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1.  INNLEDNING 
  

1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet 
Gården Fagerli på gnr 43/bnr 167 ligger ved Fjellfroskvatnet i Balsfjord kommune i Troms. 
Eiendommen utgjør en familiebedrift bestående at flere selskaper, som ønsker å utvide virksomheten 
på gården.  Det er ønske om å etablere arbeidsplasser og utvikle mulighetene på eiendommen til 
inntektsbringende og arbeidsskapende tiltak for hele familien. Siden gården er for liten til å gi 
tilfredsstillende avkastning ved ordinær gårdsdrift, vil man satse på andre aktiviteter og virksomhet 
som tar utgangspunkt i familiens interesser og faglige kompetanse. Familien ønsker å satse på 
hyttebygging, dyrepensjonat, camping/turisme og naturopplevelser. Landbruksjord på eiendommen 
skal ivaretas. Egen bygg- og anleggskompetanse skal benyttes under oppbyggingen av anlegget. 
 
 

1.2  Beskrivelse av tiltaket 
Området skal vurderes regulert til følgende bruk og formål:  
 
Turisme/næring og fritidsboliger i samsvar med foreliggende planlagt bruk/aktivitet;  

✓ Drifts-/servicebygg, behandling-, kurs- og konferanselokaler, kjøkken og spiserom. 
✓ Oppstillingsplasser for bobiler og helårsplasser for campingvogner 
✓ Teltplasser 
✓ Parkeringsareal 
✓ Servicebygg med sanitæranlegg for campinggjester 
✓ Oppholdsareal med grillplasser, lavvo m.m – villmarkstun  
✓ Dyrepensjonat  
✓ Naustområde, båter trekkes på land, heri areal tilknyttet båtutleie 
✓ Nye fritidsboliger  
✓ Eksisterende tidligere fradelte fritidsboliger/-tomter (4 stk) medtas i planen 

 
Boliger eventuelt i kombinasjon med næring 

✓ Gårdstun med eksisterende og ny bolig samt tilhørende bygg. 
 
LNFR eller en-flere av disse som enkeltformål  

✓ Areal som består og ikke inngår i arealer for utbygging til nærings- eller boligformål  
_________________________________________________________________________________ 

   
 
 

1.3  Aktiviteter og tilbud på 43/167 og i nærområdet 
 
Fagerli gård ligger i god og lett tilgjengelig avstand fra flere byer og tettsteder som arena for hytte- og 
friluftsliv og turisme;  

- Storsteinnes 30 km/30 min, Nordkjosbotn 45 km/40 min, Tromsø 115 km/1t 30 min,  
Finnsnes 75 km/1 t, Sjøvegan 92 km/1t 20 min, Bjerkvik 115 km/1t 40 min, Skibotn 80 km 
ca1t, Bardufoss flyplass 45 km/40 min, Narvik 155 km/2t 20min og Harstad 205 km/3t 

 
Beliggenheten til Fagerli Gård ved Fjellfroskvannet er ett flott utgangspunkt for gode naturopplevelser 
knyttet til virksomhetene til gården og til nær- og fjernområder med mange tilbud.  

- Om vinteren er vannet og området rundt perfekt for å gå på ski, skøyter, isfiske, kiting, 
nordlysfotografering, samt aking og skihopp da det er mange fine bakker rundt campen. Det er 
flere opparbeidede skiløyper i nærheten.  

  
- På sommerstid er området spesielt populært for fiskere, både i vannet og i elven som renner 

ut av Fjellfroskvatnet. Det er flere stier i området både til fjells, i skogen og langs elven. Det 
finnes også noen badestrender rundt vannet og småvann med fine temperaturer for bading. 
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- På høsten modnes tyttebær, multer og blåbær og mange sorter sopp. På Fagerli dyrkes 

jordbær, solbær og rabarbra for selvplukk. 
 

- Indre Troms er ett eldorado for jakt og fiske, med skog og fjellområder, flere fiskevann og 
elver. Fjellfroskelva renner videre ut i Målselva som er landsdelens mest kjente lakseelv. 
 

- Det som gjenkjenner naturen i Indre Troms er høye fjell og dype daler, rik flora og dyreliv, 
store fosser og små bekker. Steder verdt å besøke i nærheten av gården er Sagfossan, Øvre 
Dividalen Nasjonalpark, fjellturer til Hattavarre, Rostadfjellet, Akselfjellet og Reingjerdslia.  

 
- Det finnes flere steder i Midt Troms som er verdt ett besøk. Her nevnes, Polarbadet, Målselv 

Fjellandsby, Polar Park (Zoo) Laksesjåa i Målselvfossen. Grottevandring/Litjgrotta, 
nordlysobservasjon, helleristninger/Tennes samt ski-/slalomkjøring i flere ski- og alpinanlegg.  

 
 

 

1.4      Krav om konsekvensutredning, lovgrunnlaget  

Tiltaksområdet er i kommuneplanens arealdel fra 2011, avsatt som LNFR-område, - dvs areal avsatt til 

landbruk-, natur-, friluftsområder og reindrift.  

Oppstartsmøte med Balsfjord kommune ble avholdt 22.06.2016 (sak 2015/1451). I møtet ble 

konsekvensutredning av tiltaket diskutert. Ved en misforståelse og uklarheter, ble ikke planprogram 

utarbeidet og utsendt samtidig som tiltaket ble varslet høsten 2016.   

Planlagt tiltak ble vurdert å komme innenfor Forskrift om konsekvensutredning av 2009 (per 2015) og 

å falle innunder forskriftens § 2 d; Detaljregulering på mer enn 15 dekar som omfatter nye områder til 

utbyggingsformål og som ikke er i samsvar med overordnet plan. 

  

Tilsvarende er det KU-krav etter ny Forskrift fastsatt ved Kgl. Res 21.06.2017. Tiltaket skal 

konsekvensutredes etter § 6 b) fordi tiltaket er listet i vedlegg I pkt. 25. Pkt. 25 omfatter nye 

fritidsboliger som ikke er i samsvar med overordnet plan. §§ 8 og 10 gjelder for planer og tiltak som er 

opplistet i vedlegg II, disse skal vurderes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 

Pkt. 12 d) tilknyttet turisme og fritid og permanente campingplasser vurderes å være aktuell. Tiltaket 

vurderes også å falle inn under §10 d) omdisponering av LNFR-område. 

 

Planområdet omfatter hele gnr 43/bnr 167 og utgjør 200 daa (199,8 iht. NIBIO). Samlet areal som per 

dato planlegges omdisponert fra LNFR utgjør ca 50-60 daa. Av dette er ca 9-10 daa allerede bebygd 

og tatt i bruk av bedriften. I tillegg er det innen 43/167 etablert 4 hyttetomter som medtas i planen.  

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 skal det for planer som kan ha vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal som 

et ledd i varsling av planoppstart, fremlegges for innspill.   

 
 

1.5 Planprogrammets formål er å 
• redegjøre for hensikt og mål med prosjektet 

• redegjøre for rammer og premisser i planarbeidet 

• beskrive hvordan området/delområder ønskes benyttet 

• beskrive problemstillinger som skal utredes, herunder valg av metode 

• beskrive organisering og fremdrift i planarbeidet 

• beskrive opplegg for informasjon og medvirkning i planarbeidet 
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Hensikten med varslingen av programmet er at konsulenten skal få innspill om hvorvidt dette 
er dekkende og hensiktsmessig for å redegjøre for planlagte tiltak og deres konsekvenser.  
 

 

1.6 Forholdet til statlige, fylkeskommunale og kommunale planer 

Nasjonale planer og Rikspolitiske retningslinjer, her nevnes;  
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 
- Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 
- Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

  
Fylkeskommunale overordnede og regionale planer, her nevnes; 

- Fylkesplanen for Troms 2014 – 2025 
- Regional planstrategi for Troms 2016 – 2019 
- Regional planstrategi - kunnskapsgrunnlaget 2015 
- Økonomiplan 2017-2020 
- Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027  
- Regional plan for handel og service i Troms 2016 - 2025 
- Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021  
- Regional plan for landbruk i Troms 2014 - 2025   
- Kulturarvplan for Troms 2011 – 2014 

Planer under arbeid: 
- Regional plan for reindrift (2016-2028, planprogram var på høring i april 2017) 
- Regional transportplan 2018-2029 

Strategier og utredninger; 
- Strategi for reiselivet i Troms 2013 – 2017 

 
Kommunale planer 

- Kommuneplanens arealdel av 2011-2023   
- Kommuneplanens samfunnsdel, under arbeid, planlegges ferdigstilt juni 2018  

 
Aktuelle kommunale føringer:  
I forbindelse med arealplanrevisjonen behandlet Balsfjord kommunestyre den 26.02.2010, en analyse 
over utviklingen av Balsfjordsamfunnet. Da er bl.a. gitt følgende overordnede føringer for arealbruk: 
  

• Område for utvikling av sport/reiseliv/fritidsnæring legges til Tamokdalen mot Fjellfrosken.  

• I landbruksområder skal dyrket og dyrkbar jord vernes gjennom bestemmelsene i jordloven og 
plan og bygningsloven. Areal som ikke er avsatt til andre formål, blir LNFR områder.  

• I tillegg til planlegging av areal til ulike formål vil det i planen avsettes hensynssoner for å 
ivareta ulike interesser eller nødvendige restriksjoner.   

• Drivleder, samleplasser og andre viktige områder for reindriften avsettes som hensynssoner. 
Det samme gjelder områder med potensiell skredfare.  

 
1.7  Kort om gjennomført og igangsatt planprosess  

Arbeidet gjennomføres iht Plan- og bygningslovens kapitel 12 og Forskrift om konsekvensutredning. 
Normalt varsles planstart samtidig som et planprogram legges til høring. Som nevnt foran ble ikke 
dette gjort. Tiltaket ble varslet i høsten 2016 og det foreligger 9 innspill til tiltaket og planarbeidet.  
 
Dette planprogrammet omfatter utredningstemaer som ble diskutert i oppstartsmøtet. De samme 
temaene er langt på vei også innmeldt av berørte parter og myndigheter som nødvendige å vurdere i 
forhold til planlagt utbygging. Troms Fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms påpeker i tillegg at det 
er krav til konsekvensutredning av tiltaket og at planprogram må utarbeides. 
 
 
 
 
 

http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1809/kunnskapsgrunnlaget-for-troms-2015.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/3315/budsjett-og-økonomiplan-2017-2020-rev-13-12-med-forside.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/2087/regional-plan-for-friluftsliv-vilt-og-innlandsfiske-2016-2027-vedtatt-170320-ny-layout.pdf
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/planer-og-strategier/regional-plan-for-handel-og-service-i-troms/
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/2549/1_forvaltningsplan.pdf
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/planer-og-strategier/regional-plan-for-landbruk-i-troms/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/planer-og-strategier/regional-transportplan-for-troms/
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1830/2013-09-24-strategi-for-reiselivet-i-troms.pdf
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2. BESKRIVELSE AV PLANTILTAKET  
 

2.1  Planlagt utbygging og plannivå 

Planområdet omfatter:  

• gnr 43/bnr 167 på ca 200 daa hvorav ca 90 daa i dag utgjør dyrka mark 

• gnr 43/bnr 323, 427, 322 og 408, utgjør 4 eksisterende hyttetomter à ca 5 daa.  

 

Areal som omdisponeres fra LNFR til bebyggelse og virksomhet for næring/turisme og boligformål, på 

bnr 167 utgjør 50-60 daa. Fulldyrka jord består tilnærmet urørt, skog og vegetasjonsområdene som 

tas i bruk utgjør i hovedsak lite produktiv skog.  

 

Innenfor planområdet tenkes arealene grovt fordelt slik iht. foreliggende skisser:  

- ca 6-7 daa til eksisterende areal til camping og teltplass   

- ca 5 daa til eksisterende boligtun, resepsjon, gjestehus og dyrepensjonat 

- ca 1-2 daa for utvidelser på/av dagens boligtun  

- ca 38 daa til eksist og nye fritidsboliger/hytter (17), - inkl. grønnsoner ca 40%, vei + parkering 

o nye hyttetomter à ca 1 daa, bebyggelse maks 160m2 hver tomt iht. kommuneplanen 

o eksist. tomter innenfor 43/167 utgjør ca 5 daa 

- ca 2-3 daa til naust ved Fjellfroskvatnet, inkl. parkering 

- ca 11-12 daa for campingvogner/bobiler (25 stk) inkl. grønnsoner ca 40% (mot gnr 43/bnr 79)  

- ca 4 daa til vegformål, ca 1 km 

- ca 80 daa fulldyrka jord 

- ca 53 daa skog-, natur- og myrområde  

=  ca 204 daa  
 
Fagerli Gård drev inntil 1998 med husdyrhold og melkeproduksjon. Etter dette har dyrka mark vært 
utleid til nabobruk. Eierne håper å få aksept og støtte for sine differensierte planer slik at de etterhvert 
vil kunne oppnå heltidsarbeid og inntekt fra aktivitetene på gården. Gården ønskes som bosted og 
arbeidsplass hvor utviklingen vil skje gradvis. Familien ønsker å skape et attraktivt og populært miljø 
for brukerne, samt ivareta allmenhetens adgang til å bruke naturen rundt Fjellfroskvatnet.   
 
I dag drives gården av 4 personer som også har arbeid utenfor gården. På eiendommen er det 
etablert en liten camping-, bobil- og teltplass, villmarkstun med gamme og båt kan leies. Gjennom 
firmaet «Hjerterosen» tilbys alternativ behandling. Dyrepensjonatet er etablert i gårdens gamle fjøs.  
 
Reguleringsplanen skal formalisere dagens aktivitet som skal videreføres, og gi hjemmel for utvikling 
av disse samt gi tillatelse til utvidet og økt virksomhet.  
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Nærmere om gårdens aktivitet og fremtidig planlagt aktivitet, utbygging og virksomhet;  

▪ Landbruk, det meste av dyrket mark vil fortsatt kunne benyttes til grovforproduksjon. Dagens 
leietakere vil kunne videreføre sine avtaler, både gjennom korte og langvarige avtaler. For å 
øke utnyttelsen av arealet og kvaliteten på jorda, ble ca. 30 daa drenert i 2017.  
 

▪ Boligtunet består i dag av kårboligen fra 1937 og et våningshus fra 1989. Det planlegges å  
føre opp en ny bolig for familiemedlem.  
 

▪ Dyrepensjonatet (katter/hunder) ble etablert i 2015, er godkjent av kommunen og Mattilsynet.  
 

▪ Camping; campingvogner, bobiler og telt. To områder er aktuelle; det ene ved eksisterende 
villmarkstun i skråningen mot Fjellfroskvatnet og det andre ved toppen av åsen i grenseskillet 
mot vest. I skogsområdet på toppen av åsen vurderes eventuelt også små utleiehytter. I 
områdene oppføres servicebygg. Mindre bygg for resepsjon, kjøkken, kurs/konferanser, 
behandlingsrom og opplevelser av nordlyset ønskes utviklet. Det vurderes om det er mulig å 
etablere en ny egen adkomst til sistnevnte campingområde grunnet stigningsforhold.  
 

▪ Hytter ønskes oppført på egnede tomter ned mot vannet, det søkes fradelt små tomter med 
tilrettelagt veg, vann og avløp. Hyttene tenkes lagt i området hvor det allerede er etablert 
hytter. Feltet planlegges slik at trær og vegetasjon rundt og mellom bygningene skal beholdes.  

 
▪ Naturopplevelser. Området rundt Fjellfroskvatnet har flott natur med muligheter for jakt, fiske 

og friluftsliv. Gården er et godt utgangspunkt for bruk og opplevelser gjennom sin beliggenhet. 
For faste brukere, gjester og tilreisende vil man tilby guiding, utleie av båter, utleie av annet 
utstyr vil også kunne bli aktuelt med tiden. 
 

▪ Bygg- og anleggsvirksomhet. Gården planlegger å bygge og kunne levere hytter, spikertelt og 
andre bygninger som skal oppføres. Eier er byggmester og gården har samlet kompetanse 
samt maskiner og utstyr som muliggjør at utviklingen ledes og utføres virksomheten selv.  
 

▪ Andre tjenester som bygg- og anleggsvirksomhet utenfor gården kan bli mulig ved ledig 
kapasitet. Til hytte- og campinggjester vil gården kunne tilby ulike tjenester som vakthold, 
vaktmestertjeneste og leveranser av ved, utleie av kolonihager m.m. samt salg av andre 
produkter som produseres på gården. 

 
Det etterstrebes at utviklingen av området, iht skisser datert 27.11.2017 med planlagt arealbruk, kan 
gjøres i enighet med naboer/grunneiere, reindriftsnæringen, lokale og overordnede myndigheter. 
Tiltakshaver har sammen med arkitekten, et mål om at samlet arealutnyttelse blir slik at landbruksjord 
beholdes og slik at aktivitet og bebyggelse faller naturlig inn i landskapet. Det er også et ønske om å 
ha en utnyttelsesgrad som legger til rette for at mye vegetasjon mellom bebyggelse og biler/vogner blir 
bevart. Bygg og anlegg skal gis en utforming, materialbruk m.v. som bidrar til at disse faller naturlig inn 
i naturen og landskapet. Fagerli Gård ønsker å kunne representere og selge et produkt som fremstår 
som smått og rolig selv om det er et ønske og behov at anlegget vokser.  
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Området reguleres på detaljplan. Det skal gis rammer og føringer som kan ivareta og legge til rette for 
en trinnvis utbygging med løpende byggesøknader. Eventuelt behov for rekkefølgekrav skal vurderes 
og omtales i beskrivelsen (og tas hvis aktuelt, inn i planbestemmelsene).  
 
 

    
 
Markslagskart med planlagt bebyggelse             Ortofoto med planlagt bebyggelse, nye bygg orangefarget 
 

 

2.2  Tidsplan for gjennomføring av planen 

For tiltakshaver er det påkrevet å ha bedre og større arealer tilgjengelig for næringsvirksomhet for å 
styrke egen bedrift. Dette anses også gunstig ift. generell vekst, utvikling og markedsføring av 
kommunen og Fjellfrøsvatnet som et attraktivt område for friluftsliv og turisme hele året. Byggegrunn, 
infrastruktur og ny bebyggelse skal kunne opparbeides, omsøkes i samsvar med behov, etterspørsel 
og tilpasses en trinnvis utbygging.   
Tilrettelegging av området vil bli vurdert ut ifra hva som er best egnet, skånsomt og kosteffektiv 
strategi for opparbeidelse av infrastruktur og tomter i området.  
 
 
 

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET -  nåværende og fremtidige bruk  
 
Nåværende bruk 

A. Landbruk – dyrka mark, gress/fòrproduksjon, i underkant av halvparten av tomten 
B. Primært skog, krattskog og noe myr nordøstre halvdel, vegetasjonsbelte i grensen i sørvest.  
C. Bebyggelse: opprinnelig gårdstun. Et par hytter og camping innenfor skogsareal nær vannet.  
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Fremtidig bruk 
Areal til landbruksformål beholdes tilnærmet som i dag. Hytter, nærings- og turistvirksomhet legges til 
areal som er tatt i bruk og slik at utvikling skjer gjennom fortetting. Nytt område for bobiler og 
campingvogner legges til skogsområdet i sørvest, hvor trær og vegetasjon beholdes som skjerming. 
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Generelle vurderinger knyttet til fremtidig arealutnyttelse av eiendom 43/167  

Parametre som er lagt til grunn for foreliggende utnyttelse og aktivitet er;  
✓ Utnyttelse av eksisterende anlegg og etableringer  
✓ Fortetting innenfor de områdene som er minst egnet for dyrket mark/har uproduktiv skog 
✓ Unngå konflikter ift. andre interesser som land-/skogbruk, reindrift, natur og biologisk mangfold 
✓ Balansere behov knyttet til arealbruk mellom tilfeldige brukere og hytteeiere/faste leietakere  
✓ Alternativ tomt er ikke et aktuelt tema, tiltaket omfatter bruk og drift av egen eiendom 
✓ Tiltakets omfang balanseres mot økonomisk gjennomføringsmulighet og bærekraft  

 
Innspill ved planvarsel  
Innspill/merknader til tiltaket vil bli nærmere og detaljert kommentert og gjort rede for ved innsendelsen 
av planforslaget. I planbeskrivelsen inngår en generell merknadsbehandling samt beskrivelse av 
hvordan innspillene er håndtert, ivaretatt og eventuelt avbøtet, i forhold til ønsket omsøkt virksomhet. 
Aktuelle innspillene blir kort omtalt i matrisen pkt 4.3; det bes om avklaringer, redegjørelser og 
vurderinger av hvordan planlagt utvikling på 43/167 endrer og/eller påvirker;  

➢ Landbruksinteressene 
➢ Reindriftsinteressene 
➢ Friluftsinteresser/-muligheter 
➢ Landskap, natur og biologisk mangfold 
➢ Bruk/opplevelser/verdi på omkringliggende eiendommer og hytter 
➢ Bruk/ferdsel av gamle veger og tråkk til utmark 

 
 
Fra kommuneplanens samfunnsdel:  
Balsfjord kommune regnes som en av Nord-Norges største landbrukskommuner, og næringen har satt 
sitt preg på bosetningsmønster i kommunen. Kommunen har et forholdsvis stort antall bygder og 
grender, i tillegg til stor grad av spredt bosetting for øvrig. Mulighet for å bo desentralisert anses som 
en verdi som kommunen ønsker å opprettholde og videreføre. 
 
Balsfjord kommune har som mål å disponere arealene som tilfredsstiller behov for utvikling og 
bevaring av arealer til bruk i primærnæringene jordbruk, skogbruk og reindrift. Samtidig må arealer 
kunne frigjøres til utbygging for andre næringsformål, råstoffutvinning, bosetting og fritidsbebyggelse, 
samt andre formål som samferdsel, natur- og miljøutvikling, idretts- og friluftsliv, verneområder mv.  
  
Kommunen søker å tilfredsstille innbyggernes velferd. Den økonomiske basen for dette sikres bl.a. 
gjennom å tilrettelegge arealer for vekst og utvikling i bosetting og næringsliv. Balsfjord er preget av at 
hele kommunen er tatt i bruk til bosetting og verdiskaping. Derav kommer også en desentralisert 
bosetting med en rekke lokale bygder og grender. Det satses aktivt på at denne strukturen skal være 
levedyktig og ha tilfredsstillende utviklingsvilkår: Kommunen har satt av områder for både boligbygging 
og næringsbebyggelse ved de lokale sentraene, samt åpner for fortsatt spredt boligbygging.  
  
I et økonomisk og velferdsmessig perspektiv blir tilrettelegging for fritids-, turisme og reiselivsaktivitet 
viktig. Det er foreslått noen nye områder til disse formålene. Spesielt Tamokdalen har et potensial som 
vintersportssted, i kommuneplanen er arealer avsatt til formålet detaljert videre gjennom detaljplan. 
 
Dalføret og bygdene mellom Takvatnet – Fjellfrøsvatnet - Øverbygd  
Tiltaksområdet innehar de typisk elementene som nevnes over og om finnes i de indre deler av 
kommunen. Bebyggelse og aktivitet er etablert ved elver, vassdrag og vann og utvikles videre rundt 
disse. Naturgrunnlaget byr på rike og varierte muligheter for både primær- og sekundærnæring som 
skal og må utvikles side om side for å beholde samt skaffe nye arbeidsplasser og -muligheter.  
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Aktuelle oversiktskart for tiltaksområdet og omkringliggende eiendommer/nærområdet.  
 
LANDBRUK med dyrkbart areal. Dyrkbart areal utgjør lavbonitet skog og myr/myrlendt område.  
 

 
 
 
REINDRIFT med vinterbeite senvinter intensivt i sørvest, tidlig vinterland rundt Fjellfroskvatnet og 
spredt brukt høstbeite i øst (gult) samt trekk- og flyttleier.  
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REINDRIFT med tidlig vinterbeite og trekk- og flyttleier. 
 

 
 
Naturtyper - nasjonale arter – rødlister – naturmangfold (grønt felt: bjørkeskog med høgstauder 
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Balsfjord kommune har verdsatt friluftsområder: området Fjellfroskvatn nr 57 er «svært viktig». 
 

 
 

 
4. AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER  

 - forhold som skal vurderes i forbindelse med planarbeidet 
 

4.1  Behovet for redegjørelser og utredninger 

Det kan være behov for utredninger av ulik karakter for å redegjøre for konsekvensene av en plan;  
A)   Konsekvensutredninger (temaer/forhold som påvirkes i vesentlig grad)  
B)   Omtale i planbeskrivelsen (temaer/forhold som påvirkes i liten/mindre grad)  
C)   Tiltaksutredninger (utredninger tilknyttet eventuelle konkrete – planlagte tiltak)  

 
Temaer som i oppstartsmøtet med kommunen, ble vurdert viktig å konsekvensvurdere ift. tiltaket;  

1. Naturmangfold  
2. Landskap  
3. Landbruk  
4. Reindrift 
5. Friluftsliv  

 

4.2   Tilnærming og metodikk 

For hvert deltema gis en kort beskrivelse av dagens situasjon og en vurdering av planens 
konsekvenser både i anleggs- og driftsfasen. Det skal også gis en beskrivelse av influensområdet, 
som vil variere etter hvilket tema det dreier seg om. I tillegg medtas omtale av datagrunnlaget og 
metoder som er brukt for å beskrive konsekvensene, og eventuelle faglige/tekniske problemer med 
innsamling og bruk av dataene og metodene. I tråd med forskriften skal vurdering av konsekvenser så 
langt som mulig baseres på foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. 
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Det fokuseres på miljøoppfølging ved at det redegjøres for hva som kan gjøres for å forhindre eller 
avbøte eventuelle skader og ulemper (avbøtende tiltak) hvis dette skulle bli aktuelt/avdekket. 
Tilsvarende hvis påkrevet, vurderes behovet for nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen 
samt undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av tiltaket. 
 
Konsekvensanalysen utarbeides på reguleringsplannivå. Den skal utredes iht. Statens vegvesens 

håndbok 140 Konsekvensanalyser.  Utredningene skal være relevante for de beslutninger som tas. 

Dette gjør at utredningsnivået for de ulike temaene vil variere. Utredningen skal være mest mulig 

kortfattet og beslutningsrelevant og skal bygge på kjent kunnskap.  

 

4.3  Temaer som skal omtales, vurderes og konsekvensutredes  
Ved vurdering av hvilke tema som er aktuelle i planarbeidet, er bl.a. følgende kilder benyttet: 

• Forskrift om konsekvensutredninger 

• Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser. 

• Data fra ulike sentrale fagdatabaser, bl.a. Naturbase, Askeladden, Arealis, Granada, 
Skrednett, Grus- og pukkdatabasen, digitalt markslagskart, data fra reindriftsforvaltningen. 
 

I tabellen under opplistes alle temaer som anses relevante å redegjøre for i planarbeidet. Det er gitt en 
kort begrunnelse for behoevet for utredning eller vurdering. For hvert tema er det gjort en beskrivelse 
og presisering av hva konsekvensutredningen skal svare på. Når det gjelder hva som er vesentlige 
virkninger er det lagt stor vekt på hvor beslutningsrelevant virkningen antas å være. I matrisen 
inkluderes de 5 punktene nevnt under pkt 4.1 som skal gis særlig vurdering.  
 
Også relevante forhold, spørsmål og vurderinger som innkom fra naboer eller myndigheter ved 
planvarsel i 2016, er omtalt i tabellen.  

 
 

MILJØ  

TEMAER  

Naturmangfold 
 
 
 

Definisjon av tema 

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til landjorda, ferskvann og marine 
(brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) 
knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfold-loven som 
biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i 
det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. 
 

Begrunnelse for utredning og utforming 

Det er særskilte naturverdier nær og utenfor planområdet. Østsiden av 
Fjellfroskvannet er registrert som et viktig naturområde bestående av bjørkeskog 
med høgstauder, områder med rikmyr, gamle trær/blokkebærskog, og områder 
med spesiell rik bakkevegetasjonen. Av rødlistede arter/arter av særlig 
forvaltningsinteresse utenfor planområdet og rundt vannet nevnes vipe og 
blåstrupe. Stjertand, svartand og horndykker fines i nordre del av vannet.  Av 
vanninsekter er Gaffelgjelled døgnflue registrert. Gaupe lever i bjørkeskogen.  
Spesielle klima og vegetasjonssoner kan være vesentlig for forekomstene. 
 
Mulige faktorer både i anleggs- og driftsfase kan medføre konsekvenser for 
naturverdiene i området rundt gården. Det vil som det også meldes inn ved 
planvarsel, være aktuelt å vurdere om omfanget av omsøkt tiltak sammen med 
eksisterende bruk/situasjon kontra bevaring er rett. Verdier innen og rundt 
området sammenstilles og balanseres mot effekten av planlagt utbygging.  
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Utredningens omfang 

Selve tiltaksområdet har ikke registrert særskilte naturverdier. Utbyggingen 
vurderes ikke å bli direkte inngripende på naturverdiene, Vurderingen vil derfor 
beskrive planområdet ift. generell natur- og landskapsverdi og hva som gjør 
området attraktivt for planlagte aktivitet. Arbeidet vil omfatte identifisering av 
viktige naturverdier i de omkringliggende områdene og vurdere om eller hvordan 
tiltaket påvirker omgivelsene.  

Eventuell konfliktavklaring og forslag til avbøtende tiltak i registrerte områder 
gjøres under planarbeidet. Grunnlaget for utredningene gjøres med bakgrunn i 
eksisterende data om naturverdiene i området, eventuelle samtaler med lokale 
myndigheter og ressurspersoner. En vurdering av beslutnings- og kunnskaps-
grunnlag etter bestemmelsene §§8-12 i Naturmangfoldloven inngår i arbeidet.  
 

Landskap 
 
 

Definisjon av tema 

Utredningstemaet omfatter tiltakenes innvirkning på landskapsbildet, herunder 
landskapets egnethet for plassering av anlegg, bygg, oppskytningsramper, 
adkomst- og internveier, samt eventuelle tilpasninger i terrenget.  

Begrunnelse for utredning og utforming 

Planlagt utbygging kan medføre endringer i landskapsbildet. Fagerli gård ligger i 
Landskapsregion 34, Indre bygder i Troms iht. NIJOS rapport 2/98 Norsk institutt 
for jord- og skogkartlegging. Takelvdalen og Tamokdalen møtes i området ved 
Takvatnet, Fjellfroskvantnet og Øverbygd. Dalene er en U-daler med flate partier 
langs elva, og er omgitt av fjelltopper på 1300-1600 meter.  
 
Planlagt bebyggelse vil ikke bli fremmed eller ruvende. Det vil være viktig å 
vurdere utbyggingens innpasning i landskapet. Tradisjonelle hytter og camping-
kjøretøy er ulike i form, material og farge, sistnevnte byr på flere utfordringer mtp. 
tilpasning/synlighet enn hytter. Her vil igjen omfang av utbyggingen bli 
utslagsgivende. Hvor mye og hvilke deler av vegetasjonen som skal bevares, er 
også av betydning for tiltaket. Føringer for høyder, materialbruk mv. på ny 
bebyggelse vil måtte gis for at grønnstruktur og landskapsform så langt 
hensiktsmessig beholdes og ikke forstyrres. Det er gitt innspill om dette forholdet.  

 

Utredningens omfang 

En landskapsanalyse skal identifisere viktige landskapskvaliteter og områder 
som er spesielt sårbare for inngrep. Bebyggelsens, campingvognenes og 
bobilene plassering i terrenget skal vurderes. Det skal gjøres vurdering av 
hvilken visuell påvirkning planlagt utbygging og anlegg vil ha for omgivelsene. 
Fjern- og nærvirkninger fra utvalgte ståsteder skal vurderes og eventuelt 
visualiseres. Det skal redegjøres for avbøtende tiltak og landskapstilpasninger.   
 

Kulturminner  
kulturmiljø 

Definisjon av tema 

Kulturminner er spor etter menneskelig aktivitet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter knyttet til historiske hendelser, tro eller tradisjon. Kulturmiljø er en 
samling av kulturminner eller områder hvor kulturminner inngår som en del av en 
større sammenheng. Det inngår både automatisk fredete kulturminner og nyere 
tids kulturminner.  

I ifølge Kulturminneloven § 4 omfatter automatisk fredete kulturminner 
arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537, alle erklærte stående byggverk 
med opprinnelse fra før 1650 og samiske kulturminner eldre enn 100 år. (for 
samiske er fredningsgrense 1917 under innføring). I følge § 14 omfattes også 
skipsfunn eldre enn 100 år.  Videre kan objekter og miljøer ha kulturhistorisk 
betydning og verdier som gjør dem verneverdige etter en faglig vurdering. 
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Begrunnelse for utredning og utforming 

Det strategiske målet for kulturminneforvaltningen er: «Mangfoldet av 
kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og ivaretas som bruksressurser og 
som grunnlag for opplevelse og videreutvikling av fysiske omgivelser. Et 
representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på i et 
langsiktig perspektiv som kunnskapsressurser og som grunnlag for opplevelser». 

Det var ved oppstart av arbeidet ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø på 
43/167.  Ved planvarsel i 2016, innmeldte Kulturetaten i Troms behov for 
befaring av eiendommen. En forundersøkelse ble gjennomført 20.06.2017. 
Nærmere undersøkelser ble gjennomført 25-26.09.2017 uten funn. Kulturetaten 
aksepterer videre reguleringsarbeid på eiendommen iht. skisse fra 2016.    
 

Utredningens omfang 

Generelt vil arealbruk og planlagt ny bebyggelse vurderes ift. generell 
byggeskikk og tomtestruktur i kommunen og bygda. En kort overordnet 
kulturhistorisk omtale av planområdet gjøres i beskrivelsen. Denne kan omfatte 
omtale av nærliggende kjente kulturminneverdier i dalføret og som kan være av 
betydning for tiltaket. Ref. Askeladden (Riksantikvarens kulturminnedatabase). 

 

Forurensning til 
grunn og vann 

Definisjon av tema 

Temaet omhandler forurensning til grunnen og ferskvann fra anlegg eller aktivitet 
på land. 

Begrunnelse for utredning og utforming 

Forurensning og ivaretaking av biota og det fysisk/kjemiske miljøet reguleres av 
ulike lovverk og forskrifter. Forurensningsloven er sentral i forhold til tillatelse til 
utslipp. Vannforskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre 
helhetlig beskyttelse og bærekraft. Naturmangfoldsloven gir føringer som blant 
annet skal sikre bærekraft – også ut over økologiske prosesser. 

Utredningens omfang 

Det gis en enkel beskrivelse av utbyggingsplanenes betydning ift. utslipp til luft, 
grunn og vann. Dersom aktuelt beskrives uakseptabel endret samlet belastning 
på naturmangfoldet i resipienten (influensområdet), og eventuelle konflikter mot 
annen næringsaktivitet/bruk av resipienten.  

Temaet knyttes i hovedsak til etablering av teknisk infrastruktur for det økte antall 
fritidsboliger og campende i telt, vogn eller bobil. Overvann filtreres i grunnen. 
Det planlegges slamavskiller med infiltrasjon for bebyggelsen. 

 

Støy Definisjon av tema 

Støy er definert som uønsket lyd. Temaet omfatter støy som følger av tiltaket og 
som berører omkringliggende områder og eventuell støyfølsom bebyggelse.  

Begrunnelse for utredning og utforming 

Tiltak og virksomhet som skal etableres og tilrettelegges vurderes i seg selv ikke 
å utgjøre spesielt støyende aktivitet. Det vil være omfanget av nye bygg/anlegg, 
antall brukere og forskjellen på brukerne som kan være utfordrende ift. ulike 
behov og ønsker. Faste beboere, hytteeiere, campingleietakere og tilfeldige 
gjester til anleggene, bør gis og trenger ulik ivaretakelse. Brukerne vil antagelig 
også i forskjellig grad benytte seg av tilbud og aktiviteter, heri fellesarealer og 
eventuelle arrangementer. Støyskjerming og fysisk skjerming/avstand mellom de 
ulike delene av eiendommen, vil være riktig å vurdere v hensyn til deres karakter. 
Planforslaget generere økt veitrafikk på kommunal veg som igjen fører til støy.   
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Lav kjørehastighet langs og inne planområdet vil bidra til lav støyeffekt. 
Støyskjermer for enkelttiltak kan vurderes under arbeidet, skjerming vil også 
gjøre nytte i forhold til innsyn.   

Utredningens omfang 

Det skal gjøres en vurdering av hvordan støy generert av trafikk og aktivitet på 
kort og lang sikt øker og hvordan anleggene bør plasseres og bebygges på 
43/167 ift. dette – Foruten fysiske grep, må det forventes at et slikt anlegg har 
regler og føringer for aktivitet og ferdsel av hensyn til andre og fordi økt bruk vil 
påkreve det. Støykonsekvenser for omkringliggende landbruk- og 
boligbebyggelse skal vurderes og beskrives. Vurderingen gjøres i henhold til 
Veileder T-1442/2016 så langt det er aktuelt eller hensiktsmessig. 

Lokalklima Definisjon av tema 
 
Klima er typisk værmønster på et sted, basert på statistikk over været, vanligvis 
over et 30-års intervall. Det måles ved å evaluere mønstre av variasjon i 
temperatur, luftfuktighet, lufttrykk, vind, nedbør og andre meteorologiske 
variabler i et gitt område over lang tid. Klima er forskjellig fra vær, i og med at 
været bare beskriver kortvarige forhold for disse variablene i en gitt region. 
Klimaendringer er variasjonen i det globale og regionale klimaet over tid. 
Ekstremvær hører også innunder klima, men er definert som værsituasjoner med 
lav hyppighet. For å fange opp mer tilfeldige variasjoner i været fra år til år, 
bygger beskrivelsen av et steds klima på lengre observasjonsrekker, 
 

Begrunnelse for utredning og utforming 
 
De topografiske forholdene på et sted, samt vegetasjon og bebyggelse, vil ha 
betydning for det lokale vindklimaet. Innenfor 43/167 planlegges det å bygge ut 
hhv hytter eller etablere oppstillingsplasser for campingvogner og bobiler i 
områder som i dag er skogvokst. Omfanget av hogst vil påvirke vindforholdene i 
disse områdene og igjen kvaliteten på uteoppholdsarealene, men fjerning av trær 
vil også kunne gi positiv effekt for utbyggingen ift. sol.    
 

Utredningens omfang 
 
Lokalt klima forventes ikke å bli påvirket av utbyggingsplanene, med mindre 
hogsten i skogsområdene blir svært stor. Lokalklima vurderes og omtales enkelt 
ift. sol/skygge og vind og snøforhold/-drift. Tiltakshaver har som mål å bevare 
vegetasjon mtp. trivsel og skjerming mellom bebyggelsen – dette er også gunstig 
ift. klima og for å ivareta/beholde fauna rundt bebyggelsen. 
 

Grunnforhold 
 

Definisjon av tema 

Utredningstemaet omfatter dokumentasjon av sikker byggegrunn på land og i 
sjø, inkl. utfyllingsbehov for myrareal og i sjø og masseuttak.  

Begrunnelse for utredning og utforming 

Det skal dokumenteres sikker byggegrunn for aktuelle byggeområder for å vise 
at 43/167 er egnet for planlagt utbygging og at etableringene ikke medfører 
risiko/skade på anlegg eller er uheldig ift. gjenstående vegetasjon, slitasje på 
naturen, medfører jorderosjon m.v. 

 
Iht. de kart over fareområder kommunen har tilgjengelig, er det ikke noe som 
tyder på at utbyggingen medfører risiko eller er sårbar. Iflg NVE’s kart er det ikke 
fare for skred eller ras. Iflg NGI’s løsmassekart består planområdet av 
morenemateriale i et sammenhengende dekke og stedvis med stor mektighet. 
Det er få eller ingen fjell i dagen. Dette er løsmasser som har vært transportert 
av isen og blitt avsatt direkte fra den uten annen type transport. 

https://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A6r_(meteorologi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Temperatur
https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfuktighet
https://no.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A6risk_trykk
https://no.wikipedia.org/wiki/Vind
https://no.wikipedia.org/wiki/Nedb%C3%B8r
https://no.wikipedia.org/wiki/Meteorologi
https://snl.no/ekstremv%C3%A6r
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Morenematerialet består av en blanding bergartsfragmenter med alle størrelser 
(blokk, stein, grus, sand, silt og leir). Overflateformen varierer sterkt fra sletter 
med jevn overflate til terreng med hauger og rygger. Det er eventuell kvikkleire i 
byggegrunnen som kan innebære skred ved endret horisontalpåvirkning og som 
må påvises ifm bygging.  

Utredningens omfang 

Det vil bli vurdert nærmere hvilke områder som er mest egnet for bebyggelse i 
skogsområdene ift. grunn- og klimaforhold (+ innsyn/synlighet) . Det samme 
gjelder for ferdsels- og trafikkarealer slik at utbyggingen krever så små 
terrenginngrep som mulig og slik at vegetasjon kan beholdes. Detaljer omkring 
byggegrunn for enkelttiltakene, vil fremkomme på byggesaksnivå.  

NATUR - 
RESSURSER 

 

TEMAER  

Landbruk og 
naturressurser 

Definisjon av tema 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, 
fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser 
(berggrunn og mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, vann, 
berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv.  
 

Begrunnelse for utredning og utforming 

Med utgangspunkt i at landbruksjord (både dyrket/dyrkbar) skal gis høyt vern, må 
det vurderes om en etablering til turisme- og næring på 43/167 vil skje på 
bekostning av landbruksmuligheter på gården og i nærområdet.  
 
Bygdene i Indre Troms, ligger på ca 220 —280 moh og det er korte somre, 
likevel har bygdene brukbare forhold for landbruk og skogbruk, noe som skyldes 
kalkrik berggrunn og ellers næringsrikt jordsmonn. Fordi 43/167 er for liten til å gi 
tilfredsstillende avkastning ved ordinær gårdsdrift, ser eierne etter andre 
muligheter for inntektsgivende aktivitet innen sin eiendom. Dagens dyrka mark er 
utleid, deler av den ble forbedret i 2017 gjennom drenering.  
 
Tiltakshaver har ikke planer om å benytte landbruksjord til utbygging og vil 
fortsette å leie ut denne jorda til omkringliggende bruk. Unntak omfatter små 
utvidelser av eksisterende boligtun og eventuelt i randsonen i vest. De deler av 
43/167 som iht. NIBIOS gårdskart er vurdert som dyrkbar jord, representerer i 
stor grad skog av lavere bonitet som tenkes utbygd og myrområder som skal 
forbli urørt. Myrområder er som biotop gitt større betydning, spesielt ift klimaet, 
og skal iht. nye politiske føringer, vernes mot nedbygging eller omgjøring til dyrka 
mark. Kommunen vil senere ift. redegjørelser rundt tiltaket, vurdere hvor stort 
areal av dyrket/dyrkbart areal som skal tillates omdisponert.  
 
Ifm. ønsket etablering av campingareal på høyden i skogsområdet i grensen i 
nordvest, er det kommet innspill rundt foreløpige forslag til mulig ny adkomst i 
denne delen på bnr 167. Innspill om at landbruksjord i drift ikke må oppdeles, 
forringes og at veger til utmark må opprettholdes, vil bli vurdert i videre arbeid. 
Det fremkommer også innspill om at skogen i dette området, burde opparbeides 
slik at dyrket mark rundt kan utvides, sammenslås og bli mer drivverdig.  

 
Andre forhold som blir vesentlig å gjøre rede for, er hvordan den planlagte 
fritidsutbyggingen, boliger og landbruk skal virke ved siden av hverandre ift. 
aktivitet/ferdsel/heri støy, trafikk, dyr på beite, slått, spredning av gjødsel m.v.  



        Regulering: næring, turisme, friluftsliv, hytter Fagerli Balsfjord – forslag planprogram  

 

Page 19 

 

 
 
43/167 er på ca 200 daa hvorav ca 90 daa er fulldyrket jord, 58 daa skog av 
middels bonitet, 15 daa er skog av lav bonitet og ca 20 daa er uproduktiv skog. 
Ca 8 daa er myrområder og 7 daa er bebygget per dato.  

 

Utredningens omfang 

Det vil redegjøres for pågående og eventuelle potensielle næringsaktiviteter 
knyttet til jord, beite og jordressurser i plan- og nærområdet og beskrives 
hvordan planlagt tiltak vil påvirke disse i anleggs- og driftsfase og ved 
ferdigstillelse. Samtidig vil det redegjøres for hvordan og hvorfor planlagt tiltak 
slik planene foreligger, bør kunne iverksettes uten at det skjer på bekostning av 
eller hindrer landbruksdrift på nabogårdene.  

Reindrift 
 
 

Definisjon av tema 

Konsekvensutredning av tema reindrift skal i håndbok 140 fra Statens Vegvesen 
vurderes ut fra ressursgrunnlaget. Dette innebærer at vurderingen av 
ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Den omfatter ikke den 
økonomiske utnyttelsen av ressursen. 
 

Begrunnelse for utredning og utforming 

Nasjonale mål for reindrift er at næringen skal sikres, utvikles og styrkes. 
Hovedstrategien for å nå dette målet er: 

- Å skape en mer bærekraftig reindrift; en reindrift som har økologisk, 
økonomiske og kulturell bærekraft 

- Å sikre reindriftens arealer og særlig arealer som er nødvendig for en 
bærekraftig reindrift og reindriftens minimumsbeiter 

- Reindriftens driftsform og natur gjør den svært arealavhengig og 
krevende. Trusler mot næringen er rovdyr og menneskelige aktiviteter 
som presser og innskrenker beiter, trekkleier og kalvingsområder.  
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Reindrift er arealkrevende og arealvern er derfor viktig. Beiteområdene er inndelt 
i årtidsbeiter tilpasset geologi, næring og tilgjengelighet. Årstidsbeiteområdene 
kan ligge langt fra hverandre og det er viktig at flytte- og trekkleier holdes fri for 
inngrep.  Vinterbeitene er begrensende faktorer. Rein har behov for ulike 
plantetyper gjennom året og ut fra ulik alder. Reinen er ikke helt tam og reagerer 
derfor på forstyrrelser – de skyr områder der forstyrrelsene blir for store.  

 
Iht. reindriftskart i pkt 3, er det tidlig vinterlandsbeite rundt hele Fjellfroskvatnet. 
På vestsiden av vatnet og Fjellfroskvatnet ligger et spredt brukt høstbeite. Flytt- 
og trekkleier i nærområdet, ligger nord, vest og øst for tiltaksområdet. Reindrift 
ble konsekvensutredet for Tamok Fjellbyd i 2016, det fremkommer informasjon 
om grenseoverskridende reindrift. Fra Konkama sameby i Sverige trekker dyr til 
sommerbeiter ved Balsfjorden. Reinen går i flere daler; Tverrelvdalen, Finndalen, 
Vassdalen, Postdalen, Kjusakdalen, Mortensdalen og Tamokdalen og tidvis på 
vestsiden av Fjellfroskvatnet.  
 
I kommuneplanens arealdel, legges det opp til fremtidig fritidsbebyggelse i nye 
hyttefelt og fortetting av hyttefelt. Dette medfører at utfordringene for reindriften 
kan øke i disse områdene, mens det på en annen side viser en holdning til at der 
fritidsbebyggelsen konsentreres og at det ikke åpnes opp for utbygging der det 
før ikke har vært hytter tidligere.  
 
Tiltakshaver har etter planvarsel vært i kontakt med reinbeitedistriket, Mauken-
Tromsdalen reinbeitedistrikt. Representant for distriktet, Johan A. Oskal, befarte 
43/167 sammen med eier 30.09.2017. Det ble meddelt at tiltaket ikke berørte 
reindriftens områder direkte i forhold til beite og gjennomflytning. Distriktet er 
usikker på den samlede belastningen og effekten av dette tiltaket sett i 
sammenheng med annen omkringliggende aktivitet og bruk.  
 
Det vurderes at omfanget og konsekvenser i influensområdet vil kunne variere 
fra år til år og påvirkes av isforholdene på bl. a. Fjellfroskvatnet i vinterhalvåret ift. 
reinens bevegelsesmønster. Erfaringsmessig er det veldig sjeldent observert rein 
i tiltaksområdet og da som streifende dyr.  

 

Utredningens omfang 

Fylkesmannen har ifm planvarsel innmeldt at reindrift må utredes av person/firma 
med reindriftsfaglig kompetanse. Konsulenten vil gå i nærmere dialog med FM 
og utreder om hvilke forhold og omfang av utredningen som er påkrevet og 
tilfredsstillende ifm tiltaket. Kontakten med lokalt distrikt gjøres etter behov.  
 
For temaet vil vi tro at informasjon og avklaringer gjort ifm Kommuneplanens 
arealdel fra 2011 og utredningen for ski- og turistanlegget Tamok Fjellbygd, vil 
kunne nyttes og har relevans for omsøkt tiltak.  
 
Utredningen skal redegjøre for reindriftens ressurser og behov samt eventuelle 
areal- og interessekonflikter som oppstår eller forsterkes gjennom tiltaket. 
Forslag til avbøtende tiltak inngår i arbeidet. 
 

SAMFUNNS-
MESSIGE 
FORHOLD 

 

TEMAER  

Veg- transport  
og trafikk 

Definisjon av tema 

Utredningsteama omfatter veg- og trafikkløsninger og transportbehov. 
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Begrunnelse for utredning og utforming 

Adkomst skjer via Fylkesvei 857 til kommunal veg. Iflg kommunen i oppstarts-
møtet med vurderes kommunal vei, Åsheimveien, å gi god tilgjengelighet til 
43/167. Tiltaket medfører økt belastning på dagens vegnett som igjen kan 
medføre økt behov for drift eller investeringer knyttet til oppgradering.  
 
Den planlagte ønskede utbyggingen medfører økt trafikk innen planområdet. 
Innenfor dette området økes også gangferdsel. Som hytte-, frilufts- og 
turistområde forventes det at biltrafikk skjer på trafikksikker måte og i et omfang 
som ikke forringer fritids- og naturopplevelsene som ønskes og skal tilbys. Igjen 
vil behov og forventninger til trafikk og tilgjengelighet blant eiere og sjeldnere 
gjester i området måtte vurderes og balanseres mot hverandre.  
 
Det er gitt innspill om at foreløpig skissert ny veg til campingområdet på høyden i 
grenseområdet i vest er uheldig og uønsket for landbruket.  Det er også gitt 
innspill om at universell utforming og tilgjengelighet bes muliggjort og ivaretatt 
slik at området også vil kunne være et tilbud for funksjonshemmede. Bevaring og 
videreføring av gamle veger, stier og tråkk til utmark er også bedt opprettholdt 
iht. avtaler som foreligger mellom gårdene.  

 

Utredningens omfang 

Trafikksikkerhet, parkering og trafikkavvikling skal beskrives. Adkomst - eventuelt 
flere- til og fra tiltaksområdet skal redegjøres for og eventuelle behov for tiltak 
skal utredes.  Det skal vurderes behov for trafikkstyring som avbøtende tiltak for 
å ivareta trafikksikkerhet. Det skal videre vurderes behov for eventuelle 
omlegginger av dagens veitrase for eventuelt å skille de ulike områdene.  
 

Teknisk  
infrastruktur 

Definisjon av tema 

Infrastruktur omfatter drikkevannsforsyning, avløp, overvannshåndtering, 
kraftforsyning, oppvarming og energibruk.  
 

Begrunnelse for utredning og utforming 

Planforslaget vil legge til rette for økt bruk av 43/167 gjennom hyttebygging, 
campingvirksomhet og generell turisme/næring med dagtilbud.  

Overvann planlegges drenert/filtrert i grunnen. For hytter og servicebygg 
planlegges etablert infiltrasjonsanlegg. Det er muligheter for vannforsyning fra 
oppkomme på statsgrunn, fra Fjellfroskvatnet eller ved grunnboring. Kommunen 
påpeker at slokkevann ved brann må tilrettelegges.  
 
Det er en forutsetning av at planlagte tiltak oppføres og brukes i samsvar med 
lovverk og forskrifter. Forurensningsloven legges til grunn ved tillatelse til utslipp. 
Vannforskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre helhetlig 
beskyttelse og bærekraft. Naturmangfoldsloven gir også føringer som er aktuelle.  
 

Utredningens omfang 

Beskrivelsen skal inneholde vurderinger av vann- og energibehov, brannvann, 
kapasitet på teknisk infrastruktur, håndtering av overvann, vurderinger av tiltak 
og investeringsbehov for å sikre tilstrekkelig kapasitet til et fullt utbygd anlegg. 

Friluftsliv og 
nærmiljø 

Definisjon av tema 

Temaet defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft, knyttet til bolig- og 
tettstedsnære uteområder, samt friluftsområder. 
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Begrunnelse for utredning og utforming 

Balsfjord kommune har utført en verdsetting av friluftsområder. Fjellfroskvatn er 
vurdert å være svært viktig. Historisk har friluftsliv i området bestått av næring 
som matauk ved jakt, fiske og bærplukking. Friluftsliv slik det blir forstått i dag, er 
under raskt vekst, både ved at folk på eget initiativ benytter naturen i økende 
grad og at det etableres tilbud med ulike former for aktivitet og rekreasjonstilbud. 
Det satses på friluftsliv av hensyn til helse og av økonomiske grunner for å skape 
arbeidsplasser. 43/167 vurderes å ligge innenfor de områder som kommunen vil 
ta i bruk og ser har potensiale til å utvikle for friluftsliv og turisme.  
 
Tiltaksområdet ligger strategisk plassert i kommunen for folk som vil ha hytter 
eller er på reise/ferie. Natur- og friluftsliv kan oppleves i og via gange eller båt fra 
anlegget. I tillegg er det mange flotte turmål i kort kjørbar avstand fra gården. 
Dette innebærer at tallet på gjester og brukere i hele influensområdet vil øke, 
men også at anleggene må tilpasses og utformes i samsvar med etterspørsel.  

 
Etablering av hytter, campingfasiliteter og mindre service/kurs/fellesanlegg vil 
medføre høyere utnyttelse av tiltaksområdet enn det er i dag. Tiltakshaver er 
dette bevisst og ønsker et «småskala-anlegg». Deres «produkt» er å tilby noe 
«smått, beskjedent og rolig» som er i samsvar med det folk gjerne etterspør.  

 
Innspill ved planvarsel omhandler omfanget av omsøkt tiltak. De fleste stiller seg 
positive til at 43/167 vil tilrettelegge for større bruk. Man forstår at gården har 
behov for utvikling dersom eiendommen skal gi god nok inntekt for familien. 
Usikkerhet og ønsket om vurdering, knyttes til omfanget av planlagt tiltak og om 
det vil påvirke natur og omgivelser i uheldig retning. Det nevnes at områdets og 
fylkets verdi og attraksjon som natur- og friluftsområde, handler om at anleggene 
er små, hyttene ligger spredt og at man kan være «alene» om opplevelsene.  
 
Det er gitt forbud mot bygge- og anleggsvirksomhet i 100-metersonen til vannet. 
Føringer for utbygginger er bl.a. gitt i Kommuneplanens bestemmelser kap. 5.  
 

Utredningens omfang 

Vurderingen skal belyse tiltakets virkninger for friluftslivsområdene særlig ved og 
rundt Fjellfroskvatnet. Eventuelle virkninger for andre friluftslivs- og rekreasjons-
områder nær planområdet skal også omtales.  
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Omfang og balansen mellom utbyggingen, heri tiltakets «faste» brukere, allmenn 
bruk av området og hensynet til natur, fauna, landbruk, m.v. betones. Viktige 
aspekter i vurderingene er arealbeslag, tilgjengelighet, barrierevirkninger og 
lydbilde. Det skal gjøres vurderinger av avbøtende tiltak som kan redusere eller 
unngå uheldige virkninger av planlagt utbygging og bruk. 
  
Eksisterende data hentes fra Naturbase, gjeldende arealplaner og relevante 
kilder. Kunnskap om lokale forhold kan innhentes fra grunneiere og kommunen. 

 

Folkehelse 
Barn & unge 
Universell 
utforming 
 

Definisjon av tema 

Temaet omfatter folkehelse og barn og unges oppvekstmiljø, som boligforhold, 
ytre miljø og sikkerhet, økonomi og arbeidsliv og medvirkning i planprosessen. 

Begrunnelse for utredning og utforming 

Plan og bygningsloven krever at all planlegging skal fremme befolkningens helse 
og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet. Videre 
krever lovverket barn og unges hensyn og interesser skal ivaretas. Tilsvarende 
er Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens formål å fremme og sikre like 
muligheter og rettigheter uavhengig av funksjonsevne. Loven skal bidra til at 
funksjonshemmende barrierer ikke skapes.  
 
Trafikksikkerhet vil være ett tema som særlig angår barn og unge. Tilgjengelighet 
er av betydning for brukere med nedsatt funksjonsevne. Tiltaket skal omfatte 
fastboende, hytteeiere og mer tilfeldige tilreisende/daggjester. Ved en slik 
formåls- og brukerblanding, er det behov for å vurdere ferdselsmønsteret i og 
mellom tilbudene. Det er gitt innspill om at tiltaket må ivareta eldre og personer 
med funksjonsnedsettelser.  

 

Utredningens omfang 

I planbeskrivelsen redegjøres det mer generelt for hvordan tiltaket vil påvirke 
folkehelsen, med fokus på ytre miljø og sikkerhet, økonomi og arbeidsliv.  
Tiltakshavers planer er at gården skal ha tilbud til en alle grupper og aldre. 
 

Konsekvenser 
for samfunnet 

Definisjon av tema 

Temaet omfatter samfunnsmessige konsekvenser av tiltaket. I hovedsak utgjør 
dette tiltakets virkninger på sysselsetting og næringsliv i kommunen, heri turisme.  
I tillegg omfatter temaet vurdering av om/hvordan boligmarkedet og behovet for 
kommunal service og infrastruktur påvirkes. 
 

Begrunnelse for utredning og utforming 

Tiltaket igangsettes for at Fagerli Drift skal kunne bli et drivverdig familieforetak. 
Planlagt til kan også gi virkninger for lokalt og regionalt arbeidsmarked eller 
omkringliggende landbruks- og næringsvirksomhet. Noen endringer vil ha 
betydning for behovet for kommunal service og infrastruktur, som igjen vil kunne 
påvirke kommunal økonomi (investering + driftsutgifter). Kommunen har vurdert 
at kommunal veg/Åsheimveien, gir god tilgjengelighet til tiltaket. Det er 
innkommet merknad om at økt bruk av vegen må vurderes.  

Utredningens omfang 

Det gis en beskrivelse av forventede virkninger av tiltaket ift. kommunens 
tjenester og tilbud, og ift. omkringliggende virksomheter, - primærnæring og 
fritids/turistnæring. I tillegg vurderes forhold knyttet til vedlikehold, drift og 
opparbeidelse av kommunal infrastruktur som skal benyttes, dette omfatter bl. 
forhold knyttet til renovasjon og vegvedlikehold.  
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Risiko- og 
sårbarhet 
 
 
 

Definisjon av tema 
 
Utredning av risiko- og sårbarhet har som formål å gi grunnlag for å forebygge 
risiko for skade på, uhell og tap av liv, helse, stabilitet ift. viktig infrastruktur og 
materielle verdier m.v. 
 

Begrunnelse for utredning og utforming 

Plantiltaket medfører økt bruk, aktivitet og ferdsel – heri biltrafikk – til og innen 
planområdet. Området skal kunne utbygges gradvis. Dette innebærer at det vil 
kunne pågå anleggsvirksomhet samtidig som området benyttes til fritids- og 
turistformål som igjen betyr at folk har ulikt fokus og toleranse innenfor området i 
perioder.  
 

Utredningens omfang 

Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for prosjektet iht. 
til veiledning og retningslinjer fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB). Det skal vurderes hvorvidt det planlagte tiltaket vil medføre 
endret risiko og skade for mennesker og/eller bygg, anlegg og materielle verdier.  
Analysen skal vise om arealene er egnet til planlagt bruk og utbygging.  
 
I analysen gjøres en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser.  
Det skal vurderes sannsynlighet for hendelser, konsekvenser og alvorlighetsgrad 
av disse som følger av planlagt bebyggelse, anlegg og økt bruk. Konsekvenser 
som følge av klimaendringer er temaer som skal inkluderes i ROS-analysen. 
Eventuelle avbøtende tiltak må redegjøres for. Analysen vil også avklare om det 
er behov for miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø ift. bygg, 
anleggs- og eiendom og/eller naturelementer.  

  
 
 
 

4.4    Foreliggende kunnskap om tiltaksområdet 

Det vurderes at informasjon og kunnskap som fremkommer i Balsfjord kommunes kommuneplan kan 
legges til grunn for planarbeidet. Det vurderes også at utredninger tilknyttet Reguleringsplanen for 
Tamok Fjellbygd vil kunne ha relevans for dette planarbeidet på 43/167 Fagerli Gård. Ellers vil data fra 
fagdatabaser som listes i første avsnitt kulepunkt tre, benyttes videre i arbeidet.  
 
 

4.5   Oppsummering og anbefaling 
Prissatte og ikke prissatte konsekvenser vurderes i sammenheng. Det skal gjøres en sammenlikning 
og vurdering av fordeler og ulemper ved de ulike planlagte etableringene og om det foreligger 
alternativer for tomteutnyttelser tilknyttet tiltaket. 
 
Konsekvensene for alle temaer sammenstilles. Den samlede effekten av reguleringen drøftes.  Basert 
på en sammenligning og vurdering av samlet effekt/konsekvenser anbefales løsninger i planområdet. 
Vurderinger rundt alternative løsninger for lokalisering og/eller utforming skal omtales når/hvis aktuelt.  
 

 

5.0   DOKUMENTER SOM SKAL UTARBEIDES TIL PLANFORSLAGET  

➢ Plankart og bestemmelser 
➢ Planbeskrivelse inkludert vurderinger og konsekvensanalyser som listet i pkt. 4.3.  
➢ Vedlegg: Reindriftsfaglig vurdering/rapport   

➢ Vedlegg: Egnede illustrasjoner, fotomontasjer, skisser m,v, av planlagt bebyggelse  
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6.0   PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  

6.1   Planprosess 

Planprosessen vil følge de krav til rutiner og saksbehandlingsprosedyrer som Plan – og bygningsloven 

og som Balsfjord kommune anbefaler og krever;  

Gjennomført saksgang: 

➢ Oppstartsmøte med kommunen 22.06.2016 

➢ Planvarsel parter/myndigheter høsten 2016, annonsert Nordlys og Folkebladet 3-4.11.2016. 
➢ Merknadsfrist for innspill til tiltaket 2016, - 11 innspill mottatt rundt månedsskiftet nov/des.-16.  

o Troms Fylkeskommune, Fylkesmannen, Norges vassdrags- og energidir./NVE, 
Kommunalt Råd for eldre- og mennesker med nedsatt funksjonsevne, Fjellfroskvatn 
Fiske- og Utmarkslag samt 4 grunneiere: 43/166, 43/79, 43/207 og 43/323.   

 
Gjenstående prosess: 

➢ Høring av planprogram, 6 uker, desember 2017 – januar 2018 
o Sendes berørte grunneier, myndigheter og annonseres i Nordlys og Folkebladet 

➢ Merknadsbehandling av planprogrammet ved administrasjonen og plankonsulent.  
➢ Formannskapet behandler oppdatert program og godkjenner dette.  

 
➢ Plankonsulenten utarbeider reguleringsforslag for Fagerli 43/167 og redegjør for tiltaket i 

samsvar med føringer i planprogrammet og vurdering av innspill. Samarbeid med kommunen 
og sektormyndighetene, samt interessegrupper og berørte/grunneiere gjennomføres etter 
behov og før offentlig ettersyn for å unngå innsigelser til planen.  

 
➢ Administrasjonen behandler og videresender forslaget til Formannskap for politisk behandling 

o 1. gangs behandling med vedtak om offentlig ettersyn/høring av planforslaget.  
➢ Offentlig ettersyn – 6 ukers merknadsfrist, berørte naboer/parter kan på nytt gi innspill og 

merknader til vurderinger/utredninger av tiltaket og løsninger i planforslaget.  
➢ Administrativ behandling av innkomne merknader etter offentlig ettersyn.  
➢ 2. gangs behandling av planforslaget av Formannskapet  

➢ Sluttbehandling med vedtak reguleringsplanen av Kommunestyret (vedtaket kan påklages) 
 

 

6.4   Informasjon og medvirkning 
Offentlig innsyn og mulighet for innspill i planprosessen sikres gjennom følgende høringer/ettersyn:   

1) Varsel om planoppstart (gjennomført 2016) 
2) Forslag til planprogram 6 uker (des. 2017- jan. 2018) 
3) Planforslaget med beskrivelse og utredninger (minimum 6 uker, våren 2018)   
4) En vedtatt plan kan påklages 

 
Gjennom planprosessen ivaretas nødvendig medvirkning etter behov og hvis påkrevet som følger: 

➢ Det vil bli tatt kontakt med aktuelle offentlige myndigheter og grunneiere ifm. utarbeidelse av 
løsninger og ved vurdering av ulike tema etter behov og som oppfølging av eventuelle innspill. 
Også og andre interessenter som gir innspill til planprogrammet vil kunne bli kontaktet under 
arbeidet for avklaringer og vurderinger av løsninger.  

 
 

7.0   ILLUSTRASJON ORTOFOTO  
 Illustrasjonskart på ortofoto som viser foreløpig planlagt arealutnyttelse.  
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Gule bygg utgjør eksist. bygninger, orangefargede bygg utgjør forslag til nye bygninger og bruk.  


