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Tromsø Kommune 
Byutvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BM-rapport nr. 73-2004. Notat PLID1897 Olavsvern. 
 
Det har i løpet av planprosessen fremkommet bakgrunnsrapport med vurderinger tilknyttet 
biologisk mangfold innenfor planområdet. Forslagsstiller ønsker med dette notatet å avklare og 
belyse disse forholdene så bredt som mulig. Dette som nødvendige avklaringer i forkant av 
utleggelse av overnevnte plan til offentlig ettersyn. 
 
Rapporten er bestilt av Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning som supplement til «forsvarets 
handlingsplan for miljøarbeid (sist revidert i 2002)». Rapporten er ferdigstilt i 2004 og utført av 
Miljøfaglig utredning AS. 
   

 Rapportens konklusjon og anbefalinger. 

 
«Det er gjennomført kartlegging av biologisk mangfold på Olavsvern base i 2005. Kartleggingen er 

en del av oppfølgningen av både ”Forsvarets sektorhandlingsplan for biologisk mangfold”, som er 

kapittel 5 i Stortingsmelding nr 42 (2000-2001) om biologisk mangfold, og ”Forsvarets handlingsplan 

for miljøvern” (2002). Arbeidet skal danne grunnlag for en framtidig bærekraftig forvaltning 

av biologisk mangfold på Forsvarets eiendommer. Kartleggingen bygger på metodikk i håndbøker 

fra Direktoratet for naturforvaltning. Følgende tema er kartlagt: naturtyper, ferskvannslokaliteter, 

viltområder og rødlistearter. Disse temaene er så vurdert samlet ved en sammenveiing slik at de 

viktigste områdene for biologisk mangfold blir identifisert. Forsvarsbygg har utarbeidet en 

kravspesifikasjon 

som gir retningslinjer for kartleggingen. 

Basert på feltarbeid og gjennomgang av eksisterende dokumentasjon er det identifisert og beskrevet 

én naturtypelokalitet og ett prioritert viltområde på Olavsvern base. Det er ikke registrert 

ferskvannslokaliteter 

som oppfyller kravene i DN-håndbøkene. Én rødlisteart er registrert. Ved sammenveiingen 

er én lokalitet vurdert som svært viktig (A) for biologisk mangfold. Det er gitt forvaltningsråd 

for hvert enkelt område. Forvaltningsrådene må etterleves for å ivareta biologisk mangfold 

i området. 

Det er produsert analoge og digitale temakart for naturtyper, vilt og rødlistearter. Artskart for vilt og 

rødlistekart er unntatt offentlighet, og er levert separat til oppdragsgiver. Basert på temakartene er 

det utarbeidet et sammenveid kart for biologisk mangfold (statuskart). Forvaltningsrådene er presentert 

både i rapporten og på statuskartet. 

Alle opplysninger om naturtyper, vilt og rødlistearter er lagt inn i databaseverktøyet Natur 2000. 

Digitale kartverk finnes i Forsvarets informasjonssystem for eiendom, bygg og anlegg (FIS/EBA) 

og FMGT´s kart og katalogtjenester (FIS/BASIS). Alle UTM-referanser i rapporten er gitt i kartdatum 

WGS84.» 

  
 

Sted:  Oslo/Tromsø 
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  Oppfølging/anvendelse av rapporten i perioden 2004-2018. 

 
Rapportens formelle status 
Rapporten ble utarbeidet i 2004 og dens konklusjon legger opp til mulige oppfølginger tilknyttet 
formelt vern eller krav til hensynstagen ved fortsatt drift av forsvarsanleggene på Olavsvern. 
Dette som del av forsvarets handlingsplan for miljøarbeid. Rapportens kartografiske vedlegg er 
videre registrert i naturbase 2000 og er dermed å forstå som en del av de registreringer man kan 
finne i statlige og offentlige databaser. Det er ikke registrert noe formell oppfølging av 
rapporten. 
 
Kommuneplanens arealdel. 
I Tromsø kommunes arealplaner siden 2004 er det ikke registrert noe oppfølging av rapportens 
registreringer i merknader, konsekvensutredninger eller utredningskrav tilknyttet arealbruken. 
Arealbruken på området for Olavsvern har vært del av forvarets installasjoner frem til 
nedleggelse og avhending i 2013, med påfølgende avsetting av deler av halvøya til generelt 
byggeområde i de to siste arealplanene for Tromsø kommune. Det er dog i siste revisjon av 
kommuneplanens arealdel regulert inn hensynssoner tilknyttet rasfare på store deler av 
området. Det stilles med andre ord plankrav og utredningskrav tilknyttet Rasfare ved utvikling 
av arealet.  
 

 
Ill.1 utsnitt fra kommuneplanens arealdel 
 

Kommuneplanen må tolkes dithen at forholdene er vurdert og det er funnet tilstrekkelige 
grunner til å ikke forankre rapporten som del av kommunens hensynssoner tilknyttet 
naturmangfold. 
 
Foreliggende databaser til bruk i blant annet arealplanlegging. 
Ved planoppstart og ved utarbeidelse av planinitiativ benyttes foreliggende kunnskaps- og 
registreringsdatabaser for å få en overordnet tematisk status av planområdet. Dette legges til 
grunn for forslagstillers planintiativ og kommunens oppfølging i oppstartsmøtet. Oppstartmøtet 
gjennomgår partenes vurderinger og det enes om et felles referat fra dette møtet som igjen 
legger grunnlaget for kommende planprosess og påfølgende informasjon til berørte parter og 
offentlige sektormyndigheter ved kunngjøring av planoppstart. De samme databaser supplert 
med relevante og særskilte utredninger legges igjen til grunn for planforslagets Risiko og 
sårbarhetsanalyse. ROS-analysen opplyser igjen planarbeidet med nødvendige krav til 
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avbøtende tiltak på relevante områder. Dette legges igjen til grunn for planforslagets 
bestemmelser, dokumentasjons- og rekkefølgekrav. 
 
Sentrale databaser for planarbeid i Tromsø kommune er foruten kommunens egen kartportal, 
nveatlas.no, tromsatlas.no og miljostatus.no. 
 

 
Ill. 2. Tromsøkommunes kartportal med registrerte naturtyper 

 
I alle overnevnte databaser er deler av planområdet merket med samme figur, hentet fra 
rapporten, og gitt benevnelsen «viktig naturtype».  Fanen «viktige naturtyper» synes å omfatte 
store deler av kommunens arealer både innenfor og utenfor byggesonen. 
 
Planområdet er ikke registrert under fanene, «sårbar flora», «verneområder» «viktige 
skogsområder» eller «viktige friluftsområder». Oppramsete faner er de som oftest legges til 
grunn ved utarbeidelse av innledende planinitiativ samt oppfølgende og konkluderende ROS-
analyse. 
 
Innkomne merknader fra offentlige sektormyndigheter 2018 
Det har innkommet forhåndsmerknader fra alle relevante og tilskrevne sektormyndigheter etter 
kunngjøring planoppstart. Offentlige sektormyndigheter har foruten varslingsbrev mottatt 
materiale i tråd med ny forskrift om behandling av private detaljreguleringsplaner. Planintiativ 
og referat fra oppstartmøte fulgte forsendelsen. Dette for å sikre en så tidlig belysning av alle 
planfaglige temaer så tidlig som mulig i prosessen. 
Det er ikke innkommet merknader omhandlende rapportens konklusjoner. Rapporten har kun 
blitt trukket frem av merknad fra en berørt nabo. 
 
Det må forstås slik at også offentlige sektormyndigheter i både behandling av kommuneplanens 
arealdel, rullering av denne og nå ved varsling planoppstart vurdert forholdene slik at 
registreringene fra 2004 ikke er av en slik viktighet at det skal innvirke som restriksjoner på 
utviklingene av planområdet i tråd med arealbruk avsatt i kommuneplanens arealdel. 
 
Komparative forhold - pågående og nylig vedtatte arealplaner 
Med utgangspunkt i registrerte viktige naturtyper, likeverdige registrerte områder i rapporten, 
vil et søk i kartdatabasen til Tromsø kommune vise store arealer med samme 
registreringsgrunnlag og nivå. 
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Når dette igjen kryssjekkes opp mot komparative plansituasjoner ved nylig vedtatte og 
pågående planarbeid finner man at det samme som nevnt i avsnittet over er tilfelle. 
Registreringene er ikke underlagt formelt vern, registreringene benyttes ikke til å strukturere 
utviklingen innenfor planområder omfattet av disse. 
 

 
Ill.3 PLID 1824 - vedtatt 2017.  
 

Andre sammenlignbare pågående planarbeid eller nylig vedtatte plan med samme 
problemstilling og samme tilsynelatende vurdering av registreringene er: 
PLID1864, PLID1834, PLID 1571, PLID 1765 og PLID1906 (tidligere PLID1702).  
 
PLID 1824: 
Status: Vedtak KST 31.05.2017 
Merknader fra offentlige sektormyndigheter: Omhandler ikke og reflekterer heller ikke 
planområdets store andel av «viktige naturtyper» registrert i gjeldende databaser. 
ROS-analysen: ROS-analysen reflektere ikke registreringene, men utkvitterer tematikken basert 
på registrerte data på tematikken «sårbar flora» og «verneområder».  
Konklusjon: Det er naturlig å konkludere med at naturregistreringen «viktige naturtyper» i 
gjeldende databaser er vurdert til ikke å ha en formell status som innvirker på planforslaget fra 
kommunens og forslagstiller side. Offentlige sektormyndigheter synes å ha vurdert tematikken 
som løst på et overordnet plannivå, altså i kommuneplanens arealdel hvor arealbruken er 
fastsatt uten restriksjoner tilknyttet registreringene. 
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Ill.4 PLID 1824 - med registrert naturtype - hentet fra Tromsø kommunes kartportal.  

 
PLID 1864: 
Status: pågående planarbeid, varslet planoppstart. 
Merknader fra offentlige sektormyndigheter: Fylkesmannen viser til registreringen i sin 
forhåndsmerknad, med henvisning til konkrete planter/trær samt et vedtak om at deler av 
planområdet, som følge av registreringen skal undersøkes nærmere. 
Oppfølging i planmaterialet/prosessen: Det foreligger ikke oppfølging av problematikken på 
kommunes postliste/innsyn. Det forventes at forholdene er under bearbeidelse eller utkvittert 
og at dette vil reflekteres når endelig planmateriale innsendes til kommunen. 
Konklusjon: Fylkesmannen har innenfor dette planområdet påpekt registreringen som relevant 
og knyttet dette til konkrete arter og kommende ønsker om undersøkelser. Det er dermed 
naturlig å konkludere med at innenfor dette konkrete planområdet anser Fylkesmannen 
registrerte naturtype som relevant nok til å knytte det til plansaken. 
 

 
Ill.5 PLID 1864 - med registrert naturtype - hentet fra Tromsø kommunes kartportal.  
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PLID 1702: 
Status: satt på vent etter innsigelser fra Avinor under offentlig høring. -oppstartet med ny Id i år. 
Merknader fra offentlige sektormyndigheter: Tematikken er ikke berørt i innspill til 
planprogram eller i merknader ved offentlig ettersyn. 
Planbeskrivelsen (KU): Tematikken er ikke beskrevet som problematisk. Det er ikke knyttet 
restriksjoner til utvikling av planområdet til næringsarealer.  
Konklusjon: Det er ikke funnet relevant å følge opp registrering av «viktig naturtyper». Se over. 
 

 
Ill.6 PLID 1702 - med registrert naturtype - hentet fra Tromsø kommunes kartportal.  

 
 
PLID 1906: 
Status: Revisjon av PLID1702, igangsatt Planprogram klargjort for høring og politisk behandling. 
Oppstartmøte: Tematikken har ikke fremkommet fra kommunen i oppstartmøtet. Det er heller 
ikke ansett som relevant tematikk i forslagstillers planintiativ. Forslagstiller er Tromsø 
kommune Eiendom. 
Konklusjon: Det forventes at tematikken er vurdert og ikke det er ikke funnet grunner til at 
registreringen skal følges opp i det videre planarbeidet. 
 
 
PLID 1571: 
Status: Vedtatt 20.03.2013 
Merknader fra offentlige sektormyndigheter: Det er ikke funnet anmerkinger fra offentlige 
sektormyndigheter tilknyttet tematikken.  
Planmaterialet: Det er ikke funnet noen forhold ved planens som omhandler registrert «viktig 
naturtype».  
Konklusjon: Tematikken har ikke vært en del av planprosessen, det forventes at forholdene har 
vært utkvittert som løst eller ikke relevant nok til å være en del av planens utredninger. 
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Ill. 7 PLID 1571 - med registrert naturtype - hentet fra Tromsø kommunes kartportal.  

 
 
PLID 1834(omregulering av deler av 1571): 
Status: Planarbeid igangsatt, komplett planmateriale innsendt TK 16.05.2018. 
Merknader fra offentlige sektormyndigheter: Tematikken er ikke medtatt som del av 
merknadene, men Fylkesmannen viser til annen registrering innenfor planområdet med sårbar 
flora og fauna tilknyttet myrområdet nord i planområdet. 
ROS-analysen: Sårbar flora/fauna er artsbestemt og registrert i ROS-analysen, det er ingen 
henvisning til registrert «viktig naturtype» Planforslaget som sådan hensyntar sårbar 
identifisert artstype ved at bebyggelse ikke berører dennes habitat/vekstområde. 
Konklusjon: Det forventes at tematikken også i denne planen er vurdert og ikke det er ikke 
funnet grunner til at registreringen skal følges opp i det videre planarbeidet. 
 

 
Ill.8 PLID 1834 - med registrert naturtype - hentet fra Tromsø kommunes kartportal.  
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PLID 1765: 
Status: Vedtatt 25.05.2016 
Merknader fra offentlige sektormyndigheter: Ved kunngjøring oppstart ble det påpekt fra 
Fylkesmannen at planen utløste krav til KU. Dette begrunnet med avvik fra KPA samt høye 
friluftsinteresser samt enkelte registrerte arter. Forholdet til viktige naturtyper ble ikke 
bemerket. 
ROS-analyse, KU og planmaterialet ellers: Planmaterialet ble sterkt informert av utredningene 
og deler av området ble båndlagt tilknyttet friluftsliv og naturhensyn. Deler av planområdet som 
omfattes av temaet «viktige naturtyper» ble dog ikke problematisert og heller ikke hensyntatt. 
 

 
Ill.8 PLID 1765 - med registrert naturtype - hentet fra Tromsø kommunes kartportal.  

 
Oppsummert er det naturlig å konkludere med at registreringene som sådan i databasene under 
fanen «viktige naturtyper» ikke knyttes til formelle krav som igjen gir automatiske restriksjoner 
ved utvikling av planområder som er omfattet av dem. 
 
Med bakgrunn i sammenlignbare planer, gjennomgått over, må konklusjonene være at 
registreringene i de fleste tilfeller er behandlet på overordnet plannivås arealbruk og dermed 
forstås som ferdig utredet og konsekvensvurdert. I enkelte tilfeller der registreringene også 
inneholder definerte sårbare arter/typer eller annen registrert naturverdi har det kommet 
merknader fra sektormyndigheter som igjen har informert og påvirket planarbeidet. 
 
Registreringen må i de tilfellene hvor det kun er registrert «viktig naturtype» forstås som 
vurdert men ikke funnet å være av en slik art at videre utredning eller hensyntagen synes 
påkrevd fra hverken forslagstiller, kommune eller offentlige sektormyndigheter. 
 
Privatrettslige forhold mellom Forsvarsbygg og Olavsverngroup AS 
Privatrettslige forhold er i hovedsak ikke direkte relevant tematikk for arealplaner, men i denne 
sammenheng vil det være relevant for helheten. Det er ikke forelagt restriksjoner i fremtidig 
utvikling av området som følge av rapporten for forslagstiller ved inngåelse av kjøpekontrakt for 
forsvarsbyggs arealer på Olavsvern.  
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Oppsummering 
På bakgrunn av overstående virker det naturlig å vurdere registreringene generelt som 
overordnete betraktninger lagt inn i statlige og regionale databaser som igjen legges til grunn for 
vurderinger tilknyttet overordnete arealplaner. Det forstås derfor slik at hverken kommunale 
eller regionale myndigheter har funnet verdien av registrerte naturområder som så viktige at 
det er funnet nødvendig med restriksjoner eller ytterligere utredninger ved utvikling av 
arealene i henhold til overordnet planverk.  
 
 

 Vurderinger prosess og avbøtende tiltak PLID1897 

Med utgangspunkt i overstående gjennomgang forstås saken, konkret i forhold til 
pågående planprosess for videreutvikling av Olavsvern i tråd med KPA, som avklart på 
et overordnet plannivå.  
 
Når tematikken likefullt har fremkommet fra berørt privat part i form av nabo stiller 
forslagsstiller seg åpen for å knytte planforslagets dokumentasjonskrav tilknyttet ras- og 
skredfare til også å omfatte forhold tilknyttet naturområdene som grenser til 
byggeområdene. Dette som form av en intensjon og et krav om at tiltak innenfor 
byggeområdene, med særlig vekt på overliggende sikringstiltak for ras utføres så 
skånsomt som mulig mot naturområdene ovenfor og inntil.  
 
 
Med vennlig hilsen 
På vegne av forslagstiller Olavsvern Group  AS.  
 

 
Christian Falch Kjellsen.  
Sivilarkitekt, Fagansvarlig Plan. AT plan & arkitektur AS. 
 
 
  


