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Plannavn OMRÅDEREGULERING AV SØRREISA SENTRUM 

Arkivsak ID <bokmerke> 

Plan ID 19252016002 

Hensikt med planen 
 

Intensjonen med områdeplanen er at Sørreisa sentrum skal utvikles til et 
levende, miljøvennlig og aktiv sentrum. Den skal være et møtested og 
knutepunkt for service, rekreasjon, handel, næring og kollektivtransport. 

Planavgrensning 
 

Planavgrensningens er ikke endelig avklart men settes etter høring av 
planprogram, maksimalalternativ fremgår av tidligere vedtatt bygge- og 
deleforbud for sentrumsområde. Fra Sørreisa sentrum (inkludert 
fjæreområde ved utløp av Reisvatnet) strekker den seg ca 700 meter 
langs Storveien, den går fra fjæra opp til Slettvoll og innover mot Kollen, 
ned til Solvang (ca 1.6 km fra krysset i sentrum) og ut midt i Reisvatnet, 
deretter innover området rundt Haugen på sørsiden, og inkluderer her 
Langhaugen, Ytterholtet og kramvigbrygga.  

Sammendrag  
 

Planprogrammet redegjør for dagens planstatus, planprosess og 
beskriver planområdet.  
Det redegjøres for hovedtemaer, problemstillinger og hensyn som må tas 
under utarbeidelse av ny plan.  
Programmet skal ligge til grunn for utredninger som skal gjøres i 
planarbeidet. 

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram <måned 2018> 
Utarbeidelse av planforslag <måned år> 
Høring av planforslag <måned år> 
Egengodkjenning av plan <måned år> 

Organisering Arbeidet er organisert som et samarbeid mellom Sørreisa kommune 
ledet av Teknisk enhet og planfirmaet ?? 
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1 Innledning 

1.1 Mandat 

Sentrumsplan er en av 5 planer som i gjeldene planstrategi er vedtatt at skal prioriteres i 
denne planperioden. 

1.2 Hensikt med planarbeidet 

Formålet er å få en sømløs oppdatert plan som gir en fremtidsrettet utvikling av Sørreisa 
sentrum. 
 
For å få dette til har tettstedet behov for: 

- å definere sine grenser 

- legge til rette for bedre framkommelighet og trafikksikkerhet 

- rydde opp i flere tidligere «sentrumsplaner» - kart pluss bestemmelser, samt vedtatte 

sentrumsliggende detaljreguleringsplaner (for å ha et juridisk grunnlag til nye 

utbyggingstiltak). Det meste av boligutvikling foregår hovedsakelig etter dispensasjon 

fra planer og mangler forankring i en overordnet arealstrategi.  

- definere hvor er behovet for utarbeidelse av nye detaljreguleringsplaner i kommunal 

regi. 

- definere tettstedskarakter – hvordan vi ønsker at Sørreisa skal se ut? (estetikk, 

landskap).  

- erstatte og oppheve Pedersenplan  

- sy i hop resterende planer og samordne bestemmelser der det fremkommer behov for 

dette. De fleste planene er lagd før kommunen fikk et helhetlig digitalt planverk, dette 

vises ved at de stemmer dårlig overens i grenseganger, de er i tillegg utbygd og da er 

det naturlig å løfte de inn i en samlet plan hvor grensegangene og formålene flyter 

bedre i hop. Unntakene er Langhaugen og Nordstraumen boligfelt som ikke er ferdig 

utbygd. 

 

Kommunesamfunnet har også behov for å samordne nærings-, bolig- og offentlig formålsareal 

i sentrum, og finne ut hva som skal gjøres med de lokalene som står tomme.  Dermed vil vi på 

bakgrunn av innkommende innspill fra ulike aktører (næringsliv, grunneiere og 

rettighetshavere, lag og foreninger osv) om ny/justert arealbruk regulere i kommunal regi, i 

den grad det blir mulig å gjøre, både for næring og samfunn slik at sentrum i Sørreisa 

kommune får en helhetlig utforming.  

 

1.3 Premisser for planarbeidet 

Planen skal sikre at vedtatte målsettinger som berører sentrum med de naturlige funksjoner 
som tilligger et sentrum blir gjennomførbare. 
 

- Sørreisa kommune skal planlegge og sikre arealer som gir Sørreisa sentrum bedre 
utviklingsmuligheter; avgrensinga for «sentrum» skal defineres. 

- Sørreisa kommune skal, både som egen aktør, og gjennom tilrettelegging og i 
samarbeid med private aktører, sikre et bredt og tilstrekkelig botilbud som treffer de 
ulike målgruppene. 

- Utvikling av sentrum og lokale bygder skal stimuler til at flere kan gå og sykle til 
hverdagsaktiviteter 

- Sørreisa kommune skal være en aktør i sentrumsutviklinga og bidra til økt aktivitet 
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- Satse på møteplasser som kultur- og grendehus, uteområder og tilrettelegging som 
fremmer folkehelse, samhørighet og fysisk aktivitet 

- Universell utforming, god byggeskikk og estetikk skal vektlegges i dette arbeidet 
- Universell utforming skal bidra til å utvikle et velfungerende lokalsamfunn, der alle 

innbyggere sikres en likeverdig mulighet for aktiv deltakelse på alle 
samfunnsområder 

 

1.4 Planavgrensing 

 

Før området reguleringsplan for sentrum i Sørreisa kan utformes, skal alternativer med 

foreslåtte sentrumsgrenser veies opp mot hverandre og mot valgte utredningstema. Endelig 

sentrumsgrense skal bestemmes ved fastsettelse av planprogrammet etter høringsrunde og 

basert på de lokale ønsker som mottas gjennom medvirkningsprosess.  

 

Det er ønskelig å få bedre utnyttelse, utforming og samordning av arealer i sentrum. Den 

helhetlige fysiske planleggingen i sentrum kan også fås ved å innføre juridiske retningslinjer – 

bestemmelser – både for «indresentrum» og «ytresentrum». Behovet til en slik fordeling skal 

avklares i planprosessen. 

 

Kart under viser maksimumsalternativ som det i dag er nedlagt bygge og deleforbud innenfor. 

 
For grense mellom vann og land vil man bruke fkb data. 

 

1.5 Lovgrunnlaget  

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008. 
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) av 24. november 2000. 
Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981. 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 19.juni 2009 
Lov om friluftslivet (friluftsloven) av 28. juni 1957. 
Lov om kulturminner (kulturminneloven) av 9. juni 1978. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=pbl
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=Lov%20om%20vassdrag%20og%20grunnvann
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6?q=Lov%20om%20vern%20mot%20forurensing
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=Lov%20om%20forvaltning%20av%20naturens
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16?q=Lov%20om%20friluftslivet%20(friluftsloven)%20av
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50?q=Lov%20om%20kulturminner%20(kulturminneloven)%20av
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Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) av 16. 
juni 2017 
EUs vanndirektiv/Vannforskriften 
Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre av 27. juni 2008 
SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 26. september 2014 
SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen av 25. mars 2011 
SPR for klima- og energiplanlegging i kommunene av 4. september 2009 
RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen av 1. september 1989 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 20.desember 2016 
St.meld. 18, 2016-2017 – Bærekraftige byer og sterke distrikter. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) 

Sametingets planveileder 

1.6 Planer og utredninger som ligger til grunn for planen 

 

Nasjonal transportplan 2014-2023  

Fylkesplan for Troms 2015-2025  

Regional transportplan 2014-2023 

Regional plan for landbruk 2014-2025 

Regional plan for handel og service 2015-2024 

Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske 2016-2027 

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 

Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021 

Kulturarvplan for Troms 2011 – 2014 

Regional planstrategi Troms 2016-2019 

Regional klima- og energistrategi for Troms 2015-2025 

Strategi for reiselivet i Troms 2013-2017 

Arktisk innovasjon, FoU-strategi for Troms 

 
Planstrategi for Sørreisa kommune 2015-2019 
Kommuneplanens samfunnsdel for Sørreisa 2018-2030 
19251993004 Kommuneplan for Sørreisa  
19252003002 Kommunedelplan for Straumen  
19252013001 Interkommunal Kystplan for Midt- og Sør-Troms 
Trafikksikkerhetsplan 2013-2016 
 
Gjeldende reguleringsplaner i sentrum: 
19251940001 Pedersenplanen  
19251947001 Kapellområdet 
19251976001 Myrseth Øvre 
19251977002 Nordstrumen Sentrum 
19251985001 Storneset 
19251989001 Sørstraumen 
19251995001 Ytterholtet del av reguleringsplan for Sørstraumen 
19252000001 Nordstraumen Boligfelt 
19252004001 Kollenveien Nord  
19252007006 Langhaugen 
19252009001 Reguleringsendring Nordstraumen sentrum 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-27-742
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/rundskriv/t-2-08.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2526240/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20162017/id2539348/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/id2416682/
https://www.regjeringen.no/contentassets/e6e7684b5d54473dadeeb7c599ff68b8/no/pdfs/stm201220130026000dddpdfs.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1811/fylkesplan-for-troms-2014-2025_nettversjon.pdf
http://www.sorreisa.kommune.no/getfile.php/3704297.1901.xtcpwacysc/Planstrategi+for+Sørreisa+kommune+vedtak+08.12.16.pdf
http://www.sorreisa.kommune.no/getfile.php/4007349.1901.z7apisiqus7wsj/Sørreisa+kommuneplanens+samfunnsdel.pdf
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19252012002 Reg plan Coop gb 16/15 
 
Rapporter og utredninger etc. 
Folkehelse - en oversikt for Sørreisa kommune  

Rapport innbyggerundersøkelse  

SWOT-analyse fra folkemøte 24.april 2017  

Statusbilde Sørreisa kommune (Utarbeidet 2015/16 i forbindelse med kommunereformen) 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse – 2016 
Prosjekt sentrumsutvikling i Sørreisa 
 
 
Planer under arbeid 
19252015001 Kommuneplan for Sørreisa 
19252015002 Detaljregulering for Ny sentrumskole i Sørreisa 
19252017002 Kommunedelplan for kystsonen 
Regional Næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 
Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 
 

2 Planprosess 

2.1 Organisering 

Teknisk og arealutvalget leder planarbeidet. 
Planen utarbeides i samarbeid mellom Teknisk enhet og planfirma i hht utlysningstekst for 
innkjøp av planfaglig kompetanse. 

2.2 Fremdrift 

 
Planprosess Faser i planarbeidet Deltakere tidsrom 

1. Planprogram/ 
oppstart av 
planarbeid 

Utarbeide forslag til planprogram Teknisk  

Forslag til planprogram Teknisk og arealutvalget 12 april 

Høring planprogram/ varsling 
oppstart planarbeid 

Alle  

Medvirkning barn og unge  
Idéseminar 

Barne- og ungdomsskoler 
Åpent idéseminar 

 

Vedtak planprogram Teknisk og arealutvalget 07 juni 

2. Utarbeiding av 
planforslag 

Utarbeiding planforslag, samarbeid 
med grunneiere og andre 

Arbeidsgruppe/ 
prosjektgruppe 

 

Medvirkningsopplegg   

Utredninger/ stedsanalyse Arbeidsgruppe/ 
prosjektgruppe/ konsulenter 

 

ROS Arbeidsgruppe/ 
prosjektgruppe, alternativt 
konsulent 

 

1.gangsbehandling planforslag  Teknisk og arealutvalget 2019 

3. Offentlig 
ettersyn/ 
høring 

Offentlig ettersyn/ høring Alle  

Folkemøte Alle  

Bearbeiding planforslag Arbeidsgruppe  

2.gangsbehandling i planutvalget Teknisk og arealutvalget 2019 

4. 2. gangs 
behandling/ 
Vedtak 

 Formannskapet  

 Kommunestyret  
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2.3 Medvirkning 

Arbeidet legges opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 krav til 

informasjon og medvirkning slik at allmenheten og berørte vil sikres informasjon ved varsel 

om oppstart i tillegg til åpent informasjonsmøte/er før forslag til planprogram til 

detaljreguleringsplan legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

Det søkes å oppfylle intensjonen i plan- og bygningsloven om å avverge arealbrukskonflikter 

gjennom tidlig og god medvirkning i planprosessen. 

 

Varsel om igangsatt planarbeid: 

Kasjer 

Folkeblad/Nordlys 

Kunngjøring på Sørreisa kommune hjemmeside, facebookside og grunneiere, naboer og 

offentlige instanser etter mottatt liste. I tillegg skal arrangeres åpent informasjonsmøte for 

allmenheten og berørte parter. 

 

Forslaget til planprogram skal sendes til uttalelse til: 

Fylkesmannen i Troms 

Troms Fylkeskommune 

Landbruksdirektoratet 

Statens Vegvesen, Region Nord 

Direktoratet for kulturminneforvaltning 

NVE, Region Nord 

Troms Kraft 

Bergvesenet 

Sametinget 

Troms Kraft 

Kystverket 

Direktoratet for sivilt beredskap 

Statsbygget 

Mattilsynet 

Barnas representant 

Ungdomsrådet 

Eldrerådet 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Foreldre utvalg 

Sørreisa Håndball 

Sørreisa Fotball 

Sørreisa Svømming 

Sørreisa Næringsforening 

Sørreisa O-lag 

Sørreisa båtforeningen 

Andre lokale lag og foreninger 

«Statoil» ? 

«vaskeriet» 

Husbanken 

 

 

 

http://www.sorreisa.kommune.no/et-allsidig-aktivitetstilbud.5885516-384593.html
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2.4 Utredningsbehov i planprosessen 

Området er ikke konsekvens utredet tilstrekkelig i KP, dagens KP er eldre enn nåværende 
forskrift om KU, og ny plan er ikke kommet lengre enn sentrumsplanen.  
Jfr §10 vil det utløses krav om konsekvensutredning, men det må underveis avklares hvilke 
tiltak som skal utredes i denne planen, og hvilke som det skal stilles krav om detaljregulering 
med KU før iverksetting av tiltak. 
 
Vedlegg 1 pkt 25, vedlegg 2 pkt 1d 
Alle reguleringsplaner skal vurderes i henhold til naturmangfoldlovens kap II og kulturminnelovens § 9, og i 
tillegg skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse. Det vil si at om det i kommuneplanens 
konsekvensanalyse fremgår at det ikke er kjente konsekvenser knyttet til for eksempel biologisk mangfold, 
kulturminner eller tema i ROS-analysen, skal det likevel utredes også i en reguleringsplan. 
<Oversikt/ oppsummering over utredningsbehov som skal gjøres med kort begrunnelse og forventet metode> 
Rådmannen mener det er behov for følgende utredninger: 

 Stedsanalyse 

3 Beskrivelse av planområdet 

3.1 Stedet 

Sørreisa er tettsted og administrasjonssenter i Sørreisa kommune. Tettstedet har attraktiv 

beliggenhet og er viktig knutepunkt for sør-, nord- og østlig trafikk i Midt Troms. Gjennom 

Sørreisa går 2 viktige regional sett fylkesveger - FV 86 og FV 84. Disse forbinder 3 

kommuner – Lenvik, Målselv og Dyrøy – med hverandre med Sørreisa som midtpunkt.  

 

I Sørreisa tettsted bor om lag 1501 av kommunens 3452 innbyggere. 

3.2 Landskap 

Sørreisa sentrum er delt av utløpet til Reisvatnet, det går fra fjære/kyst over gammelt og 
eksisterende jordbrukslandskap og opp i utmarka (jfr maksimalalternativ). Det er en miks av 
soner med tett bebyggelse med en del spredt bebygelse og åpent landskap imellom, som har 
oppstått sporadisk over tid når man har bygd ut bebyggelse nært sentrum. 

 

http://www.ssb.no/286024/tettsteder.folkemengde-og-areal-etter-kommune.1.januar-2016
http://www.ssb.no/286024/tettsteder.folkemengde-og-areal-etter-kommune.1.januar-2016
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3.3 Arealbruk og størrelse 

Det finnes flere butikker og kontor i Sørreisa (f.eks.EXSTRA (nybygd), Rema1000, SPAR, 

skobutikk, BM-shop, osv). Sørreisa har et hotell med pub. På baksiden av hotellet ligger den 

nyetablerte folkehelseparken – et aktivitetsområdet for alle aldersgrupper. I tilknytning til 

Sentralskolen har vi store svømmebasseng og flertalbrukshall som brukes aktiv både av 

bygdefolk og besøkende fra andre kommuner. Det er flere trenings- og velværesentre, 

folkebibliotek og kommunehus hus med blant annet tilknyttet legekontor og 

hjemmehelsetjenester.  

 
Av regulert areal er nærmere 50% regulert boligbebyggelse, mens av uregeulert areal er en 
ca halvparten jordbruksjord. 
 

 

3.4 Bebyggelse 

<Kjennetegn for bebyggelsen: struktur, alder, form, gateløp, fasader> 
Bebyggelsen består i hovedsak av mindre bygg og bygg i en eller to etasjer, med noen få 
unntak. En del er også slitt og gammel. I sentrum møtes 3 fylkesveier, hhv 84, 86 og 202, som 
deler opp sentrum flere steder. 
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3.5 Kulturminner og kulturmiljø 

<Dagens bevaringsverdige objekter og miljøer > 
Kart hentet fra askeladden, men ikke alle kommer frem i kulturminnesøk – er det noen grunn 

til at enkelte er skjermet? Kan vi bruke kart? 

 

 
 

Sefrak kart: 
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3.6 Sosial infrastruktur og grønnstruktur 

<Skole, barnehage, kulturarena, forsamlingslokale, eldresenter m.m. > 
Innenfor planen ligger det i dag: 

 Skole det ligger ungdomskole i sentrum, det planlegges også barneskole 

 Barnehage 

 kultur/idrett/svømmehall 

 Sykehjem/eldresenter 

 Kommunale boliger 

 Folkehelsepark 
 

 
 

Barnehager (blå markør) og skoler (rød markør) i sentrum og omeng. 
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3.7 Teknisk infrastruktur 

Vegene gjennom Sørreisa er viktige ferdselsårer både for personbiler og tungtrafikk. Det er 

også mobiliseringsvei for forsvaret i indre Troms. 

 

Kollektiv trafikk har spesielle forhold i sentrum– busser kjører inn på kommunal 

oppstillingsplass fra den ene siden av FV86 og kjører deretter ut – fra den andre siden av 

FV86. Den busstrassen var ment som nødt løsning, men har blitt permanent etter årene. 

Trafikksikkerhetsforholdene der er ikke tilfredsstillende og kommunen får stadig klager av 

bussjåfører, skolepersonell og folk flest på mangler av gode på/avstignings plasser samt gang- 

og sykkelforbindelser for de myke trafikantene og spesielt til skolebarn. 
 

Gang- og sykkelveger i sentrumsområdet generelt er godt innarbeidet, men vegløsninger- og 

kvaliteten er langt fra å være optimale. Trafikksikkerhet skal være et sentralt tema i KU.  

 

Oversikt VA systemer: 
Område/vei Offentlig kloakk Vann Overvann 

Vikaveien Ja/delvis Ja  

Ytterholtet Ja Ja  

Sørsiveien ja Ja  

Kapellveien Ja Ja  

Sjømannsveien Ja Ja  

Bonhaugveien Ja/delvis Ja  

Nordsiveien Ja innenfor skravert 

område 

Ja Delvis 

Stornesveien Ja Ja Delvis 

Engslettveien Ja Ja Delvis 

Skoleveien Ja Ja Delvis 

Engslettveien Ja Ja Delvis 

Kollenveien Ja Ja Ja 

Sykehjemsveien Ja Ja Delvis 

Storleirveien Ja Ja  

 

3.8 Fareområde og forurensning 

<Støy, luft, høyspent, grunnforhold, flom, ras, ulykkespunkter> 
Støy 
 
Luft 
Der radon er registrert i området har denne status moderat til lav.  
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Høyspent 
Sørreisa har et relativt sikkert strømnett, og har mulighet til strømforsyning både fra Målselv 
og Finnfjordbotn. Ved omkobling i forbindelse med strømbrudd vil sentrale 
samfunnsfunksjoner i sentrum bli prioritert. Øvrige områder vil ha lavere prioritet. 
 
Grunnforhold 

 
 
Flom og ras 
Det er liten eller ingen fare for skred, kartet under viser flomaktsomhetsområde. 
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Ulykkespunkter 
 
Mange hovedferdselsårer som møtes i sentrum kan være en utfordring. 
Det er en økende mengde utenlandske trailere på norske veier. Disse ansees som en risiko i 
trafikkbildet. Mange av disse kjøretøyene har for dårlige dekk til å ferdes langs norske 
vinterveier og kan skape farlige situasjoner. 
 
Skipsleden gjennom Gisundet er enkelte steder grunn og trang og det forekommer uhell. 
Finnsnesrenna ved Finnsnes, som ligger i umiddelbar nærhet til Sørreisa kommune er særlig 
utsatt for uønskede hendelser. Dette medfører at strandlinjen i Sørreisa kan være utsatt 
dersom det oppstår ulykker med akuttforurensing i Gisundet. I perioden 2012-2014 var det 
registrert minst 10 uhell i skipsleden mellom Dyrøy og Malangen. Av disse medførte 4 
akuttforurensing. 
 

4 Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 

<Beskrive særskilt utredningsplikt overfor utløsende faktor for KU> 
<Beskriv hensyn, utfordringer og behov i planområdet som er viktig for miljø og samfunn, i 
henhold til §§ 1-1, 3-1 og kap. 6 i plan- og bygningsloven.>  
<Eksisterende dokumentasjon og krav til ny dokumentasjon.> 
<Det skal redegjøres for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslaget. For hvert 
av temaene bør det i planen vurderes hvilke utredninger og registreringer som skal 
gjennomføres i forbindelse med planarbeidet.> I alle utredningene skal det tas hensyn til 
aktuelle temadatabaser fra kommunens bekreftede DOK grunnlag. 
<Det skal beskrives mål, hensyn og rammer som skal ivaretas i utarbeidelse av planen.> 
<Eventuelt prinsipper for alternative løsninger> 

4.1 Biologisk mangfold 

Naturmangfold antas å bli lite berørt.  

Det skal vurderes i hvilen grad tiltaket påvirker ulike naturtyper og arter, og hvordan disse 

best kan ivaretas. 

4.2 Landskap 

<Terrengtilpassing, inngrep, skjæringer og fyllinger av vesentlig karakter. Fjernvirkning, 
silhuett, solforhold og eksponering.> 
Hvordan bidrar det konkrete tiltaket til Sørreisa karakter som tettsted?  

Det kan bli behov for inngrep, for å få en bedre struktur, samt for eventuell bebyggelse i 

område som i dag er utmark, eller i soner ned mot Reisavatnet, dette vil i stor grad avhenge av 

hvilke løsninger man havner på for å utforme sentrum bedre. 

 

4.3 Landbruk 

Landbruksarealer kan bli berørte. 

Ved eventuell omdisponering av jord- og skog ressurser skal følgende utredes: 

- arealomfang 

- jordens og skogens produksjonsevne (bonitet) 

https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-kartgrunnlaget-kommunalt?municipality=1925
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- dyrkbarhet 

- driftsmessige konsekvenser 

4.4 Handel og næringsutvikling 

<Videreføring, endret utviklingsretning > 
følgende er tatt fra ikke vedtatt næringsplan som var utgående i 2017 – må kvalitets sjekkes 
med næringsjef når han er tilbake 
 
Et aktivt sentrum henger nøye sammen med blant annet gode oppvekstmiljø. Aktivitet i 
sentrum vil remme handel og vil skape flere positive arenaer for barn og ungdom, samt 
familier. Dette vil føre større deler av befolkningen inn til Straumen og vil gi demme noe av 
handelslekasjen. Befolningen gir ikke grunnlag for et bredt utvalg innen…, men det er gode 
vilkår for et minimum av butikker som gjør at Sørreisas befolkning ikke behøver å dra ut av 
kommunen for daglig handel. Det er viktig å skale mer aktive grunner til å komme til 
Straumen. 
 
Det er foreslått en rekke tiltak for å skape mer liv og røre i tilknytning til sentrum, aktiviteter 
må i stor grad etableres av samfunnsentreprenører, frivillige lag og foreninger, næringslivet 
og Sørreisa kommune i samarbeid og hver for seg. I løpet av planen bør følgende aktiviteter 
utredes 

 Kunstgressbane med klubbhus som skaper aktivitet for barn og ungdom 

 Ungdommens hus med innhold som skaper godt eierskap til bygda og lokalt 

 Kano og kajakpadling 

 Myldrehus i hotellet 

 Å utvikle møteplasser/arenaer for samhandling og utfoldelse innenfor de områdene som 
det er størst behov, samt løse dette innenfor forsvarlie økonomiske rammer. 

 
Utover dette er det behov for å tilrettelegge for næringsklynger og for næringer innen 
opplevelse og turisme 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det skal vurderes i hvilken grad planen/tiltak påvirker kulturminner og kulturmiljø. 

4.6 Fareområder 

<Flom, kvikkleire, steinras, radon, høyspent, ulykkespunkter.> 
Planen skal også ha en ROS-analyse. Dette er en gjennomgang av risiko- og 

sårbarthetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, dvd. At det 

stilles spørsmål om det aktuelle utbyggingsområdet kan være utsatt for naturfarer som for 

eksempel flom og skred. I tillegg er det en vurdering av om risikobildet endres som følge av 

planlagt utbygging, dvs. om tiltenkt utbygging kan medføre at omgivelsene blir utsatt for 

uønskede hendelser som f.eks. forurensing, eksplosjonsartet brann eller andre ulykker.  

 

Det gjennomføres ROS-analysen for planen. Utredningsteamene blir: støy, grunnforholdene, 

beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3, mulige trusler som følge av 

klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred og mm. 

Konkrete forslag tiltak skal sendes inn i/vurderes etter eget skjema for KU, herunder ROS-

analysen. Vedlegg-SKJEMA på ROS?. 
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4.7 Forurensing 

Redegjøre om hvordan kjente forurensningskilder (støy og støv, 

grunnforurensing) påvirker konkrete tiltak innenfor planområdet. Det skal 

lages støykart for områdereguleringsplan for sentrum. 

4.8 Boliger, bygningsmiljø og arkitektur 

<Transformasjon av området, utviklingsretning, tilpassing til eksisterende bebyggelse.> 
Utredningen skal vise drøfting for ny bebyggelsesstruktur som skal vurderes i forhold til 

landskap og omkringliggende bebyggelse.   

4.9 Teknisk infrastruktur og miljø 

<Nødvendig struktur som må/bør på plass av: vei, kollektiv dekning, vann og avløp, 
energiløsninger og behov. Eventuelle rekkefølgekrav som bør følges opp i planforslaget> 
Det skal redegjøres for kollektivtransport og situasjonen for syklister og fotgjengere i 

sentrumsområdet. Behov for nye tiltak skal framkomme. Det må planlegges i sammenheng 

med evt nye parkeringsplasser i tilknytning til det nye skolebygget og ande større 

virksomhetsbygg. Det må vurderes om det blir fornuftig å ha skolebusser og vanlige 

rutebusser lokalisert på et sted ved Rema.  

 
Vurdere om vannressurser, herunder drikkevannskilder blir berørt av planen. Hvis – ja, foreslå 

alternative løsninger/avbøtende tiltak i planen/tiltaket. Utredninger skal skje med bakgrunn i 

kjent lokalt kunnskap/kunnskap fra NVE-atlas og vann-nett. Det skal også avklares hvorvidt 

planen skal ta høgde for § 1-8 i PBL (100-meterbeltet langs sjøen og vassdrag). Det vil være 

behov for å se på forsterking av flaskehalser, og ved større utbygninger vurdere uttak direkte 

fra hovedledning. 

 

Ved større utbygning må kapasitet for avløp vurderes det gjelder både ledningsnett, 

pumpestasjoner og renseanlegg.  
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4.10 Sosial infrastruktur/nærmiljø/bomiljø 

Det skal vurderes hvordan planen/tiltaket ivaretar unges interesser, herunder tilgang til 
lekeområde og trafikksikker veg/gang – og sykkelveg til skole og fritidsaktiviteter.  Videre 
skal man se på om planen/tiltaket hemmer eller fremmer aktivt friluftsliv. Utredningen 
tar utgangspunkt i kjent kunnskap, samt at man vurderer behov for bruk av barne- og/eller 
folketråkk. 
 
Barn og unges 

oppvekstsvilkår  

Hvordan planen/tiltaket ivaretar unges interesser, herunder tilgang til 

lekeområde og trafikksikker veg/gang – og sykkelveg til skole og 

fritidsaktiviteter.  

Friluftsliv  Om planen/tiltaket hemmer eller fremmer aktivt friluftsliv. Utredningen 

tar utgangspunkt i kjent kunnskap/kunnskap fra naturbasen. 

Folkehelse  - i hvilken grad planen/tiltaket ivaretar muligheten for friluftsliv og 

rekreasjon i nærområdet. 

- I hvilken grad konkrete tiltaket/delen av planen skal være 

universell utformet.  

- I hvilke grad det konkrete tiltaket/tiltakene i planen virker 

kriminalitetsforebyggende.  

- I hvilken grad tiltakene/planens virkning påvirker befolknings 

helse og helsens fordeling i befolkning ? 

- I hvilken grad foreslått utbygningen påvirker muligheten folk har 

til å gå til og fra skole, jobb og andre daglige gjøremål.  

Trafikksikkerhet  Vurdere konsekvenser av tiltaket/planen i et trafikksikkerhetsperspektiv.  

Samfunnsliv, 

kulturliv og 

næringsliv. 

Effekten på folkehelseutvikling, arbeidsplasser og generelt aktivitetsnivå.  

Mangfold  Virkninger for innvandrere/flyktninger. 

Universell 

utforming 

Krav til universell utforming utover krav i TEK 10 skal utredes. 

 
 

5 Beskrivelse av planforslaget eller tidligere initiativ 

<Virkning på miljø og samfunn hvis det foreligger konkrete planer og utbyggingsforslag, 
resterende skal være beskrevet i kapittel 4> 
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6 Alternative planforslag til maksimalavgrensning 

De foreslåtte linjer følger etter eiendomsgrenser og kystkontur.  

 
0-alternativet – Nordstraumen sentrum og Storneset reguleringsplan. Nåsituasjon.  

 

1-alternativet. Lokalisering og beskrivelse av planområdet. 

 
 
Ømrådet er på ca. 440 mål. Som man ser på bildet her inngår ikke Sørstraumen. I dette 

alt.Nørstraumen avgrenses ved eiendom 16/17 og videre omfatter boligbebyggelse rundt 

skolen. «Jonsenjordet» vil naturlig også falle innenfor sentrumsgrenser. Nye millitarboliger 

og den nye COOP butikken faller innenfor semtrumsdefinesjon også. Videre går streken langs 

kystlinijen, forbi broen og langs hele kysten i Nordstraumen 

 

Alternativet omhandler følgende reguleringsplaner: 

Pedersenplanen, PlanID – 1940001 trer i kraft fra 1960? 

Nordstraumen Sentrum, PlanID – 1977002, Ikrafttredelsesdato - 10.2.1994 

Storneset, PlanID – 1985001, Ikrafttredelsesdato - 23.12.1985 

Reguleringsendring Nordstraumen sentrum, PlanID – 2009001, trer i kraft fra 2009 

Del av gnr 16 bnr 15, PlanID – 2012002, Ikrafttredelsesdato - 25.9.2013 

Kollenveien nord, PlanID – 2004001, Ikrafttredelsesdato - 16.12.2004 

Gang- og sykkelveg Nordstraumen-Nordgård, PlanID – 1963001, Ikrafttredelsesdato -  

11.12.1979. 
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2-altarnativet. Lokalisering og beskrivelse av planområdet. 

 
 

 

I dette alternativet tas det inn hele Norstraumen med deler av Sørstraumen, Kollen og naturlig 

inngående boligbebyggelser, samt eiendommer på vestre siden av Kollenveien. De store LNF 

områdene sør-øst på bildet (Kollen) foreslås å vurdere for sentrumsformål på grunn av nær 

beligginhet, godt landskap og behovet i nye sentrumsnærliggende boligområder.  

 

Alternativet omhandler følgende reguleringsplaner: 

Pedersenplanen, PlanID – 1940001 trer i kraft fra 1960? 

Nordstraumen Sentrum, PlanID – 1977002, Ikrafttredelsesdato - 10.2.1994 

Storneset, PlanID – 1985001, Ikrafttredelsesdato - 23.12.1985 

Reguleringsendring Nordstraumen sentrum, PlanID – 2009001,trer i kraft fra 2009 

Del av gnr 16 bnr 15, PlanID – 2012002, Ikrafttredelsesdato - 25.9.2013 

Kollenveien nord, PlanID – 2004001, Ikrafttredelsesdato - 16.12.2004 

Gang- og sykkelveg Nordstraumen-Nordgård, PlanID – 1963001, Ikrafttredelsesdato -  

11.12.1979.  

 

Nordstraumen Boligfelt, Ikrafttredelsesdato - 24.02.2000, PlanID – 2000001 

Sørstraumen, Ikrafttredelsesdato - 12.4.1989, PlanID – 1989001  

Kapellområdet, Ikrafttredelsesdato - 3.1.1977, PlanID – 1947001 
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3-alternativet 

 

 
 

 

Dette alternativet ligner på alternetiv 2, men det tas ikke med eiendommer på høyre siden av 

kollenveien og den brate delen i Kollen i øst. Området er på ca. 1 km2.  

 

 

Uansett alternativ vil man på bakrunn av innspill, faglige vurderinger og fornuftighet justere 

på grenselinjer i løpet av denne fasen av planarbeidet fram til fastsettelse av planprogrammet.  

 

 

Alternativet omhandler følgende reguleringsplaner: 

Pedersenplanen, PlanID – 1940001 trer i kraft fra 1960? 

Nordstraumen Sentrum, PlanID – 1977002, Ikrafttredelsesdato - 10.2.1994 

Storneset, PlanID – 1985001, Ikrafttredelsesdato - 23.12.1985 

Reguleringsendring Nordstraumen sentrum, PlanID – 2009001,trer i kraft fra 2009 

Del av gnr 16 bnr 15, PlanID – 2012002, Ikrafttredelsesdato - 25.9.2013 

Reguleringsendring Nordstraumen sentrum, PlanID – 2009001,trer i kraft fra 2009 

Del av gnr 16 bnr 15, PlanID – 2012002, Ikrafttredelsesdato - 25.9.2013 

Kollenveien nord, PlanID – 2004001, Ikrafttredelsesdato - 16.12.2004 

Gang- og sykkelveg Nordstraumen-Nordgård, PlanID – 1963001, Ikrafttredelsesdato -  

11.12.1979.  
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7 Oppfølging av planforslaget 

<For kommunedelplaner og områdereguleringer bør det angis spesifikke hensyn som skal 
fanges opp ved senere detaljplaner> 
<Sentrale temaer kan være miljøoppfølgingsprogram(MOP) og utbyggingsavtaler i forhold til 
rekkefølgekrav.> 
 

8 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

 Kostnader forbundet med planarbeid 

 Kostnader forbundet med gjennomføring 
 

Kildehenvisning 

<Litteraturhenvisning og offentlige nettsteder/rapporter mm> 
 

Vedlegg 


