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Bjørg Kippersund

Fra: Bjørg Kippersund

Sendt: tirsdag 17. april 2018 11:19

Til: Anne Øvrejorde Rødven; Stine Larsen Loso; 'sbk@nve.no'; 'Anita 

Andreassen'; Asbjørg Fyhn; 'Avinor'; 'bjorn.bergesen@forsvarsbygg.no'; 

'Ellen Margrethe Oskal'; 'Ernst Bolle'; 'Eva Forsgren'; 'Evy Jørgensen'; 

'Fiskeridirektoratet - postmottak'; 'hanne.vangen@vegvesen.no'; 'Andreas 

Einevoll'; 'Røren, Jannicke'; 'Forsvarsbygg - postmottak'; Frode Mikalsen; 

'Fylkesmannen i Troms - postmottak'; Geir Bye; 'Geir Jørgensen'; Gunnar 

Davidsson; 'Hagen, Anne Folstad'; Harald G Johnsen; 'Hilde Johansen'; 

'Hovdenak, Silje'; 'Ingrid Christiansen'; 'Iris Jæger'; 'Jan Gunnar Brattli'; 'Jan 

Olsen'; Jarle Magnar Bratbak-Pedersen; 'Kaj Erik Struve'; 'Kartverket - 

Tromsø'; 'Kjell Vang'; 'Kystverket - postmottak'; Kåre Rasmussen (Ap); 'Lars 

Greger Bakken'; 'Lill-Hege Nergård (fmtrlhn@fylkesmannen.no)'; 'Linda 

Normann Knutsen'; 'Lone Høgda'; 'Mattilsynet - postmottak'; 'Odd Arnold 

Graabræk'; 'Oddvar Brenna'; Olav Austlid; Ragnhild Myrstad; Randi 

Ødegård; 'Sametinget'; 'Statens vegvesen region nord'; 'Statskog'; Stein 

Arne Rånes; 'Sveen, Stine Benedicte'; Synnøve Lode; 'Tom Hansen'; 'Tromsø 

Museum - Univeristetsmuseet'; Øystein Olav Miland; Vibeke Skinstad; Toril 

Skoglund; 'fmtroba@fylkesmannen.no'; 'fmtrbak@fylkesmannen.no'; 

'stephen.wickler@uit.no'; 'fmtrpkk@fylkesmannen.no'; 

'svein.solberg@fiskeridir.no'; 'kenneth.fox@vegvesen.no'; 

'helga.instanes@vegvesen.no'; 'Olsen, Gjert Eirik'; 'rapus@mattilsynet.no'; 

'Øivind Fossli'; 'lise.risstad@dirmin.no'; 'anne.nesbakken@mattilsynet.no'; 

'astrid.einevoll@mattilsynet.no'; 'Olsen, Marie-Fleurine'; Dag-Magnus 

Andreassen; 'Nilsen, André'; 'Aasheim, Anders <fmtraaa@fylkesmannen.no> 

(fmtraaa@fylkesmannen.no)'; 'tahan@mattilsynet.no'; 

'postmottak@statsbygg.no'; 'marit.iversen@husbanken.no'; 'ss363

@kirken.no'; 'nord-haalogaland.bdr@kirken.no'; Matthias Zielke; 

'mail@dirmin.no'; 'JanPeter.Eidsmo@statsbygg.no'; 'Stångberg, Andreas'; 

Fredrik Duvholt Haug; Anne-Karine Sandmo; Gjermund Evanger; Anne 

Merete Hjortdahl; 'Olsen Andreas Schultz'; 'Sørebø, Kari Olrich'; 

'oyvind.stromseth@vegvesen.no'; 'Ann Kristin Strandheim'; 

'torill.pettersen@husbanken.no'; Margareth Wegner Sundfør; Julija Plavina 

(Julija.Plavina@tromsfylke.no)

Kopi: 'Cissel Samuelsen'; shogtun@hotmail.com

Emne: Regionalt planforum Troms, innkalling til møte 26. april 2018 - korrigert!

Vi vil med dette invitere til møte i regionalt planforum torsdag 26. april 2018 kl. 10.15  

Møtet finner sted på Fylkeshuset i Tromsø, Strandveien 13, fylkesrådssalen i 5. etasje. 

 

Alle dokumenter til sakene i dette møtet legges ut på planforums nettsider, her ligger også dokumenter/referat fra 

tidligere planforum:  

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/regionalt-planforum/saksliste-og-referat/ 

 

Dagsorden: 

 

Kl 10.15 

SAK 1: LYNGEN KOMMUNE - OMRÅDEREGULERING FOR LYNGSEIDET 
 

Temaet var sist oppe i planforum 3. des. 2015. Planprogram ble fastsatt 06.12.2016. Man er nå i ferd med å 

utarbeide et planforslag og ønsker å drøfte planen i planforum. Det er også ønskelig å avklare behov for og 
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gjennomføring av særmøter med ulike myndigheter. Aktuelle tema er trafikk/parkering, bebyggelsesstruktur 

(kontakt med sjø og fjell), kunst i planlegginga … 

Se for øvrig vedlegg på planforums nettside som legges ut komplett i løpet av denne uken. 

Konsulenter fra Høgtun og Cubus deltar sammen med kommunen. 

 

Kl 11.45 -12.15 LUNSJ 

 

SAK 2.   SKJERVØY KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 
 

Kommunen er i oppstartsfasen av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. De er nå i ferd med å utarbeide 

planprogram, og ønsker innspill fra planforum til både innhold og gjennomføring av prosess og medvirkning. Se 

vedlegg på planforums nettside. Rådmann og ulike fagetater fra kommunen vil delta. 

 

 

Vi trenger tilbakemelding på hvem som skal delta på møtet og ha lunsj innen mandag 23. april (allergier?). 

Meld snarest eventuelle forfall (sektormyndighet).  

 
Dersom du ikke lenger trenger å stå på adresselista, eller savner noen adressater, vennligst gi beskjed. 

 
Vennlig hilsen 
 
Bjørg Kippersund 
Seniorrådgiver 
STB Planavdelingen 
Troms fylkeskommune 
 
Telefon: +47 77 78 81 57 
Mobil: +47 995 18 424 
www.tromsfylke.no  
 

 


