ser fram til innspill som 
kommer til planprogrammet. 

  


