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SAMMENDRAG  

På vegne av Kræmer Eiendom AS anmoder Asplan Viak AS med dette om samordningsmøte, og etter 
hvert oppstartsmøte, med Tromsø kommune. Saken gjelder ønsket omregulering av nordøstre del av 
gjeldende detaljregulering for Kræmer Brygge, plan 1624, vedtatt 19.06.13.  

Planendringen vil opprettholde det overordna formålet fra gjeldende plan, som er boliger med 
tilhørende uterom, med tilhørende adkomstløsning, og mulighet for næring i plan 1. Endringen 
omfatter ny bebyggelsesstruktur samt etablering av en kanal fra Tromsøysundet inn til etablert 
kontorbygg for Statens Vegvesen.  

Følgende eiendommer inngår i planendringen: 119/ 238, 119/350, 119/3805, 119/4382, 119/790 og 
119/4362. Eiendom 119/ 4362 eies av 67 boligeiere i etablert boligblokk. Øvrige eiendommer eies av 
Kræmer Eiendom AS.  

1. FORMÅLET MED PLANENDRINGEN 

Formålet med planendringen er å tilrettelegge for en ny, mer urban og variert boligstruktur innenfor 
planområdet, i tråd med nylig vedtatt kommunedelplan for Stakkevollvegen (KDP). Boligene må 
fungere i samspill med etablert og planlagt næringsbebyggelse i vestre del av eiendommen.  

 

I KDP er det en overordnet intensjon at det skal bygges tett, urbant og bærekraftig på nedsiden av 
Stakkevollvegen, mellom Breivika og Tromsø sentrum. Eiendommen til Kræmer, Esso og Bjørnstrand 
er utpekt som «Midtbyen», som skal danne et tyngdepunkt i denne nye bydelen. Dette gjenspeiler 
seg både i utnyttelse og ambisjoner om å integrere næring og bolig i et godt samspill. 

 

Kræmer Eiendom AS har store ambisjoner når det gjelder kvalitet på arkitektur og uterom. Det 
vektlegges å etablere et tydelig skille mellom offentlige og felles private uterom.  Gjennom prosessen 
vil både sosial-, økonomisk og miljømessig bærekraft ha stor betydning for planprosessen og 
utforming av planen.  

 

Konkret er intensjonen i denne planen å legge til rette for kanal i sør samt tre nye bygg mot 
sjøkanten, i samspill med allerede godkjente rammesøknader.  
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2. PLANOMRÅDET OG OM PLANARBEIDETSVIRKNINGER UTENFOR PLANOMRÅDET 

a) Planområdet: 
Planområdet vil omfatte den nordøstre delen av gjeldende reguleringsplan for Kræmer Brygge. 
Avgrensingen omfatter ferdigstilling av eksisterende utfylling i nordøst, samt komplettering av 
påbegynt byggetrinn med boliger rundt felles parkeringsanlegg med uterom oppå.  
 
Planområdet omfatter også planlagt kanal, som vil gi en naturlig oppdeling av området i to 
byggetrinn: nord og sør. 

   

Forslag til planavgrensning i fht tidligere mulighetsstudie med kanal og kommunedelplan 0253 
 

b) Dagens situasjon: 
 

Kræmer Eiendom AS sitt område har tidligere vært brukt til marin næringsvirksomhet. Området mot 
Stakkevollvegen har lenge vært brukt til publikumsrettet næring/ forretning. Av den opprinnelige 
bebyggelsen er det i dag bare næringsbygg i sørvest, mot Stakkevollvegen, og kaia i nordøst som 
består.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto av planområdet i dag 
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De siste årene er det etablert fire nye bygg: 
 

1. Boligbygg i sør, i tråd med gjeldende reguleringsplan 
2. Boligbygg «Alfon A» i nordøst, i tråd med gjeldende reguleringsplan 
3. Næringsbygg/ kontorbygg for Statens Vegvesen mot Stakkevollvegen i vest 
4. Eurospar matbutikk mot Stakkevollvegen i nordvest 

 
Det er i 2020 godkjent rammesøknad og mindre reguleringsendring for nytt næringsbygg, som 
kommer sør for Eurospar og øst for Statens Vegvesen sitt bygg. 
 
I tillegg er det i 2020 godkjent rammetillatelse for ytterligere to boligbygg, «Alfon B og C», med 
mindre dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan. Det legges blant annet opp til å etablere 
midlertidig løsning for strøkslek tilknyttet dette byggetrinnet.  
 
 
 

   
Ortofoto dagens situasjon                                 Plangrense i forhold til allerede godkjente uterom og bygg  
 

c) Virkninger utenfor planområdet: 

Ønsket endring av planen vil bidra til en ønsket fortetting og urbanisering av området mellom 
Tromsø sentrum og Breivika, i tråd med gjeldende kommunedelplan for Stakkevollvegen. Aktuelle 
virkninger er: 

• Høyre blokker og tettere struktur vil gi en noe mer markant fjernvirkning sett fra fastlandet 
og skråningen i vest.  
 

• Kræmer vil markere seg som et tyngdepunkt, som en del av den definerte «Midtbyen» jfr. 
kommunedelplanen, sammen med Bjørnstrand og Esso tomta, langs Stakkevollvegen. Dette 
vurderes som positivt. 
 

• Noe økt antall boliger i forhold til gjeldene regulering vil medføre noe økt trafikk. Det er 
imidlertid tatt høyde for dette i trafikkanalyser i tilknytning til regulering av oppgradert 
Stakkevollveg samt kommunedelplanen. 
 

• Økt belastning på eksisterende skoler og barnehager på østsiden av Tromsøya, som allerede 
er relativt tungt belastet.  
 

• Den nordligste blokka kan kaste noe skygge på framtidig park i nord  
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3. PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK 

 

Forhold til nabo områder og omgivelser 

Planen skal legge til rette for komplettering av nordøstre del av Kræmer Brygge, samordnet med 
etablerte og godkjente prosjekter i området. Planen skal utarbeides med egen strøkslek, slik at den 
er uavhengig av hva som skjer på Esso tomta i nord. Det legges i planen til rette for en kanal i sør, 
som blir et naturlig skille mot neste byggetrinn i sør.  

 

Overordnet bebyggelsesstruktur 

Intensjonen i planen er å etablere en mer variert, tett og urban struktur enn gjeldende regulerings-
plan legger opp til. I gjeldene regulering er vist en homogen rekke av lameller langs hele plan-
området, vinkelrett på sjøkanten. I denne planen er overordnet grep å etablere en kanal inn til 
eksisterende kontorbygg for Statens Vegvesen, som deler den østlige delen av det opprinnelige 
planområdet i to, samtidig som det etableres en tett kontakt med vannet.  

Bebyggelsen nord for kanalen, som inngår i denne planen, organiseres som punkthus med varierende 
høyde rundt et felles privat uterom oppå et parkeringsdekke. Med dette grepet får byggene en 
allsidig orientering, uten noen bakside. Dette vil berike og aktivisere uterommene, samtidig som 
boenhetene får gode og varierte lys- og utsiktsforhold.  

Det er ønskelig å skape en variasjon i utforming og høyde når det gjelder de tre nye byggene. Pga 
solforhold ønsker vi å etablere det høyeste bygget mot nord. Vi mener også at dette vil fungere godt 
formmessig.  

Oversikt over godkjente tiltak (rød stipling) og plangrense (svart stipling) med forslag til nye tiltak  
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Situasjonsplan med eksisterende og planlagt bebyggelse 

 

Alternative former for bebyggelse som har vært vurdert 

Asplan Viak AS utarbeidet i 2018 en helhetlig mulighetsstudie for dette området, basert på den 
gamle kommunedelplanen (KDP). Dette hovedgrepet har dannet grunnlag for rammesøknader, og 
også denne reguleringsplanen. I den gamle KDP var det lavere utnyttelse og høyere 
parkeringsdekning enn i den nye kommunedelplanen. Det har derfor vært nødvendig å revidere 
mulighetsstudiet som grunnlag for denne detaljreguleringen.  

 
Mulighetsstudie 2018 sett fra sjøen/ lufta 
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Vi har innledningsvis vurdert tre alternative strukturer, for å utforske tetthet i forhold til åpenhet, 
utsikt, form/ bystruktur, sol og vind. Samtlige av disse illustrasjonene viser en betydelig lavere 
utnyttelse enn det valgte alternativet, og er i så måte ikke direkte sammenlignbare.  

Vi har gått bort fra disse tre alternativene, men gjengir dem kort her, for å øke forståelse for foreslått 
bebyggelse/ struktur: 

1. «To tårn» 

 
Mulighetsstudie «to tårn» sett fra sjøen/ lufta 

 

 

 

 

Hovedgrunner til at vi har vi gått bort fra dette alternativet: 

- Formmessig uheldig, da det framstår som en portal 
- Lite skjerming og definering av felles uterom 
- Massive boligbygg som gir redusert boligkvalitet pga lite lys/ overflate i forhold til volum 
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2. «Sammenhengende bebyggelse langs sjøen» 

 
Mulighetsstudie «sammenhengende bebyggelse langs sjøen» sett fra sjøen/ lufta 

 

 

 

 

 

Hovedgrunner til at vi har vi gått bort fra dette alternativet: 

- Dårlige utsiktsforhold for eksisterende boliger fordi nye bygg danner tett vegg 
- Innelukket uterom med begrenset kontakt med sjøen 
- Uhensiktsmessig ensidig orientering for flere leiligheter, også mot felles parkrom 
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3. «Diagonal kaipromenade» 

 

 
Mulighetsstudie «diagonal kaipromenade» sett fra sjøen/ lufta 

 

 

 

 

Hovedgrunner til at vi har gått bort fra dette alternativet: 

- Lite fleksibilitet når det gjelder størrelse på parkeringsanlegg 
- Boligene i nordøst får ikke direkte adkomst til parkering/ bod 
- Promenaden følger ikke sjøkanten 
- Lite fleksibilitet i bebyggelsesstruktur fordi løsningen er svært skreddersydd med tanke på 

siktlinjer og komposisjon 
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4. Valgt grep som grunnlag for planen 

 
Mulighetsstudie som grunnlag for ny detaljregulering 

 

Det valgte alternativet forener høy utnyttelse med gode kvaliteter for beboere både når det gjelder 
boligkvalitet og fellesskap/uterom i kombinasjon med en rasjonell løsning og høy fleksibilitet når det 
gjelder parkering og utfylling. 

 

Struktur uterom 

Når det gjelder uterom er det overordna grepet at det etableres romslig offentlig strøkslek og 
kaipromenade langs sjøkanten mot sundet og kanalen, med orientering mot sør og øst. Disse 
områdene langs sjøkanten vil ha en naturlig rolle som offentlig areal i tilknytning til kaipromenaden.  

 

Felles kvartalslek, nærlek og felles uterom løses delvis i grøntdraget på vestsiden av bebyggelsen, og 
delvis oppå parkeringsdekket.  

 

I sør legges det til rette for en kanal, hvor sjøen trekkes helt inn til Statens Vegvesen sitt kontorbygg. 
Det planlegges en gangbro over kanalen, som kan knytte området sammen med eksisterende fylling i 
sør, og gi rom for sammenhengende trasé for myke trafikanter gjennom området.  

 

Uterom er planlagt dimensjonert i tråd med kravene i KDP, som igjen henviser til kravene i 
kommuneplanens arealdel. Et unntak er kvartalslek, hvor det istedenfor 2 stk.  kvartalslekeplasser 
legges til rette for 1,5, da dette vurderes som tilstrekkelig for dette området, hvor man overordnet 
ønsker en høy tetthet. Viser til stedsanalysen hvor dette er grundig utredet. Det forutsettes at 
eksisterende kommunale ball lek ved Gyldenvang barnehage dekker behovet for planområdet. 
Barnehage forutsettes etablert utenfor planområdet, enten i søndre del av Kræmer Brygge, eller på 
Esso tomta. Dette fordi det ikke er god plass innenfor dette planområdet, hvor den overordna 
strukturen allerede er fastlagt.  
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Eksisterende, opparbeidete grøntområder innen 500m fra planområdet, som enten er regulerte eller eies av 
Tromsø kommune, sett i sammenheng med planlagte tiltak  

 

 

 
Arealoversikt planlagte uterom med ulike kategorier 
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Arealoversikt planlagte lekearealer i forhold til kravene fra kommunen 

 

Parkering 

Parkering løses under parkeringsdekke på utfylt areal, i forlengelse av eksisterende parkeringsanlegg. 
Godkjent bakkeparkering på nordsiden av Alfon A opprettholdes i tillegg.  

Parkeringsdekning for Alfon A og B, samt de tre nye byggene som planlegges mot sundet, skal følge 
kravet i gjeldende kommunedelplan, som er strengere enn gjeldende reguleringsplan. Kravet i KDP er 
maksimalt 0,5 plass + maksimalt 0,1 gjesteplass pr. boenhet. For Alfon A legges godkjent 
parkeringsdekning, som er i tråd med gjeldende regulering, til grunn for ny plan.  

Det samme prinsippet gjelder for sykkelparkering. I KDP er det krav til 2 stk. sykkelparkeringsplasser 
pr. boenhet. Disse tenkes delvis løst inni parkeringsanlegget, og delvis i form av frittstående, 
takoverdekte paviljonger i uterommene, som kan fungere som romdelende og klimaskjermende 
elementer.   
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Kai-/ parkeringsplan for hele planområdet 

 

Klima  

Planområdet ligger inntil Tromsøysundet, og er utsatt for vind som følger sundet i retning nord-sør, 
fra begge retninger. Framherskende vind, med høyest frekvens, er fra sør og sørvest. Men om 
sommeren er det mest vind fra nord- nordøst. I praksis er det denne nordavinden som er mest 
begrensende for bruk av uterom i Tromsø, fordi den ofte opptrer når det er sol og ellers fint vær.  

Det er i dag ingen høye bygg i tilknytning til planområdet.  

   
Framherskende vind, frekvens gjennom året                                         Prinsipp vind langs sundet 

 

I planen blir det viktig å tilrettelegge for gode, solrike uterom som er skjermet fra den kalde 
nordavinden. Skjerming kan etableres ved bruk av bygg og vegetasjon. Man må være bevisst på at 
høye bygg medfører turbulens på bakken, fordi vinden hentes ned fra høyere luftlag.  
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Illustrasjoner planlagt bebyggelse 

 

 

 
Perspektiv fra vest  

 

 
Perspektiv fra øst 
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Perspektiv fra sør 
 
 

 
Perspektiv fra nordvest 
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Perspektiver fra bakkeplan  
 

 

 
Perspektiver fra lufta  
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Perspektiver fra sjøen  
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4. UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER 

4.1. Utbyggingsvolum 

Utbyggingsvolum og maksimalt antall boenheter tenkes økt i forhold til gjeldende reguleringsplan. 
Basert på utarbeidet mulighetsstudie vil vi anslå at følgende arealtall er realistiske i forslag til 
detaljregulering: 

 BRA boligformål Max antall boenheter  

Eksisterende plan 

Ca. 16 000 m2 eks. parkering 
innenfor planområdet (del av 
BB1). Parkering inngår ikke i 
BRA.  

Ingen begrensing i planen. I beskrivelse 
er 400 stk. for hele gjeldende 
planområdet for plan 1624 er nevnt.  

Endret plan  

Ca.26 000 m2 boligformål + ca. 
5000 m2 parkering + ca. 2000 
m2 åpent overbygd areal/ 
sykkelparkering 277 

 

 
Arealoversikt mulig BRA  

 

4.2. Bebyggelsens høyder 

De tre nye blokkene er planlagt med følgende maksimale kotehøyder fra nord mot sør på 
henholdsvis: kote + 47 (13 etg), kote + 25 (6 etg) og kote +35 (9 etg).  
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Snitt gjennom planlagt bebyggelse retning nord-sør 

 

 
Snitt gjennom planlagt bebyggelse retning øst-vest 
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5. FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET 

Området har sentral beliggenhet i et av de store byutviklingsområdene i det sentrale Tromsø. 
Utvikling av dette området til en tett, urban bydel som i tillegg til å romme gode boliger kan bli et 
samlingspunkt langs Stakkevollvegen, vurderes å være et svært godt grep når det gjelder bærekraftig 
utbygging.  

Planen vil bidra til utnyttelse av eksisterende sosial infrastruktur med matbutikk, Grønnåsen skole 
(1,1 km unna), Gyllenvang barnehage og ballbane (500 m unna) og Grønnåsen kirke (1,6 km unna).  

6. TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASNING TIL, LANDSKAP OG OMGIVELSER 

Utfylling og høyder på terreng/ kaifront 

Utbygging av planområdet vil medføre noe økt utfylling og oppstramming av eksisterende fylling på 
området. Hele område på nedsiden av Stakkevollvegen er allerede utfylt i dag, og dette vurderes 
derfor som en naturlig utvikling av landskapet, i tråd med gjeldende planer.  

Når det gjelder høyder er det viktig å påpeke at gjeldende regulering (plan 1624), Alfon A, B og C er 
prosjektert og godkjent ihht høydedata NN1954. Det nye kontorbygget og dette reguleringsforslaget 
forholder seg til det nye systemet, NN2000. Dette medfører en høydejustering på 12 cm. Dette betyr 
at Alfon A, B og C har en kotehøyde på 3,38 ihht NN2000. Dette er lavere enn krav i Kommune-
planens arealdel, men setter premisser for ny plan fordi dette henger sammen som ett prosjekt.  

I Kommuneplanens arealdel er det i bestemmelsenes punkt 12.4 stilt krav om at bygninger samt 
tilhørende plan under terrengnivå ikke tillates på terreng lavere enn kote +3,5 uten at det 
dokumenteres og iverksettes avbøtende tiltak mot konsekvenser av framtidig havnivåstigning og 
stormflonivå. Eksisterende boligbygg med tilhørende parkering, samt rammesøknad for Alfon B og C, 
ligger i dag på kote 3,38, i tråd med gjeldene regulering. Det er en viktig kvalitet i dette området at de 
nye boligene legges på samme nivå som eksisterende parkering, slik at man unngår omstendelige 
løsninger med lange ramper og bruk av heis pga 0,5 nivåforskjell. Vi vil derfor i dette planarbeidet 
legge til grunn at også de østre boligene legges på kote 3,38. Mulige avbøtende tiltak konkretiseres i 
planen.   

Kaipromenaden vil bli etablert på kote 3,1, i tråd med kommuneplanens arealdel. Uterom mot 
vannet ved nytt kontorbygg er godkjent på kote 2,9, pga eksisterende bebyggelse og forhold.  

 

Sol og skygge 

Bebyggelsen kaster i hovedsak skygge på egen grunn og på vannareal i øst. Uterommene innen 
planområdet er organisert slik at det til på dagtid alltid vil være sol på store deler av området, når 
sola skinner. De laveste byggene er lagt i sør, og disse kaster derfor begrenset med skygge. Arealer 
for nærlek er lagt lengst nord i det store uterommet oppå p-dekket, da dette arealet får mest sol.  

Det høysete bygget, i nordøst, vil kaste noe skygge på planlagt park på Esso tomta på formiddagen, 
men skyggen blir relativt smal i forhold til parkens størrelse, og den flytter seg til sundet fra kl 14. 
Eksisterende bygg, Alfon A, kaster også noe skygge på planlagt park.  
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Sol/ skygge jfr. kommuneplanens krav til nærlek 

 

 
Sol/ skygge jfr. kommuneplanens krav til kvartalslek 
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Sol/ skygge 21. juni på ulike tidspunkter 

7. FORHOLDET TIL KOMMUNEPLAN, EVT GJELDENDE REGULERINGSPLANER, 

KOMMUNE(DEL)PLAN, RETNINGSLINJER OG PÅGÅENDE PLANARBEID 

 

  
Utsnitt fra gjeldende KDP 0253 med ny plangrense              Gjeldende reguleringsplan 1624 og ny plangrense  

 

a) Reguleringsplan Kræmer Brygge, planID 1624, vedtatt 19.06.13 

Gjeldende reguleringsplan omfatter hele eiendommen til Kræmer Eiendom AS. Overordnet 
legger planen legger til rette for kombinert formål forretning/ kontor i vestre del, mot 
Stakkevollvegen, et grønt belte med friområde i midten, og boliger med tilhørende grøntstruktur 
på utfylt areal mot sundet. I tillegg er det et område med kombinert formål bolig/ 
forretning/kontor mot Stakkevollvegen og en boligblokk mot sørvest.  
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I gjeldende reguleringsplan er det krav om etablering av barnehage innen den nordre delen av 
planområdet, BB1, før bolig nr. 200 innen planområdet tillates bygd. I denne planen, nord for 
kanalen, er intensjonen å legge til rette for inntil 270 boenheter. Barnehage forutsettes etablert i 
neste byggetrinn, sør for kanalen, eller på Esso tomta. Vi vurderer disse områdene som bedre 
egnet fordi det innenfor dette planområdet er lite fleksibilitet pga allerede etablerte/ godkjente 
strukturer og krav om strøkslek.  

I tillegg vil vi øke utnyttelsen noe i ny plan.  

b) Kommunedelplan for Stakkevollvegen, planID 0253, vedtatt 25.04.19 

Kommunedelplanen for Stakkevollvegen ble nylig revidert, og gjelder foran gjeldende 
reguleringsplan der det er motstrid. Forslag til detaljregulering vil, i all hovedsak, være i tråd med 
KDP.  

I KDP planen er den vestre delen av Kræmer Eiendom AS sine arealer avsatt til sentrumsformål, 
som åpner for en kombinasjon av næring, forretning og bolig. Den østre delen er avsatt til 
kombinert bebyggelse og anleggsformål, hvilket åpner for kombinasjon næring/ bolig.  
Parkeringsbestemmelsene legger til rette for maksimalt 0,5 p-plass pr. boenhet + 0,1 gjesteplass. 
Dette er lavere enn i gjeldende regulering, og vil gjelde foran reguleringsplanen.  

Kommunedelplanen henviser til bestemmelser i kommuneplanens arealdel når det gjelder krav 
til uterom. I denne planen vil vi ivareta kravene til felles privat uterom (10 m2 pr. boenhet), 
nærlek (150 m2 pr. 25 boenheter) og strøkslek (6000 m2 pr. 1200 boenheter). Når det gjelder 
kvartalslek (1 500 m2 pr. 200 boenheter) legger vi til rette for areal tilsvarende ca. 1,5 stk innen 
planområdet, som er noe mindre enn kravet om 2 stk. Og når det gjelder ballfelt (krav 3000 m2 
pr. 600 boenheter) forutsettes eksisterende ballbane i Dramsvegen å dekke området. Denne er 
noe mindre enn arealkravet, men er innenfor avstandskravet på 500 m. Disse to avvikene fra KPA 
begrunnes i at det i dette prosjektet er ønskelig å etablere en tett urban struktur, hvilket ikke er 
forenelig med så store uterom.  

c) Retningslinjer og pågående planarbeid 
Tiltaket er ikke i konflikt med pågående planarbeid, og vurderes å være i tråd med nasjonale og 
lokale retningslinjer om fortetting i etablerte bydelssentre og sentrale strøk tilknyttet 
kollektivnettet. Stakkevollvegen vil bli en av byens mest effektive kollektivårer når vegen er 
oppgradert i tråd med pågående planer.  

 

8. VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET 

Så vidt vi kan se er det ingen vesentlige interesser som berøres av planinitiativet.  

9. HVORDAN SAMFUNNSSIKKERHET SKAL IVARETAS, BLANT ANNET GJENNOM Å 

FOREBYGGE RISIKO OG SÅRBARHET 

Gjeldende reguleringsplan med ROS-analyse og krav om tiltak ivaretar samfunnssikkerheten. I tillegg 
er det gjort nyere vurderinger i forbindelse med reguleringsplan for Stakkevollvegen og kommune-
delplan for Stakkevollvegen.  

Det vil bli utarbeidet ny ROS-analyse i tilknytning til denne planen, med oppdatert informasjon om 
VAO løsninger, havnivåstigning og trafikk.  
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10. HVILKE BERØRTE OFFENTLIGE ORGANER OG ANDRE INTERESSERTE SOM SKAL 

VARSLES OM PLANOPPSTART 

• Statens Vegvesen 
• Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
• Troms og Finnmark Fylkeskommune 
• Sametinget 
• NVE region nord 
• Barnerepresentant i plansaker 
• Troms Kraft 
• Telenor 
• Naboer jfr naboliste levert fra kommunen 

11. PROSESSER FOR SAMARBEID OG MEDVIRKNING FRA BERØRTE FAGMYNDIGHETER, 

GRUNNEIERE, FESTERE, NABOER OG ANDRE BERØRTE 

I dette planarbeidet er det ønskelig å ha en bred prosess hvor etablerte beboere og næringsdrivende 
tidlig får informasjon om planer, og får mulighet til å komme med innspill. Det er ønskelig å legge opp 
til en prosess med fokus på sosial bærekraft og etablering av en spennende bydel med ulike 
funksjoner i tillegg til bolig. For å oppnå dette må man ha en strategi for midlertidige løsninger, 
etablere en aktøranalyse og samarbeid med aktuelle parter som vil kunne bidra til slike etableringer. 
Målsetningen er å skape aktivitet i bydelen, i tilknytning til de offentlige byrommene. 

 

Den formelle planprosessen omfatter følgende punkter: 

• Samordningsmøte med Tromsø kommune 
• Oppstartsmøte med Tromsø kommune 
• Varsling av oppstart planarbeid: annonsering i lokal avis samt Tromsø kommunes nettside, e-

post/ brev til offentlige myndigheter og berørte parter 
• Høring og offentlig ettersyn av planforslaget 
• Evt. naboskapsmøte dersom dette blir krav fra planmyndighet 
• Kunngjøring av godkjent plan 
• Klageadgang 

 

12. VURDERINGEN AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM KONSEKVENS-

UTREDNINGER, OG HVORDAN KRAVENE I TILFELLE VIL KUNNE BLI IVARETATT  

Planen vil ikke utløse krav til konsekvensutredning jfr forskrift om konsekvensutredning § 6 b): 
Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

Dette tiltaket er i tråd med gjeldende regulering og kommuneplanens arealdel, og har således vært 
konsekvensutredet i tidligere planer.  

 

 


