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GJELDER:   

Referat fra planforum 26. april 2018 

 

 

MØTESTED:  Fylkeshuset i Tromsø, Strandveien 13, fylkesrådssalen i 5. etasje 

DATO: 26. april 2018 

VARIGHET: KL. 10.15 – ca. 14.00 

 

Til stede på møtet: 

 

Bjørg Kippersund, Planavd. Troms 

fylkeskommune (TFK), (møteleder)  

Stine Larsen Loso, Planavd. TFK 

Margareth Wegner Sundfør, Planavd. TFK 

(sak 1) 

Synnøve Lode, Planavd. TFK 

Julija Plavina, planavd TFK (referent) 

Stein-Arne Rånes, næring, TFK 

Geir Bye, samferdsel TFK 

Øystein Miland, samferdsel TFK (sak 1) 

Randi Ødegård, kultur TFK (sak 1) 

Silje Hovdenak, Sametinget 

Oddvar Brenna, Fylkesmannen i Troms (FM) 

Lone Høgda, FM 

Gjert Erik Olsen, FM 

Anders Aasheim, FM (sak 2) 

Tom-Arne Hansen, Mattilsynet 

Kjell Vang, Statens vegvesen 

Linda Knutsen, Statens vegvesen 

Andreas Einevoll, Kartverket 

Eva Forsgren, NVE 

Ann Kristin Strandheim, Husbanken 

 

Sak 1: Lyngen kommune 

Dan Håvard Johnsen, ordfører 

Stig Kjærvik, næringssjef 

Jorunn Nyheim, prosjektleder områdeplan 

Steinar Høgtun, konsulent 

Axel Sømme, konsulent Cubus 

Ina R. Devik, konsulent Cubus 

Sak 2: Skjervøy kommune 

Rådmann Cissel Samuelsen 

Helse- og omsorgsleder Tommy Arne 

Hansen 

Rådgiver, tekniske tjenester: Svein Solberg 

Prosjektleder,: Eirik Hasselberg 

Maritim næringsutvikler Silja Karlsen 

Barnehage- og kulturkonsulent Monica Wolf

 

Sakliste: 
Alle saksdokumenter er tilgjengelige på:  

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

referat/ 

 

 

 

 

Løpenr.:  28654/18  

Saknr.:   13/2094-112  
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Saksbeh..: Julija Plavina 
Dato:       25.04.2018 
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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 gjennomføring av særmøter med ulike myndigheter. Aktuelle 

tema er trafikk/parkering, bebyggelsesstruktur (kontakt med sjø og fjell), kunst i planlegginga. 

 

Dan Håvard Johnsen, ordfører, presenterte planarbeidet. 

 Bakgrunnen er en politisk bestilling – stedsutvikling som del av Lyngenløftet 

 Ønsker seg et livlig sentrum – møteplass for folk og næring 

 Turisteksplosjon til Lyngen – ønsker mer av dette 

 2013: vil utvikle Lyngseidet sentrum - Satte av 5. mill i øk plan – nærmer seg nå 30 

mill. i dette prosjektet  

 Engasjerte Cubus som veileder for kommunen 

 Ordførerens rolle er å være bindeleddet mellom prosjektet og politikerne 

Jorunn Nyheim – prosjektleder / konsulent Steinar Høgtun:  

 Områdeplan – planprosess og involvering 

 Hva er gjort:  

o oppgradering av Prestelvparken: laget stier, dammen opprensket, laget en 

brygge med benker, en bru med hender og navn til alle ungene, en oppgradert 

bålplass, det etableres lekestativer 

o Etablert et sykkel hus nede ved sjøen: 15 el sykler til utlån til 

lokalbefolkningen og besøkende,  

o Oppgradert Parkveien som binder øvre del og nedre del av sentrum sammen – 

lys og fortau.  

 Trenger nå ny plan – ønsker havnepromenade  

 Tidsaksen er fra april – desember 2018. Jobber både internt og eksternt.  

 Tar gjerne møter med sektormyndighetene i løpet av våren 

 Det har vært bra involvering – barn og unge vært involvert – mobiliserer nå 

formannskapet og kommunestyret. Ønsker også involvering fra private 

 Tatt høyde for møter med sektormyndighetene før merknadsbehandlingen på høsten.  

 NVE har vært i dialog med Lyngen og har dialog.  

Axel Sømme, konsulent Cubus: 

 Lyngen et norsk ikon – men hvorfor har man fraflytting?  

 Temaer til diskusjon vil også berøre KU 

 Fjord og fjell:  

 KU om naturmangfold: KU er sett på som en ressurs; tatt ungene med i arbeidet. 

Bygden må ha kontakt med området rundt. Kontakten mellom fjell og sjø er veldig 

viktig. Gammel reguleringsplan er fra 1986. Mange disp. Ønsker å øke 

tilgjengeligheten til fjorden både for fastboende og besøkende. Den gamle slippen – 

aktiv historieforteller.  

 Strandpromenaden 
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 Bygningsmiljø og typologi: KU sier noe om kulturminner: gravplasser.  

 Giæver-gården – nå fungerer som bolig. Framtidig hotell? 

 Bygger nå på de gamle husene – skal få fram Slippen, Giævergården og kirken. Skal 

beholde siktlinjen.  

 Kunst og medvirkning i planleggingen – eksempler fra Kabelvåg og Brønnøysund 

m.fl. 

 

Innspill: 

Lone, FM:  

Gi eierforhold til unge – da forebygger man på en god måte. Medvirkning er veldig viktig. Ha 

et mål om at Lyngseidet skal være totalt UU. (Tek 17 er ikke nok, man kan gå litt lengre.) 

Ønsker en offentlig eid promenade  

 

Randi, kultur TFK: 

- mange fredede forhold på Lyngseidet. Listeført kirkebygg (også fk sitt ansvar) – opptatt 

av kirkens synlighet – både fra land og sjø (siktrom). Samiske gravplasser – skal 

bevares??? 

- Gjævergård og kirke. Også opptatt av volum – kirken skal ha dominans  

- Er det kontakt med marinearkeolog – det må det være! Veldig viktig – han har i brev fra 

2016 bedt om detaljopplysninger for å vurdere om det skal gjøres undersøkelser. Må være 

avklart før høring.  

Husbanken: gode boliger og bomiljø for alle: her beskrevet veldig bra. Når det gjelder boliger 

– husk UU slik at det er tilgjengelig for alle. Befolkningen er spredt i alder – legg til rette for 

dette. Kommunens eget behov må også tas hensyn til (hva slags type boliger ift størrelse og 

beliggenhet).  

Sametinget: Har det vært kontakt med ST i Kåfjord – det bekreftes at det er dialog., Skal 

følge med kirkegård.  

Svar- i parken hadde vært gjort noe funn, skal ha fokus på det. Har forsøkt med en 

grunnstruktur med god tilgjengelighet. Parkene universelt utformet. Basisstruktur som også 

binder sammen med Skolevegen.  

Trafikk og parkering: Ønsker miljøgate med 30km sone – må tenke nytt ift parkering. Kan 

ikke lenger parkere i vegen. Prinsipp for parkering i kjeller av nye bygg langs Strandvegen. 

Integrerte og felles parkeringsløsninger. I miljøgaten skal sykler på vegen og ikke på fortauet. 

Må kanskje begynne å tenke soneparkering. Parkering er utfordrende, spesielt dersom det blir 

endringer.  

 Vil ha et åpent sentrum, allment tilgjengelig promenade 

 Det blir ikke industriområde Vevet i Lyngen – det må fram. 

To senter skal bli en bygd. – Parkveien skal forlenges helt ned til sjøfronten. Vil bygge opp 

rom for alle (samisk, kvensk osv) - alle skal leve på dette område, og så med tanken på 

gjester. 
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Kjell Vang, Statens vegvesen: har hatt flere møter og befaringer, men ønskelig med et møte 

for gjennomgang før planen skal ut på høring. (Rundkjøring tilbake igjen iflg konsulent) 

Kommentar- Gjort en endring- flyttet adkomsten, lagt inn rundkjøring osv 

Ønsker å ha et møte med Statens vegvesen. 

 

Bjørg Kippersund, TFK: litt vanskelig å gi konkret innspill uten å kjenne 

plankart/bestemmelser, hva skal styres gjennom planen? Mye informasjon, men lite konkret å 

gi tilbakemelding på. Aktuelt å sjekke ut plankart/bestemmelser med TFK, kultur og planavd. 

før behandling i planutvalg før offentlig ettersyn (skype-møte?). 

Husbanken: ta i bruk pbl og være konkret når det kommer til blant annet str. på bolig.  

Øystein Miland, samferdsel TFK: Ønsker å være med på møte med vegvesenet, og diskutere 

om kollektivknutepunkt. 

Ny situasjon med gratistilbud på ferge for passasjerer – behov for bil- parkering. 

- ønsker å invitere samferdsel med på møte som kommunen skal ha med Statens 

vegvesen. 

- Skal være tydelig i planen.  

- Hvilke erfaringer er det med strenge kontra åpne planer?  

Bjørg, TFK: Dispensasjon kan brukes for mindre justeringer, – men viktig at det er tydelige 

bestemmelser. Må henge sammen med hovedgrepene som selges inn.  

Oddvar, FM: ikke veldig mange erfaringer fra områdereguleringer. Viktig at planintensjon 

blir tydelig. Jo tydeligere, jo bedre. Medvirkning er viktig. Honnør til Lyngen for å satse på 

stedsutvikling. Merkevarebygging – lurt. Fint at ordføreren er tilstede slik at han kan formidle 

hva som kommer av innspill. Støy er vesentlig. FM stiller seg til rådighet.  

 Lyngen: Brukt mye tid på diskusjoner for å få forståelse – 3D-modeller er brukt aktivt.  

 

Bjørg: Tenk rettferdig i forhold til hva som kan gjennomføres på eiendommene – hvis 

urettferdig – ha en god forklaring.  

Øystein, TFK: områdeplan gir god mulighet til å tenke vinterdrift (snødeponi) – 

tilgjengelighet og sikt.  

Jorunn Nyheim takket for møtet, alle innspill skal tas med i videre arbeid og gjennomføre de 

nevnte møter/kontakter. Jorunn sin epost-adresse: Jorunn.Nyheim@lyngen.kommune.no  

 

 

mailto:Jorunn.Nyheim@lyngen.kommune.no


Stabssjef 
  

 

 

 

5 

 

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. 

Forventninger/agenda for møtet:  

Hovedformålet for oss er et veiledningsmøte, der dere kan respondere på det vi har tenkt, og komme 

med innspill som vi eventuelt kan ta inn i planprogrammet før det sendes ut på høring. Her ligger det 

både effektiviseringsgevinst og læring! 

 

Rådmann Cissel Samuelsen presenterte planarbeidet.:  

 Eirik Hasselberg er prosjektleder for planarbeidet 

 Forslag til planprogram til samfunnsdel – har vært i formannskapet 

 Ønsker innspill på tema og undertema, samt prosess og ikke minst medvirkning (da 

med fokus på innbyggerne)  

 Kystsoneplan – fersk, Arealdelen: fersk - Vi har litt i begynt i feil ende, men sånn er 

det bare 

 Arealplan: ikke mange som ga innspill til arealplanen.  

 Samfunnsplan skal vise retning (har samfunnsplan fra 1978 - het da generalplan 

 Det er gjort grunnleggende analyser av tjenester og samfunn.  

 Ifm kommunereformen ble det gjort en internanalyse samt FM sin analyse – brukes 

som grunnlagsdokument - Planstrategien er også viktig 

 Godt samarbeid mellom kommunene i Nord-Troms -  også på plansiden  

 Bedriftskompetanse: utførte en ressursanalyse 

 Gjennomført UNG-data undersøkelsen – spesielt fokus på psykisk helse  

 Helhetlig ROS- ferdigstilt i fjor 

 Beredskapsplan – ferdigstilles sommeren 2018 

 Folkehelseutfordringer – fulgte malen fra KMD – godt grunnlag 

 Spisse utredninger på næringssiden: havbruk, transport og samferdsel, 

godsstrømanalyse på vei 

 I dag er det mye statistikk tilgjengelig, så handler i stor grad om å ta ut det som er 

viktig og omarbeide dette til det vi har bruk for. 

 Visjon og verdigrunnlag – må jobbes med 

 Har litt forskjellige visjoner på de ulike områdene 

 Leve og bo i Skjervøy – ikke veldig retningsgivende og spennende, men det er det vi 

har pr i dag.  

 Tema-undertema: arbeidsgrupper innenfor hvert hovedtema:  

 Helse: demografisk utfordring framover er formidabel (tema hos politikerne), 

kompetansebehov, forebyggende helsearbeid (viktig for å kunne håndtere dette 

framover), dimensjonering av helsetjenester ift demografi og geografi, frivillighet 

 Bolig: Norgesmester i kommunale boliger (stort behov), må tenke nytt i forhold til 

boligformer framover, bolig viktig for bosetting 
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 Nærings- og distriktsutvikling: har strategisk næringsplan som peker ut hovedområder, 

havbruk vs tradisjonell fiskeri (konflikt ift areal), de mest ettertraktede områder langs 

sjøen, ønsker nyetablerere (tilrettelegging) – kompetansebehov  

 Samferdsel (infrastruktur); vært fokus på ras og øy problematikk. Mye transport på 

skrøpelig vei. Sikkerhet (leveringssikkerhet, trygghet for mennesker). 

 Oppvekst, utdanning og kultur: dimensjonering av tilbudet mtp geografi, trivsel – at 

barn og unge får en så god oppvekst at de ønsker å komme tilbake. Kompetansebehov: 

det blir en stor utfordring å rekruttere pedagoger,  

 Inkludering og mangfold: internasjonalt samfunn med blant annet over 200 rumenere, 

har tatt imot flykninger, viktig del av Skjervøy – må ha noen fellesarenaer slik at det 

blir integrering, demokrati – livskraftige lokalsamfunn. Likestilling – et viktig punkt  

 Klima og miljø: er sentralt tema med grønt skifte, samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Prosess og medvirkning:  

 Elever (barn – og ungdomstrinn og vgs) 

 Ungdomsrådet 

 Eldrerådet 

 Råd for funksjonshemmede 

 

Innspill:  

 Synnøve Lode, Planavd. TFK: viktig å få en god kopling mellom arealdelen og 

samfunnsdelen. Kanskje det blir nødvendig å rullere arealplanen etter at 

samfunnsdelen er ferdigstilt. Kan gjerne lage arealstrategier i samfunnsdelen.  

 Bjørg Kippersund, Planavd TFK: se for seg sluttproduktet allerede nå. I planstrategien 

er det valgt ut noen hovedutfordringer, og samfunnsdelen må si noe om hvordan disse 

skal løses. Kopling mot økonomi og ressursbruk må gjøres allerede nå. 

Samfunnsdelen skal si noe om samfunnsområdene. Kan også utfordre. Skill mellom 

organisasjonen og det som retter seg mot samfunnet. Viktig – prosessen. Flere må 

være med på å diskutere utfordringene og ønsker. Prosessen er en verdi i seg selv.  

 Sametinget: Samfunnsdelen er vanskelig å gi innspill på – kommunene skal kjenne seg 

igjen. Samiske virkemidler kan være aktuell. Skjervøy inngår i samisk 

forvaltningsområde.  

 Husbanken: Samfunnsdelen skal legge føringer for arealdelen – gjelder også boliger. 

Skjervøy har en boligsosial handlingsplan som skal rulleres. Må tenke bolig og 

tjenester i sammenheng. Boliger må ha ulik størrelse og prisklasse.  

 Anders Aasheim, Fylkesmannen i Troms: mulighet for eget møte med FM hvis 

ønskelig. Kommer en invitasjon. Folkehelse: Har laget oversikt over helsetilstand: 

denne ser fin ut og er solid. Har kommet til fem hovedpunkter i sammendraget. De 

viktigste funn skal inn i samfunnsdelen, og der skal man være konkret på hva man vil 

gjøre for å møte utfordringene. Hovedutfordringer som polarisering (sosial ulikhet) og 

kompetanse må videreføres i samfunnsdelen – dette er ikke på plass pr dag. De tre 
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andre hovedutfordringene er kommet med. Anbefaler at man skiller helsesektor og 

folkehelse i samfunnsplanen. Folkehelse som en rød tråd, men vrient å få til. Tryggest 

å ta utgangspunkt i de utfordringene som kommer i oversiktsdokumentet.  

 Viktig spørsmål å stille: på hvilken måte vil denne avgjørelsen påvirke folks helse 

 Lurt å skille samfunnssikkerhet og folkehelse  

 Synnøve Lode, Planavd. TFK: Planprogrammet- for å komme fram til hvilke tema og 

undertema man skal ha må man ha kunnskapsgrunnlag, og dette bør presenteres. Først 

status og behov – deretter hvilke fokus tema skal få. Det som står i planprogrammet 

må ikke nødvendigvis være med i samfunnsplanen. Vær bevisst på hvilke føringer 

som er gjeldende i ulike plandokumenter som det henvises til.  

 En plan skal endres! Viktig å ha dette med seg mtp at KPA er på plass. KPA kan 

forandres dersom en ser at samfunnsdelen ikke lar seg gjennomføre/planen er til 

hinder for utvikling.  

 Ha litt mer av kunnskapsgrunnlaget med i planprogrammet.  

 TFK v/Stein Arne: litt vanskelig å ta stilling til tema før en har på plass 

kunnskapsgrunnlag. En god samfunnsplan gjør arbeidet med andre planer mye lettere. 

Når det gjelder næring ser det ok ut. Arealbruk – grå og blå arealbruk (sjø og land). 

Samlekategorien sjømat er bedre enn å skille mellom havbruk og fiskeri.  

 Husbanken: har mulighet til å si at når nye behov kommer fram i samfunnsdelen skal 

en legge dette til grunn når arealdel/reguleringsplaner rulleres. Bolig viktig ift helse, 

integrering, barn og unge, - på mange områder.  

 UU som eget tema er innspill fra FM – ta gjerne kontakt med Lone Høgda (epost 

Høgda, Lone Alien <fmtrlah@fylkesmannen.no> 

Forslag om veiledere: 

Universell utforming i kommunal planlegging 

https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/planlegging/dokumenter-og-

filer/universell-utforming/universell-utforming-i-kommunal-planlegging.pdf 

Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2fa25e9da6944a278f6734f602658f5d/veiled

er_uu_pbl_utkast.pdf 

 Geir Bye, samferdsel TFK: utfordringer i ft samferdsel og infrastruktur: TFK vil 

gjerne være aktiv involvert i arbeid omkring infrastrukturen.  

 Bjørg Kippersund, Planavd TFK: Alt henger sammen med alt – dette er utfordringen i 

samfunnsplanleggingen. Derfor utfordrende å sortere – finnes ingen perfekt sortering 

– også viktig at ulike etater har et forhold til hele planen (ikke bare «sitt» kapittel).  

 Kap 5 i fylkesplan har arealpolitiske retningslinjer som vi bruker – se på denne 

 KMDs veileder om kommuneplanprosessen – kopling mellom samfunnsdelen og 

arealdelen.  

 Andreas Einevoll, Kartverket: samfunnsdelen er todelt – både kommunen som 

organisasjon og som samfunn.  

 Viktig å få involvert barn og unge. Viktig å kommunisere ut at dette er viktig.  

 Det er innbyggerne sin plan. Å engasjere folk til møter. Man kan bruke forskjellige 

kanaler, sosiale medier som aviser, facebook osv,  

https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/planlegging/dokumenter-og-filer/universell-utforming/universell-utforming-i-kommunal-planlegging.pdf
https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/planlegging/dokumenter-og-filer/universell-utforming/universell-utforming-i-kommunal-planlegging.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2fa25e9da6944a278f6734f602658f5d/veileder_uu_pbl_utkast.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2fa25e9da6944a278f6734f602658f5d/veileder_uu_pbl_utkast.pdf
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 Synnøve, TFK: Workshops – fin måte å jobbe på. Organisere workshops etter tema?  

 Bjørg, TFK: Viktig med lokalaktører. Bruk eksisterende areanaer, inviter dere inn til 

lag/foreninger, stands der folk møtes? Utfordrende å engasjere på overordnede tema – 

vær konkret. Invitere navngitte personer fra ulike grupper, eldre, unge, kvinner, menn, 

innflyttere, næringsaktører til framtidsverksted? Kommunestyret er en ressurs for å 

målbære det folk er opptatt av og ønsker. SWOT-analyse – kjent og enkel metode som 

kan gi gode innspill: Styrker, Svakheter, Muligheter og Trusler (prioritere de 5 

viktigste punkter under hvert) 

 

Både TFK og FM synes at det har vært gjort et god jobb med planen så langt. Velkommen 

tilbake til planforum underveis hvis dere ønsker – før off. ettersyn. 

 

Kommunen takker for nyttige innspill. Ønsker å ha møtet med fylkesmannen så snart som 

mulig. 

 

 

 

Neste møte i planforum 24.mai 2018 

 

08.5.2018, JULPLA/SLL/BJK 

 

 

 


