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Til:  REGIONALT PLANFORUM, Troms ved Bjørg Kippersund 

Fra: Anne Cathrine Schistad 

Sted, dato Harstad, 2018-02-05 

Kopi til:  Balsfjord kommune ved Kristin Norbye-Bekkelund, tiltakshaver Karl Fredrik Myrseth 

 

Reglering Fagerli gård gnr 43/bnr 167, Balsfjord kommune. 
Forventningsnotat til Planforum ifm behandling av tiltaket i Planforum 15.02.2018. 
 

Balsfjord kommune har innmeldt tiltaket til Planforum for gjennomgang og vurdering av Planforum.  

Under redegjøres det kort for forhold som ønskes gjennomgått og temaer som vi ønsker/forventer å få råd og 

veiledning omkring ifm videreføring av reguleringsarbeidet.  

 

Planprogrammet ble sendt på høring 28.11.17.  Könkämä Sameby v/Nils Vasara-Hammare ble dessverre 

ikke varslet før 22.12.17 (etter opplysning fra kommunen og Anne Nesbakken). Samebyen er gitt frist til 

22.02.18, men vil hvis mulig levere før dette. De er gjort kjent med at vi skal møte i Planforum.  

 

Norconsult har per dato mottatt innspill fra: 

- Statens vegvesen, NVE, Sametinget, Troms Fylkeskommune, Fylkesmannen og naboene på hhv 

Myrset Gård 43/166 og hytteeier på 43/207.  

Balsfjord kommunen er tilsendt følgende ifm høringen: 

- Referat fra Mauken -Tromsdalen reinbeitedistrikts styremøte 23.12.2017.  

 

 

Jfr. planprogram og innspill mener vi at ønsket næringstiltak skal vurderes opp mot hensynet til følgende 

andre interesser; 1) landbruk) 2) reindrift, 3) natur/landskap/biologisk mangfold og 4) friluftsinteresser. 

Planforum bes vurdere om varslet tiltak kan gjennomføres samtidig som 4 nevnte interesser blir ivaretatt ift:  

✓ Bør event. et eller flere av «konflikt»-interessene veies tyngre enn de øvrige?  

✓ Hvilke avbøtende tiltak vurderer Planforum er relevante/påkrevet for gjennomføring av tiltaket?   

✓ Konkrete – direkte påvirkninger av tiltaket som bør/kan unngås, reduseres eller avbøtes? 

✓ Indirekte – kumulative virkninger av tiltaket som bør/kan unngås, reduseres eller avbøtes? 

 

Kommentarer/stikkord for vurdering til de ulike innspillene og temaene: 

1) LANDBRUK 

a. 43/167 og FM kommenterer at «stripen» i sørvest burde unngås utbygd til camping, aht. 

landbruket. Arealet (registrert som dyrbar jord) utgjør ca 7,5 daa. Annen dyrket jord består. 

Arealet er i dag skogbevokst, deler av vegetasjonen var tenkt bevart ifm ny bruk.  

b. 43/167 er redd tiltaket vil gi negative konsekvenser som reduserer egen drivverdighet. 

c. Adkomstforhold, - event. ny veg, trasèføring m.v.  

 

2) REINDRIFT 

a. Mauken/Tromsdalen reinb.distr. sier tiltaket vil redusere et allerede marginalisert vinterbeite. 

b. Faktisk bruk av området per dato, endringer siste år.   

c. FM nevner summen av tiltak som har påvirket reindriften i området de seneste år.  

d. Ref. regulering/KU Tamok Fjellbygd: flyttleier til sommerbeite vest for/over Fjellfroskvatnet 

via Tamokdalen når denne benyttes (innspill avventes fra Könkämä).  

e. Omfang/innhold i KU for tiltaket – ref. Tamok Fjellbygd.  
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3) NATUR/LANDSKAP/BM  

a. Tiltaket berører ikke konkret verdifulle naturtyper eller rødlistede arter. Tiltaket vil bli skjermet 

og tilrettelagt/tilpasset innenfor områder med skog/vegetasjon ift. nær-/fjernvirkning m.v.   

b. Fortetting av ny bebyggelse og oppstillingsplasser for camping 

c. Innspill: tiltakets omfang vil kunne skade omgivelsene, medføre for stor belastning  

d. Bygging innenfor 100-meters ift. terreng, vegetasjon og eksisterende bebyggelse 

e. Allmenne interesser til vassdrag og grunnvann, vannkvalitet, event. konsesjon, Mattilsynet 

 

4) FRILUFTSINTERESSER 

a. Innspill: tiltakets omfang/økning av brukere er «for stort» ift. områdets «kapasitet» 

b. Innspill: tiltakets omfang/økning av brukere er «for stort» ift. eksist. hytter/brukere og vil 

redusere verdien av disse og området.  

c. Innspill: tiltakets omfang/økning av brukere vil forringe områdets attraksjon/verdi 

 

5) NÆRINGSTILTAKET på 43/167 

a. Eksisterende muligheter for virksomhet 

b. Innspill: ikke i mot utvikling for andre, men tiltaket bør reduseres i omfang 

c. Terskel for investering og omfang også av næringsanlegget ift. drivverdighet 

d. Kommuneplanens arealdel og Samfunnsplanen, utvikling i kommunen 

 

 

Vi vil kunne ettersende ulike kartutsnitt som er inntatt i planprogrammet eller som er relevante ifm 

redegjørelsen og vurderinger av tiltaket (f.eks en Power-Point eller pdf-presentasjon). Vi skal avklare 

nærmere med kommunen om hvordan vi best gjennomfører redegjørelse av tiltaket mtp. å få best mulig 

utbytte av gjennomgangen i Planforum.  

 

Det er et mål og håp at vi i kommende møte med overordnet myndighet, kan få råd og veiledning slik at 

prosjektet for 43/167 kan videreføres og gjennomføres. Alternativt er det viktig at vi gis tilbakemeldinger, 

rammer og føringer som er egnet til å vurdere om reguleringsarbeidet kan/bør videreføres før det iverksettes 

tyngre kostnadskrevende utredninger.  

 

 

Ta kontakt dersom det er uklarheter, eller det forhold, dokumenter, kart etc som bes medtatt. 

Vi imøteser et konstruktivt møte. 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Cath. Schistad 

Sivilarkitekt 

Tlf + 47 45 40 47 37 

anne.cathrine.schistad@norconsult.com 

 

Norconsult AS 

Skoleveien 1, NO-9407 Harstad 

Tel: +47 67 57 10 00 

www.norconsult.no 
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