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Forventningsnotat til regionalt planforum 02.02.2023 
Forslag til reguleringsendring for Skutvik nedre, Balsfjord kommune 
 
Bakgrunn for saken 
AT arkitektur har på vegne av Malangen Resort AS fremmet forslag til endring av reguleringsplan for 
Skutvik nedre med plan-ID 5422-155, vedtatt i 2007. Formålet med reguleringsendringen er å tilpasse 
planen til dagens situasjon. Dagens næringsvirksomhet har vært i drift i mer enn 10 år, og flere av de 
etablerte tiltakene har mindre avvik fra gjeldende plan. Det er i tillegg ønskelig å åpne for 
videreutvikling av de ubebygde arealene. 
 
Komplett oversikt over endringer i plankart og bestemmelser fremgår av vedlagt planbeskrivelse. 
 
Forslag til endring ble sendt på begrenset høring til berørte grunneiere og myndigheter den 
30.06.2022. Det kom inn totalt 7 merknader, samtlige fra offentlige myndigheter. Disse er 
sammenfattet og kommentert av forslagstiller i vedlagt dokument. 
 
Problemstilling 
Gjeldende plan er utarbeidet etter tidligere plan- og bygningslov av 1985. De aktuelle områdene som 
skal drøftes i planforum er i gjeldende plan avsatt Reiselivsanlegg/Rorbuer (R) og 
Reiselivsanlegg/Hytter/Leiligheter (RA), og disse foreslås regulert til fritids- og turistformål (BFT). 
Under sluttbehandlingen av reguleringsendringen, etter begrenset høring og revisjon av 
plandokumenter, ble forslagsstiller og plankonsulent oppmerksom på at dagens bruk og ønsket 
fremtidig bruk ikke vil være i tråd med formålet som er foreslått i reguleringsendringen – fritids- og 
turistformål (BFT) (underformålet «utleiehytter»). 
 
Forslagstiller ønsker delvis kommersiell utleie og delvis salg og tilbakeleie av 
fritidsboligene/enhetene, men iht. Kommunal- og distriktsdepartementets (KDDs) 
reguleringsplanveileder er det krav om næringsmessig utleie i minst 9 måneder av året ved 
regulering til fritids- og turistformål. Forslagstiller ønsker en større fleksibilitet i planen enn dette, og 
ønsker kun mulighet til utleie, men ikke plikt til å leie ut. 
 
Videre er kommunen i tvil om dagens aktivitet er i tråd med gjeldende reguleringsplan fra 2007, som 
ble vedtatt etter plan- og bygningsloven av 1985. Slik forslagstiller og plankonsulent har opplyst om 
er 26 av 58 enheter i dag er kjøpt ut av utleieplikten gjennom privatrettslige avtaler. De fleste av 
disse leier likevel ut sine enheter, men uten plikt og minimumstak på andel av året. 
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Spørsmål til drøfting 

 Valg av arealformål/regulerings-teknisk løsning – Kommunen ser på regulering til 

kombinasjonsformål fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål med passende bestemmelser som 

det beste alternativet for å gi forslagstiller ønsket fleksibilitet, og samtidig gi tilstrekkelig 

forutsigbarhet for grunneiere og kommunen. Viser til KDDs reguleringsplanveileder (2022), kap. 

4.1.7, hvor det står følgende: 

 

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

med bestemmelser som sikrer 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.» 

 

Ser planforum andre løsninger? 

 

 Kun revisjon av bestemmelser – Kommunen har blant annet vurdert bestemmelser som fristiller 

enhetene fra utleieplikten som en løsning. Det ble vurdert at dette vil føre til motstrid mellom 

bestemmelser og arealformål. Dette fordi arealer avsatt til fritids- og turistformål er et 

næringsformål hvor enheter må brukes til kommersiell utleie, og at en bestemmelse som firer på 

kravene i praksis vil gjøre arealene om til ordinær fritidsbebyggelse. Hvordan ser planforum på 

muligheten for tilpassede bestemmelser uten revisjon av arealformål? 

 

 Valg av prosess – Dersom vi går for en løsning med kombinasjonsformål fritidsbebyggelse/fritids- 

og turistformål med revisjon av bestemmelser, er kommunen usikker på veien videre. En 

essensiell problemstilling som reiser seg, er at dette teknisk sett vil regnes som fritidsbebyggelse i 

strandsonen (all eksisterende og planlagt bebyggelse ligger i 100-metersbeltet fra sjøen). Vil en 

slik endring tilsidesette hovedrammene i gjeldene i plan i den grad at det utløser full 

planprosess? Eller er det tilstrekkelig med kun en revisjon av endringsforslaget, med eller uten ny 

begrenset høring? 

 
Vedlegg: 

 Gjeldende plan av 2007 

o Plankart, datert 16.08.2007 

o Bestemmelser, revidert 16.08.2007 

 Forslag til planendring 

o Plankart, datert 28.10.22 - revidert etter begrenset høring 

o Bestemmelser, datert 28.10.2022 - revidert etter begrenset høring  

o Planbeskrivelse, datert 28.10.2022 - revidert etter begrenset høring 

o Merknadsdokument, datert 02.11.2022 

 



Side 3 av 3 

Med hilsen 
 
 
Magnus Bjørlo 
Ekstern saksbehandler 
Arealplanlegger, Sweco Norge AS 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 

 
Vedlegg 
4422-155-1 Beskrivelse reguleringsendring 221028 
4422-155-2 Plankart PDF 221028 
4422-155-3 Reguleringsbestemmelser 221028 
221102 Merknadsbehandling 
PID155 Skutvik nedre - Planbestemmelser (gjeldende) 
PID155 Skutvik nedre - Plankart (gjeldende) 
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