
Notater/ Referat fra KST 23/11-2017 
 

 

Figur 1 - Foto fra gjennomgang av gruppearbeidet 

 

Notater fra runde innom alle diskusjonsgruppene: 

- Viktig med fokus på nærområdene 
- Synes vi bør vurdere å bebygge deler av delområde Bymarka- og regulere deler til friområde 
- Bymarka er alt for bratt til å regulere til bebyggelse – hvordan skal eldre og 

funksjonshemmede klare å «ta seg imellom» i området? 
- Trollvik sør er uaktuell for bebyggelse – synes ikke vi skal risikere å regulere boligfelt i 

skredfarlige områder 
- Viktig å få på plass ordentlige parkeringsanlegg i sentrum – og at man derfra enkelt kan ta 

seg frem til ulike offentlige funksjoner… 
- Hvordan skal vi klare å tilpasse bynære områder de eldre? 
- «Jeg vil ikke bo på Finnsnes eldresenter når jeg blir gammel. Jeg vil ha noe annet å se på enn 

bare skauen». 
- Hvis vi skal regulere boligområder må vi vite begrensningene for å kunne drive frem vann 

(hvilken kotehøyde er maks?) 
- Siden vi regulerer oss oppover i terrenget – kan det være aktuelt å innføre «markagrense»? 
- Viktig med samfunnshus / eller eventuelt et bydelssentrumsbygdehus på Silsand.  



 

Notater fra gjennomgang i plenum: 

 Gruppe 1 – (Helse/omsorg/Samfunnssikkerhet) – v/ Grete Sebulonsen 

Spørsmål 1) Hvilke arealer og formål er viktig å sette av for å legge til rette for at 
befolkningen skal få flere leveår med god helse i de bynære områdene? 

Gruppen synes dette var en vanskelig oppgave som de burde ha satt seg mer inn i på forkant, blant 
annet kunne diskutert mer. 

Spørsmål 2) Diskuter prioritering av utbyggingsområder sett i perspektiv av folkehelse og 
samfunnssikkerhet: 

Gruppe 1 anser Silsand, Finnsnes og Skogen som utviklingsområder. Viktig med fokus på energibruk 
gjennom fjernvarme. Viktig med nærhet til service og tjenester innenfor planområdet. Heldøgns 
hjemmetjeneste innenfor planområdet? Viktig å ta hensyn til topografi- i henhold til å kunne bevege 
seg. 

Innlevert notat: 

 

 

 



Gruppe 2 – (Helse/omsorg/Samfunnssikkerhet) v/Elisabeth Rognli) 

Spørsmål 1) Hvilke arealer og formål er viktig å sette av for å legge til rette for at 
befolkningen skal få flere leveår med god helse i de bynære områdene? 

Viktig å prioritere samfunnssikkerhet. Ønske om gode og helsefrembringende tiltak for de over 60+. 
Viktig med sentrumsnært tilgjengelig til tjenestetilbud. I den sammenheng ble bydelssentrum Silsand 
vurdert – også sett opp mot Senja 2020. Tur og rekreasjonsområder er viktig. Fokus på tilrettelagte 
boliger (livsløpsboliger). Videreutvikling av etablerte strukturer – fokus på universell utforming, 
kollektivtransport og gang/sykkelveg.  
 
Spørsmål 2) Diskuter prioritering av utbyggingsområder sett i perspektiv av folkehelse og 
samfunnssikkerhet: 

Delområde 8 (Silsand) mot delområde 7 (Finnlaukhella) bør prioriteres som utbyggingsområde. Viktig 
med tilgjengelig til ulike funksjoner innenfor området.  
 
Mye infrastruktur er etablert i områdene Sandvika og Skogen, og derfor er det naturlig å fortsette 
utviklingen i disse områdene.  

Innlevert notat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppe 3 – (Miljø og forvaltning) v/Louis Edvartsen 

Spørsmål 1) Marker i kartet områder i planområde hvor man bør unngå utbygging på grunn av at 
det er viktige naturområder, jordbruksland, kulturminner og kulturmiljøer eller andre viktige 
ressurser. 

Se tegnet kart. Med tanke på områder som bør unngås bebygd har gruppa fokusert på viktige 
naturområder og landbrukskart. Laukhellaområdet er viktig i denne sammenheng. 

Spørsmål 2) Diskuter hvordan behovet utbygging teknisk og sosial infrastruktur og transport skal 
vektlegges i forhold til valg av utbyggingsområde. 

Utbyggingsretningen skjer på bakgrunn av etablert struktur. Skape fortetting som kan resultere i 
bybuss / off kommunikasjon. Mtp teknologisk fremdrift kan det i fremtiden bli grunnlag for førerløse 
bubysser som har annet grunnlag økonomisk enn i dag. 

Silsand er et viktig utbyggingsområde. Trollvik nord ivaretar det landlige / solgang. Også bhg og skole 
er etablert og gjør derfor Trollvik nord attraktivt. Strekningen Finnsnes – Finnfjord er en god akse. 

Påtegnet kart: 

 

 

 

 

 



Gruppe 4 – (Miljø og forvaltning) v/June Pettersen 

Spørsmål 1) Marker i kartet områder i planområde hvor man bør unngå utbygging på grunn av at 
det er viktige naturområder, jordbruksland, kulturminner og kulturmiljøer eller andre viktige 
ressurser. 

Det som er kryssa ut i kartet er ikke aktuelle utviklingsområder. Bymarka er et stort område med mye 
potensiale. Etableres Klubben, så er den utviklingsretninga veldig sentral. Hvis Klubben ikke etableres 
vil det være et viktig landbruksområde. Skogen er et mindre attraktivt område for bosetting enn 
utpekte områder.  

Spørsmål 2) Diskuter hvordan behovet utbygging teknisk og sosial infrastruktur og transport skal 
vektlegges i forhold til valg av utbyggingsområde. 

Viktig å planlegge slik at transportbehovet reduseres. Kollektivtrafikk er viktig. Hvordan 
redusere biltrafikken? Gågate / sykkelfelt / buss. Ift det økonomiske perspektiv utbygging er 
det viktig å vektlegge eksisterende infrastruktur.  

Innlevert notat: 

 

 

 

 

 

 



Påtegnet kart: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppe 5 – (Oppvekst og kultur) v/ Aleksander Uteng 

Tunnell er et viktig stikkord. Ift dagens struktur og skole er Silsand et meget attraktivt 
område. Klubben – hvor kommer den? Nord for Silsand eller i Storvika? 

Hvis Klubben etableres blir det viktig å sikre Gisundbrua. Avstand er ikke nødvendig faktor 
for utbyggingsområder. Forslag: Ny promenade strekningen Bjørnehiet – Innerneset. Viktig 
med fokus på bybuss Silsand / Finnsnes. 

Innlevert notat: 

 

Notat flippover: 

 

 

 



Påtegnet kart: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppe 6 – (Oppvekst og kultur) v/ Elin Byberg 

I utg. pkt i dagens struktur og bhg/skole foreslår gruppen at delområde 7 (Finnlaukhella) og 
område 8 (Silsand) prioriteres ift utbygging. Delområde 3 (Bymarka) og Delområde 4 
(Skogen) er også viktige for utvikling. På sikt må det etableres bydelssentrum på Silsand. 
Viktig å ha boliger med nærhet til skole og bhg. Gisundbrua må sikres. Viktig med avsatte 
områder i planen som sikrer gode oppvekstvilkår; Lekeområder – men også sikre og 
tilrettelegge eksisterende områder (eksempelvis Varden, Skibakken). Merking av stier og 
gapahuker er også veldig gode tiltak for å øke interessen.  

Strandsonen i delområde 3 (Bymarka) og delområde 4 (Skogen) er viktig å bevare. Eventuelt 
strandsonen i delområde 1 (Trollvika nord).  

Innlevert notat: 

 



Notat flippover: 

 

 

 

Notater fra diskusjon i KST: 

Gunleif A: Stor og viktig jobb som er igangsatt. Henstiller til næringsplanen. Hvis byen skal vokse er 
det viktig at byen støtter bygdene som driver eksport.  

Sollied: Glad for denne type prosjektarbeid i KST. Ønsker utrede skredfare i Trollvika. Ift bo- områder 
kan man se til Leiknes og Trollvik nord. ROS analyser er viktige. 

Tor Aune: Landbruket som var på Silsand/Laukhella eksisterer ikke lengre. Bringer faktoren inn pga 
det ligger til rette for å gjøre noe pga planen for gang og sykkelvei som er til høring. I forbindelse med 
utbyggingen kan man legge til rette infrastrukturen. Ift skisser befolkning/tomtereserve: På Silsand er 
det ikke lagt ut nye utb. omr. på 30 år.  

Uteng: Spørsmål til adm. om Trollvik sør inngår i neste års skredkartlegging. Bekreftet ja fra 
plangruppen. Henvisning til at samfunnsutviklingen ikke må stoppes av noen «røde flekker» på et 
kart.  

Kvistad: Interessant gjennomgang av plan. Ordet «fortetting» nevnt 17 ganger. Vi har mye plass, 
trenger ikke fortette. Lys og sol er viktige kriterier for nye bo- områder. Trollvik/Leikes skal ikke 
legges vekk. Økonomisk; De som kjøper tomter betaler for infrastruktur – ikke viktigste argument for 
å unngå utbygging.  

Gårset Hov: Silsand er potensielt område for utbygging. Viktig at Gisundbrua sikres på samme måte 
som Tromsøbrua med g/s vei på sidene. Håper på at det med bybuss kan knyttes inn andre distrikter. 
Utviklinga av Trollvik/Leikes er opp til fylket – det trengs G/S veg.  

Kay E Ludvigsen: Trollvik nord foreslås tatt inn i innstillingen. 

 

Saken ble tatt opp til votering – enstemmig vedtatt. 

 


