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OPPSTART AV DETALJREGULERING KRÆMER BRYGGE NORDØST, PLANID 1929

Vi ønsker med dette å informere myndigheter og berørte parter om at det, på vegne av Kræmer 
Eiendom AS, igangsettes arbeid med detaljregulering av plan 1929- Kræmer Brygge Nordøst.

Planen utarbeides på vegne av Kræmer Eiendom AS, i tråd med Kommunedelplan for 
Stakkevollvegen, vedtatt 25.04.19 og Kommuneplanenes arealdel, vedtatt 29.03.17. 
Planavgrensning framgår av kart under, og omfatter hele eller deler av følgende bruksnr. 
innenfor gårdsnr.119: 790, 4362, 3805, 350, 238, 5, 1808 og 2158. 

Formålet med planen er å endre bebyggelsesstruktur i forhold til gjeldende regulering for 
området, for å skape en mer urban og variert bydel med bedre kontakt med vannet. I planen 
skal det legges til rette for etablering av ca. 280 nye boenheter hvorav 102 allerede er godkjent i 
tråd med gjeldende plan 1624, vedtatt 19.06.13. Dette medfører noe økt utnyttelse i forhold til 
gjeldende plan. 

Planen vurderes å ikke falle inn under forskrift om konsekvensutredning, ettersom tiltaket har 
vært utredet i overordnet plan jfr. forskrift om konsekvensutredning §6b. 

Direkte berørte parter tilskrives. Det varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med 
Tromsø kommune.

Oppstart annonseres også i avisa «Nordlys». 

Annonsen og informasjon om tiltaket inkludert planinitiativ, stedsanalyse, underretningsliste og 
referat fra oppstartsmøte finnes på Asplan Viak AS sin nettside: 
https://www.asplanviak.no/kunngjoringer/

Dokumentene ligger også på kommunens nettsider: 
https://www.tromso.kommune.no/oppstart-av-planarbeid 

https://www.asplanviak.no/kunngjoringer/
https://www.tromso.kommune.no/oppstart-av-planarbeid
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Planavgrensning detaljregulering Kræmer Brygge Nordøst

De som har opplysninger som kan ha betydning for arbeidet bes henvende seg skriftlig til 
Asplan Viak as v/ Sigrid Rasmussen, E-post: sigrid.rasmussen@asplanviak.no, postadresse: 
Kirkegata 4, 9008 Tromsø, innen 12.12.20.

Vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Sigrid Rasmussen
Sivilarkitekt/ arealplanlegger

Vedlegg: 
1. Underretningsliste fra Tromsø kommune
2. Planinitiativ datert 17.03.20, revidert 20.05.20 (legges bare ved til Fylkesmannen og 

Fylkeskommunen, øvrige kan finne dokumentene på nettet jfr angitte adresser)
3. Referat fra oppstartsmøte med Tromsø kommune, datert 09.09.20

(legges bare ved til Fylkesmannen og Fylkeskommunen, øvrige kan finne dokumentene 
på nettet jfr angitte adresser)
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