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1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Bakgrunnen for at arbeidet med å oppdatere planverket på Sommarøy, Hillesøy og 

Brensholmen blei igangsatt var at dette området - som et av svært få områder i Tromsø 

kommune – er unntatt fra kommuneplanens arealdel.  

 

Området som omfattes i planarbeidet er prega av stor aktivitet og opplever et større press på 

arealene enn noe annet sted i distrikts-Tromsø, og derfor er behovet for et oppdatert planverk, 

som kan møte utviklingsbehovet på Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen, stort.  

 

De planverkene - som ved planstart eksisterte for området - var fra 1976 og 1982. I tillegg 

eksisterte det et stort antall mindre reguleringsplaner, der flere var overlappende, der noen var 

erstatta av andre/forenkla og der flere var forelda/utarbeida før 1985. Det forelå med andre 

ord et revideringsbehov, både med bakgrunn i eksisterende planverk sin høye alder, et stort 

antall planer i området og den uoversiktligheta det førte med seg og i forhold til nye 

forutsetninger. Formålet med et revidert/oppdatert planverk, var å sammenfatte gjeldende 

planverk og legge til rette for en helhetlig utvikling av området med hensyn til arealbruk og 

fremtidig aktivitet. 

 

1.2 Hovedmål og hensikt med utarbeidelse av kommunedelplan for Sommarøy, Hillesøy 

og Brensholmen 

Hillesøy, Sommarøy og Brensholmen-området er levende, livskraftige bygder med et svært 

stabilt og til dels økende folketall og er et av de mest aktive fiskeværene i Troms. 

Hovedmålet for dette planarbeidet er at området skal utvikle seg videre og at planverket – så 

langt det er mulig – skal legge til rette for det.  

 

Planforslaget fanger opp utviklinga som har skjedd de siste årene, samtidig fremhever den – 

gjennom arealformål og hensynssoner – verdiene i samfunnet. Storslagen natur og landskap 

setter sterke preg på området. 

 

Området er rikt på kulturminner og disse vil legge premisser for utvikling, utvidelser og 

bebyggelse. På samme tid er det nettopp disse kulturminnene som representerer stedets rike 

historie og som kan gi ytterligere aktivitet til reiselivet og turismen i området. 

 

2. PLANFORUTSETNINGER  

2.1 Avgrensning av planområdet 

Det aktuelle planområdet omfatter Hillesøy, Sommarøy og Brensholmen, og er i dag unntatt 

rettsvirkning fra kommuneplanens arealdel. Planområdet er utvida – fra det opprinnelige 

planverket - til også å gjelde et område på Brensholmen/Sørvika/Sørviksaksla, grensende mot 

Torsnesaksla. Planområdet omfatter også del av sjøarealene. Området er også utvida innover i 

landet – etter innspill i planprosessen – til også å gjelde området rundt Elvedalsvannet, som er 

vannforsyninga til området, noe som er vurdert som viktig å kartfeste. 
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Figur 1. Planavgrensning for kommunedelplan for Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen 

 

2.2 Planprosess og medvirkning 
Rammer for planarbeidet blir lagt i planprogrammet, og det er viktig at endringer i planen er i 

samsvar med det som planprogrammet sier skal søkes endra. Fra Tromsø kommunes side blei 

det lagt vekt på å få til god dialog gjennom et kortfatta og enkelt, strukturert program, som 

kun fant plass til det nødvendigste. Nye arealbehov og tema har utkrysstallisert seg i denne 

høringsperioden, hvilket var ønsket virkning. Det kom inn i alt 24 merknader til forslaget.  

 

Høringsperioden av planprogrammet for KDP 252 Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen 

våren 2014, står med andre ord sentralt i medvirkningsprosessen.  Kommunestyret vedtok 

endelig program høsten 2014. 

 

Utarbeidelse av planverket har krevd en rekke interne og eksterne møter, som har resultert i et 

forslag til kommunedelplan for området. Dette legges ut til offentlig ettersyn vår 2016. I den 

forbindelse vil det bli arrangert folkemøte. I henhold til fastsatt planprogram skal 

kommunedelplan for Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen være sluttbehandla første halvdel 

2016.  
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2.3 Utredningstemaer og målsettinger jf. planprogram 

Planprogram for plan 252 Kommunedelplan for Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen lå – 

som nevnt - ute til offentlig ettersyn i perioden 8. mai til 30. juni og fastsatt etter 

merknadsbehandling i kommunestyret 24. september 2014. 

 

Tema 

 

Problemstilling Arbeidsoppgave Blir 

kommentert 

i 

Kulturminner Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen er 

rik på både arkeologisk, automatisk freda 

kulturminner og kulturminner fra 2. 

verdenskrig. Områder med påvist funn 

av kulturminner vil bli vurdert lagt inn 

som hensynssoner.  

 

Kartfeste eventuelle 

hensynssoner knytta 

til kulturminner *og 

nedfelle disse i 

bestemmelsene. 

kapt. 3.2 

Industriområde I Del av nåværende friområde lokalisert i 

Sommarøy havn, skal reguleres til 

industriformål.  

Konsekvensutredning 

og kartfesting. 

kapt. 3.8 

Industriområde II Utvidelse av industriområdet på 

Brensholmen. 

Konsekvensutredning 

og kartfesting. 

kapt. 3.8 

Planlegging i sjø 

(herunder deponi, 

skipsled og 

friluftsliv) 

I forbindelse med mudring av Sommarøy 

havn og forbedringer på kaianlegg på 

Brensholmen, vil det være behov for 

deponi i hav.  

 

Det er ytret behov for kartfesting av 

skipsled i planområdet.  

 

Farvann for friluftsliv i området bør 

kartfestes. 

Konsekvensutredning 

og kartfesting av 

deponi. 

 

Kartfeste skipsled. 

 

Kartfeste farvann for 

friluftsliv i temaplan. 

kapt. 3.9 og 

kapt. 3.4 

Landskap Landskapstrekk må beskrives i 

planbeskrivelsen.  

Utarbeide 

landskapsanalyse og 

kartfeste eventuelle 

hensynssoner*. 

kapt. 3.3 

Landbruk  Eventuell ny bebyggelse må ta 

landbruksmessige hensyn. 

Kartfeste eventuelle 

hensynssoner*. 

kapt. 3.6  

Reindrift Eventuell ny bebyggelse må ta 

landbruksmessige hensyn. 

Kartfeste eventuelle 

hensynssoner*. 

kapt. 3.7 

Trafikkrelatert Muligheter for etablering av 

friluftsparkering i planområdet vil bli 

vurdert. 

  

Vurdere trafikksikkerhetstiltak (gang-

/sykkelveg) langs fylkesvegene 55 og 

862 mellom Sommarøy og Brensholmen. 

 

Friluftsparkering 

tegnes inn på 

plankartet. 

 

Kartfeste/bånd-legge 

areal til framtidig 

gang/sykkelveg fra 

Brensholmen til 

Sommarøy. 

kapt. 3.10 

Friluftsliv Det er mange utfluktsområder innenfor 

planområdet, disse ønskes kartlagt. 

 

Friluftsliv må 

kartlegges og det må 

utarbeides et eget 

temakart for 

friluftsliv i 

planområdet. 

kapt. 3.4 

Boligproblematikk Kartlegging av ledige boligtomter i Kartlegging og kapt. 3.1.2 
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eksisterende planer og eventuelle 

etableringer av nye boligområder vil bli 

vurdert i den videre prosessen. 

avklaring av 

arealbruksformål. 

Arealsikring 

drikkevann 

Det er behov for å kartfeste 

drikkevannskilden i planområdet. 

Kartfesting av 

drikkevannskilden. 

kapt. 5.9 

Tabell 1. Utredningstemaer jf. fastsatt planprogram 

 

*Gjennom å gi bestemmelser til hensynssoner, innfører kommunen rettslig bindende begrensninger på bruken av areal ut i 

fra det hensynet som skal ivaretas. Dette vil gi et bedre og mer helhetlig grunnlag for den avveininga som vedkommende 

myndighet skal foreta innenfor ramma av den lov som gir hjemmel for beslutninga. Det er ikke gitt tidsbegrensning på 

virkning av hensynssonene. De vil – på samme måte som for arealformål – gjelde inntil de er endra eller fjerna i revidert 

plan eller erstatta av reguleringsplan. 

 

 

3. AREALBRUK I KOMMUNEDELPLANEN – EKSISTERENDE OG FRAMTIDIG 

3.1 Befolkningsutvikling og boligbygging i planområdet 

 

3.1.1 Folketall 

Folketallet i grunnkretsene Brensholmen og Sommarøy telte per 1.1.2015 577 innbyggere, 

med henholdsvis 217 innbyggere på Brensholmen og 360 på Sommarøy. Befolkningstallet har 

økt med 27 innbyggere fra 1999 og til 2015, men det har vært en del svingninger i folketallet i 

løpet av perioden. I 2000 var kjønnsfordelingen 50/50, mens kvinneandelen har gått ned til 48 

prosent i 2015. 

 

Folketall 2015 

Grunnkrets Brensholmen 217 

Grunnkrets Sommarøy 360 

Sum grunnkretser 577 
Tabell 2. viser folketallet i planområdet pr. 1.1.2015 

Kilde:Kompas/SSB 

 

 

 
 Diagram 1. viser befolkningsutvikling i planområdet fra 1999 og frem til 2015. Kilde: Kompas SSB 

 

Sommarøy og Brensholmen området har en mer alderstung befolkning i 2015 enn for 14 år 

siden. Det er også flere barn og unge nå, med unntak av aldersgruppa 0-4 år. Det er vesentlig 

færre unge voksne 25-39 år som er registrert bosatt i området i 2015 enn i 2001, jf. tabellen 

under.  
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Diagram 2. viser aldersfordelinga i planområdet etter 5-årige aldersgruppe i perioden 2001 til 2015. Kilde: Kompas SSB 

 

3.1.2 Boligmasse og boligbygging 

Boligbygging og befolkningsutvikling følges ad, der byggeklare/tilgjengelige tomter er en av 

forutsetningene for å ville bo. I perioden 2000-2015 er det oppført 35 nye boliger i 

planområdet, og ved gjennomgang av gjeldende planer er det avdekka følgende arealreserver 

knytta til boliger på Sommarøy, Hillesøy og på Brensholmen. 

 

I reguleringsplan for boligområde på Hillesøy nord (plan nr.0982, vedtatt i 1987) er det 

regulering inn et tredvetalls boliger. Omlag to/tredjedeler av tomtene står – pr. dags dato - 

fortsatt ubebygd her. Til tross for at boligberedskapen vurderes som tilstrekkelig her, åpnes 

det for tre nye boliger ved kirkegården. 

 

 
Figur 2 viser oversikt over ubebygde tomter på Hillesøy 
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Ved gjennomgang av gjeldende reguleringsplaner blei det kartlagt flere ledige tomter på 

Sommarøya. Boligtomt-beredskap på Sommarøya teller ca. 18 ubebygde boligtomter. Disse 

enkelt-tomtene ligger spredt på øya, og vil kunne ansees som fortetting av allerede 

eksisterende boligfelt, nye småhus som innpasses enkeltvis, gjerne på en «gjenglemt» tomt.  

 

 
 
Figur 3. Oversikt over ubebygde boligtomter på Sommarøy 

 

Ved gjennomgang av reguleringsplaner i Brensholmenområder ser man at det i boligfeltet i 

Smålia (plan 504/0887) eksisterer tre byggeklare tomter. Ytterligere seks tomter kan bebygges 

etter opparbeidelse av adkomstveg og vann/avløp/strøm. I dette feltet er tre tomter solgt og 

bebygd fra 2010. I området ved Brensholmen skole og i området ved Magnhildhaugen, er det 

regulert inn boliger, og noen av disse er ennå ikke bebygd.  

 

 
 

Fig.4 og 5. Oversikt over ubebygde boligtomter ved Brensholmen skole (til venstre) og ved Magnhildhaugen (til høyre) 
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Fig- 6 Oversikt over ubebygde boligtomter i Smålia, Brensholmen 

 

I tillegg til disse ledige tomtene, anbefales det å etablere en ny enkelttomt ved Blåbærhaugen 

og et nytt boligfelt ved Gunnelhaugen på i overkant av 11 daa. Det stilles krav om 

reguleringsplan for det mest omfattende tiltaket.  

 

Med etablering av noen enkelttomter i planområdet og et mulig nytt boligfelt planlagt på 

Brensholmen - i tillegg til de tomtene som nå er avdekka som ledig tomtemasse jf. 

kartutsnittene i teksten over - vurderes boligkapasiteten/boligberedskapen på Sommarøy, 

Hillesøy og på Brensholmen som tilstrekkelig. 

 

Spesielt på Sommarøya – hvor boligene står tett – vil behovet for uteoppholdsrom være til 

stede, og at grønne lunger må bevares til lekeplasser (eksempelvis Gurahaugen ved 

barnehagen). I dette planverket vil det ikke bli regulert inn flere uteoppholdsområder, men 

flere områder på Sommarøya peker seg ut til områder som også bevegelseshemmede kan 

anvende. Dette gjelder spesielt Steinsvika og Prestvika. 

  

3.1.3 Fritidsbebyggelse 

Hyttedrømmen om en enslig hytte i uberørt natur vil etter hvert være vanskelig å oppfylle. 

Skal det etableres hytter utover de som ligger inne i kommuneplanens arealdel, vil det måtte 

skje i hyttefelt. Målet med planlegging, utforming og plassering av fritidsbebyggelse er at 

inngrep i naturen og landskapet blir minst mulig, samtidig som de primære ønskene knytta til 

å være på hytta blir tilfredsstilt. I hele kommunen legges det derfor opp til fortetting av 

allerede bebygde hytteområder - med tilgjengelig infrastruktur og nærturområder med 

tilstrekkelig infrastruktur - framfor utbygging av nye, uberørte områder.  

 

Ingen hytter/hytteområder er avsatt i denne planen. Bakgrunnen er at det i kommuneplanens 

arealdel ligger inne 82 ledige hyttetomter (i hele kommunen), noe som anses som tilstrekkelig 

beredskap i gjeldende planperiode. Eksisterende hytteplaner i dette planområdet– 0892, 0868 

og 1676 – videreføres. 

 

Planen åpner for at det kan bygges på de gamle tuftene på Lille Sommarøy, eventuelt på 

grunnmurene til den bebyggelsen som grunneier nå ønsker å rive. Dette er søknadspliktige 

tiltak. 

 

Eksisterende planer, som regulerer naustbebyggelse, skal fortsatt gjelde. Dette gjelder plan 

0692, 0868, 0506, 1679 og hotellplanene. 
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3.2 Kulturminner 

I planområdet er det ca. 90 registrerte kulturminner; 7 på Hillesøy, 14 på Sommarøy og øyene 

rundt og om lag 70 på Brensholmen/Austein/Storslett og Sandvika. 21 av disse er 

kulturmiljøer med automatisk freda kulturminner. 

 

 
Figur 7. viser oversikt over hvor kulturminnene er lokalisert på henholdsvis Hillesøy, Sommarøy og Brensholmen 

 

Tufter og spor etter eldre bosettinger finnes i rikt monn i planområdet, og er hovedfunnsted 

fra yngre steinalder og jernalder – bosted og tufter. 

 

De registrerte kulturminnefunnene på Sommarøya skisserer at det har vært aktivitet på 

Sommarøya allerede fra jernalder (flere gravfelt) og bosetnings- og aktivitetsområde fra før-

reformatorisk tid. 

 

Hillesøy har en rekke automatisk freda kulturminner som viser at området var et viktig 

bosetnings- og aktivitetsområde i flere epoker – fra jernalder, vikingetid, middelalder og 

førreformatorisk tid. Spesielt er Hillesøy middelalderske kirkested freda i medhold av lov om 

kulturminner. 

 

Det mest typiske for Brensholmen, er områdets store tetthet av graver - både gravrøyser og 

graver under flat mark - fra jernalder knytta til den norrøne befolkninga. På Aurstein og 

Storslett er det gjort gravfunn som også viser tilknytning til det samiske, noe som indikerer at 

området i jernalderen var et grenseområde med norrøne og samiske kulturforbindelser. De 

fleste av disse kulturminnene ligger ned mot sjøen, noe som har påvirka utviklinga av 

området. 

 

Automatisk fredning innebærer at kulturminnet er freda direkte etter kulturminneloven, uten 

særskilt vedtak. Alle faste kulturminner fra før år 1537 er automatisk fredag etter 

kulturminneloven § 4 første ledd. Som en ekstra beskyttelse har alle automatisk freda 

kulturminner en sikringssone på minimum 5 meter i alle retninger rundt det freda objektet. 

Dette innebærer at det er forbudt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, 

forandre, tildekke skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk freda 

kulturminner. I tillegg kommer uavklarte kulturminner og kulturminner verna etter plan- og 

bygningsloven. 

 

I sammenheng med utarbeidelse av kommunedelplan for Sommarøy, Hillesøy og 

Brensholmen, blei det ikke gjennomført undersøkelser i medhold av § 9 i kulturminneloven.  
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Det etableres av den bakgrunn hensynssone bevaring kulturmiljø H 570 og hensynssone H  

730 båndlegging etter lov om kulturminner,  der det ved tiltak og plan skal tas ekstra hensyn 

til kulturminner og at ny bebyggelse bør etableres utenfor hensynssona. 

 

3.3 Landskap – grønne kvaliteter 

Landskapet på yttersida av Kvaløya - med et terreng, som er variert og rik på visuelle 

kvaliteter - kan med sannhet sies å være både sjeldent, karakteristisk og unikt i nasjonal 

målestokk. Utbygginger i dette sårbare landskapet, vil kunne føre til irreversible inngrep og 

redusering av landskapsopplevelsen. 

 

  
Bilde nr. 2 viser skjærgården rundt Sommarøya 

 

Det er utarbeida en landskapsanalyse for hele planområdet, som konkluderer med å la 

fjæraområdene/strendene ligge uberørte – til bruk for rekreasjon - og på samme tid bevare 

høydedragene for å beholde silhuetten og det helhetlige landskapsbildet.  

 

Det etableres av den bakgrunn hensynsone landskap H 550, der det ved tiltak og plan skal tas 

ekstra hensyn til landskapet og at ny bebyggelse bør etableres utenfor hensynssona. 

 

3.4 Friluftsliv 

Et vakkert landskap tiltrekker seg friluftsfolk, og innenfor planområdet har naturen mye å by 

på.  

 

På Brensholmen finner man et nasjonalt kjent klatrefelt. Skjærgården frister padlere og 

padleruter er etablert og kartlagt. Hillesøytoppen på 211 m.o.h. og Ørnfløya på 154 m.o.h. har 

begge vært/er Ti på topp-mål, tilgjengelig for de aller fleste. Strendene tiltrekker seg 

barnefamilier og er lett tilgjengelige også for bevegelseshemmede. Kartlegging av disse 

aktivitetene er foretatt og presenteres i temakart. 

 

  
Bilder nr 3 og 4 viser klatreveggen på Brensholmen til venstre og kajakker på Hillesøya i bildet til høyre  
 

For bedre tilrettelegging for friluftsliv er det nå kartfesta utfartsparkering flere steder i 

planområdet. Brensholmen-parkering vil gi en bedre tilgang til Sørvikstranda og til 
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Torsnesaksla. Utfartsparkering ved Sandvika vil gi letter tilgang til stranda og vil kunne bidra 

til å ivareta trafikksikkerheta på en bedre måte enn tidligere. Parkeringsplasser ved Steinsvika 

og ved Hillesøy ungdomshus er primært kartfesta for å sikre allmennhetens mulighet til 

friluftsliv i området og for å ivareta friluftsfolkets tilgang til strender og til fjellet. 
  

 
Figur 8. Friluftsaktiviteter i planområdet 

 

3.5 Naturmiljø 
Det er to arter i planområdet, som trenger litt ekstra beskyttelse, oter på Hillesøya og Svartbak 

på Sommarøya. Det etableres av den bakgrunn hensynssone naturmiljø H 560, der det ved 

tiltak og plan skal tas ekstra hensyn til disse artene. Ny bebyggelse bør etableres utenfor 

hensynssona. 
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3.6 Landbruk 

Som et overordna mål i landbruksplanen har Tromsø kommunestyre vedtatt å øke 

matproduksjonen i kommunen. Dette innebærer at kommunen må sikre dyrka mark og 

beiteområder i utmark til framtidig matproduksjon, for derigjennom å sikre landbruksdrifta. 

Landbruksdrifta på Brensholmen er i dag er grasproduksjon på dyrka mark og småfe, og med 

utmarksbeiting fra Durmålselva opp Brattfjellaksla til Kvitfjell, ned Tverrfjellet til 

Vikakollen. I tillegg beiter noen dyr på vestsida av Tornesaksla. 

 

 
Bilde nr. 5 viser en landbrukseiendom i planområdet og figur nr.9 skisserer beiteområdet med den blå linja, mens den svaret 

linja viser gjerde for å hindre beitedyr å gå ned mot bygda 

 

Det er viktig å unngå fradelinger i landbruksområder, som vil kunne medføre ulempe for 

framtidig jordbruksdrift (jf. landbruksplan vedtatt 24. april 2013). Konsentrert utbygging uten 

at landbruksareal tas i bruk til boligformål må etterstrebes for å sikre et videre grunnlag for 

landbruk. Dette vil også bli regulert igjennom etablering av hensynssone landbruk H 510. 

 

3.7 Reindrift 

Brensholmen-området ligger i reinbeitedistrikt Kvaløya og brukes både til vår-, høst- og 

vinterbeite. Det finnes også flere trekkleier i planområdet (Brensholmenområdet). 

 
Bilde nr. 6 viser simle og reinkalv og figur nr. 10, gir en oversikt over trekklei og beite i deler av planområdet 
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Reindrift er en arealkrevende næring, som opplever press på sine beiteområder.  En direkte 

effekt av utbygging er fysisk tap av beiteareal og sperring av naturlig trekkleier, mens en 

indirekte effekt er økt aktivitet og ferdsel i fjellområdene, som forstyrrer reinen. Generelt vil 

en arealstrategi med konsentrasjon av eventuelle bygge- og anleggstiltak i felt, være å 

foretrekke sett fra næringas side.  

 

Etablering av hensynssone reindrift H 520 har vært vurdert, men siden svært få nye tiltak vil 

berøre reindrift, anses det ikke som nødvendig å etablere denne hensynssona. 

 

3.8 Næringsrelaterte temaer 

For å tilrettelegge for næringslivet er det i planen gjort noen arealmessige 

justeringer/forbedringer for tilrettelegging for næringslivet i området.  

 

 
Fig.11 Sommarøy havn til venstre og Brensholmen næringsområde til høyre 

 

Det er behov for å rendyrke havneområdet på Sommarøy til industri og utvikle de 

inntilliggende næringsarealene til fiskerihavna for etablering av bedrifter med marint eller 

maritimt formål. Områdene SP3 og SP4 i reguleringsplan 1262, Sommarøy havn, er - av den 

grunn - omregulert fra friområde og friområde/sjø til formålet næringsbebyggelse.  

 

På Klubbneste på Brensholmen er det foretatt en formålsendring fra LNF-område til formål 

næringsbebyggelse. Denne endringa er foretatt for å få utviklings- og utvidelsesmuligheter for 

bedriften som er lokalisert i området.  
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3.9 Sjørelaterte temaer 
I sjøen i planområdet er det registrert mye og allsidig aktivitet.  

 

Aktivitet knytta til fiskeri vil – bortsett fra akvakulturanlegget – ikke bli kartfesta i denne 

kommunedelplanen. Det er imidlertid utarbeida bestemmelser som tar hensyn til fiskeriene, 

eksempelvis at dumping av masser i deponiene ikke må skje når området er i bruk til 

låssetting. 

 

  
Figur nr. 12. med en kartmessig oversikt over fiskeriaktivitet i planområdet 

 

Regional kystsoneplan for Tromsøregionen blei vedtatt 30.09.2015. Ved utarbeidelse av 

denne planen, blei alle regulerte akvakulturanlegg i planområdet gjennomgått og avvist (alle 

havbruksanlegg tas ut av plan 1289). Et nytt anlegg blei imidlertid lokalisert til området. En 

liten flik av det nye akvakulturanlegget AK 25 ligger innenfor plangrensa til kommunedelplan 

252 for Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen. Dette tiltaket er det knytta bestemmelser til.  
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Figur nr. 13 som viser akvakulturanlegget ved Brensholmen AK 25 

 

Med bakgrunn i Kystverkets havnerelaterte tiltak knytta til kaiforbedringer, er det behov for å 

deponere masser i sjø på ca. 100 meters dyp. To områder er konsekvensutreda og tegna inn i 

plankartet som deponi for dumping av masser, ett ligger utenfor Hillesøy, det andre ligger ved 

Kvalen. 

 

Farled, både hoved- og biled, er tegna inn i plankartet og det er knytta bestemmelser til disse, 

for å ivareta ferdselsområdet i sjø. 

 

 
Figur nr.14 som gir en oversikt over hoved- og biled til havnene i planområdet 
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Ett av temaene nevnt i planprogrammet - som skulle utredes i planprosessen - var 

båndlegging av areal i sjø i tilknytning til industriområdet på Brensholmen, for å sikre 

eventuelle fremtidige infrastrukturtiltak. Etter vurderinger konkluderes det med at 

båndlegging er uhensiktsmessig. 

 

Aktivitet knytta til friluftsliv til sjøs – mellom annet padleruter – er utarbeida i et eget 

temakart, jf. kapittel 3.4.  

 

3.10 Samferdselsrelaterte temaer 

Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen er et yndet turist- og friluftsmål, med kjente og mye 

brukte utfartssteder. Det har imidlertid manglet parkeringsmuligheter/avkjøringsmuligheter 

knytta til disse, noe som har ført til gjentagende, farlige trafikale situasjoner. 

 

Nye utfartsparkeringsplasser ved Sandvika og på Brensholmen og etablerte parkeringsplasser 

ved ungdomshuset på Hillesøya og ved Steinsvika på Sommarøya er nå kartfesta. 

 

Andre trafikksikkerhetstiltak, som er skissert i kommunedelplan for Sommarøy, Hillesøy og 

Brensholmen, er etablering av en fremtidig gang og sykkelveg langs fylkesveg 55 og 

fylkesveg 862 mellom Brensholmen og Sommarøy bru.  

 

En del av Sommarøyvegen på Varden, som skal munne ut i Nordjordvegen, er ikke 

opparbeida. Vegstubben vurderes å være et unødig skille mellom arealet rundt denne delen av 

Sommarøyvegen, som er avsatt til formål friområde/friluftsområdet. Del av Sommarøyvegen 

reguleres derfor til friområde/grønn korridor, til det den fungerer som i dag.  

 

 
Figur nr. 15 viser dagens regulering til venstre og planlagt grønn korridor mellom friområdene til venstre  
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4. NATUR OG MILJØ I PLANOMRÅDET 

Naturen i planområdet har arktiske trekk, og kjennetegnes ved sårbarhet for inngrep og behov 

for lang reparasjonstid. En lang vinter gjør også deler av faunaen sårbar for forstyrrelser. En 

større befolkning med en stadig mer aktiv bruk av naturen året rundt, krever større 

oppmerksomhet på konsekvensene for naturmangfoldet. 

 

Offentlige myndigheter skal legge naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper (§§ 8-12) til 

grunn i alle beslutninger som berører økosystemet, naturtyper og arter. Loven stiller krav til 

dokumentasjon, vurdering og vektlegging av naturinteressene. 

 

De viktigste miljørettslige prinsippene er nedfelt i følgende paragrafer: 

 

§ 8 = tar beslutninger basert på vitenskapelig kunnskap (kunnskapsgrunnlag) 

§ 9 = føre-var-prinsippet; foreligger det risiko for skade, må ikke mangel på kunnskap føre til 

tiltak 

§ 10 = den samla belastninga skal sees på 

§ 11 = tiltakshaver skal bære kostnader for å hindre/begrense skade på naturmangfoldet 

§ 12 = miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

 

§§ 8-12 i naturmangfoldloven skal legges til grunn som retningslinjer når det treffes 

beslutninger som berører naturmangfold. Planforslaget må vise til hvilken vekt §§ 8-12 har 

blitt tillagt og hva det har å bety for utfallet i saka. 

 

Hva finnes konkret i planområdet? 

 

Det karakteristiske naturlandskapet i planområdet har grunnvannsområder med et rikt dyreliv, 

og området har særlig betydning for sjøfugl. Marine naturtyper - for det meste større 

tareskogforekomster - er registrert i grunne områder i tilknytning til øyer og holmer. 

 

Vegetasjonen er sterkt kystprega og siden bergartene granitt, gneis og kvartsitt gir et surt og 

dårlig jordsmonn for plantevekst, er vegetasjonen ofte skrinn og fattig. Subalpine 

kystlyngheier og nedbørsmyrer er derfor vanlig. 

 

Det knytter seg store natur- og kulturverdier til kystlynghei. Kystlyngheiene blei skapt av 

kystbefolkningas ressursutnyttelse for 4-5000 år siden, og er blant våre eldste kulturlandskap. 

I yngre steinalder avskoga bøndene kysten, utnytta det milde havklimaet og lot dyra beite hele 

året. Denne driftstypen ga en mosaikk av vegetasjonstyper, som ga livsbetingelser for mange 

arter. Kystlynghei har i dag mista mye av sin verdi for jordbruket, men disse intakte 

kystlyngheiene - med sitt artsmangfold - er en viktig del av det biologiske mangfoldet i 

området.  

 

Spesielt for floraen er at flere planter har sin nordgrense på Brensholmen, mellom annet rome 

og pors, som begge trives på myr. Strandvegetasjonen er variert. 

 

Sommarøy 

På den mest ubebygde sida av Sommarøya har svartbak – som er en art av særlig stor nasjonal 

forvaltningsinteresse – tilholdssted. Den viktige naturtypen kystlynghei er registrert i området 

Kvitneset mot Hilmarstrand på Store Sommarøy. På Heimøya eksisterer den viktige 

naturtypen naturbeitemark. 
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Hillesøy 

Hillesøy representerer en rik sjøfugllokalitet med store kolonier av flere arter. Det er registret 

marine naturtyper - for det meste større tareskogforekomster (blant annet den sjeldne 

sukkertaren og naturtypen skjellsand) - i de grunne områdene i tilknytning til Hillesøy. Det er 

videre registrert både artsforekomst, som er vurdert som truet i Norsk rødliste – oter - samt 

kystlynghei, som i nasjonalt referansesystem for landskap vurderes som en sjelden naturtype. 

 

Andre viktige naturtyper som naturbeitemark og sanddyne er lokalisert flere steder i 

Avløpsbukta. Steinbergneset, Stokkvika, Stappen og Barden er kategorisert som inngrepsfrie 

naturområder.  

 

Brensholmen 

Brensholmen-området har et mangfold av naturtyper/arter som er av særlig stor 

forvaltningsinteresse: Fjellbakkstjerne i Sandvika, bleiksøte på Storslett, stær og vipe ved 

Litle strand, norsk vintergrønn og kildegrønn i Ragnvaldskjosen, silkeselje og hodesstarr ved 

Langberget, oter i Kvalvika, bleiksøte, fjellkurle og rynkevier på Austein.  

 

Området er også unikt med hensyn til naturtyper som sand- og grusstrand i Sandvika, 

naturbeitemark på Storslett og Austein, strandeng og strandsump ved Ragnvaldskjosen og 

Austeinvika, gråor/heggeskog ved Durmålselva, kystlynghei ved Brensholmen/Sørvika og 

intakte lavlandsmyrer på Brensholm-myran. Store deler av Brensholmen-området er 

kategorisert som inngrepsfrie naturområder. 

 

I konsekvensutredninga for områder det vurderes en arealendring for, er naturmangfold et 

eget tema. Alle verdifulle/svært verdifulle naturområdene fra naturbasen blir imidlertid ikke 

lagt inn i kommunedelplanen, til det er kartlegginga og informasjonen i naturbasen ikke 

nøyaktig nok. Det finnes også en grense for hvor mange hensynssoner man kan fremstille på 

et kart før lesbarheten blir dårlig.  

 

5. ROSANALYSE 

Plan- og bygningsloven sier at samfunnssikkerhet skal være tema i all planlegging ved å 

forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø, infrastruktur og materielle verdier. 

Planmyndigheten skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) gjennomføres for alle 

utbyggingsområder. Analysen skal vise forhold av betydning for om arealet er egna til 

utbygging, eventuelt endringer i slike forhold, som følge av planlagt utbygging og eventuelt 

krav om avbøtende tiltak. 

 

I en ROS-analyse på arealplannivå kan det være vanskelig å tallfeste konsekvens og 

sannsynlighet. Man kan imidlertid si noe om den generelle risikoen knytta til den overordna 

arealforvaltninga. Kommunedelplanen inneholder en generell analyse av faretema i 

plansammenheng. Den nye kommunedelplanen legger denne til grunn for den videre 

arealforvaltninga. Konsekvensutredninga for nye utbyggingsområder (KU) har vurdert ulike 

faretema for de ulike byggeforslagene. Grunnlaget for vurderinga er faglige tiltaksnivåer, 

kartlegging, databaser og lokalkunnskap. 

 

KU på arealplannivå vil ha en overordna karakter og kan ikke erstatte en mer detaljert 

analyse. Planbestemmelsene inneholder derfor krav om selvstendig ROS-analyse på 

reguleringsplannivå for byggeområder, samt en selvstendig risikovurdering ved 

dispensasjoner og fradelinger. Ytterligere krav kan gis på byggesaksnivå vedrørende 

utforming og avbøtende tiltak. 
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5.1 Potensielle faremomenter 

I arbeidet med kommunedelplanen ble følgende tema som potensielle faremomenter 

avdekket: 

 

 Er areal i planområdet utsatt for skred eller ras? 

 Er det fare for utglidning pga. ustabile grunnforhold grunnet kvikk-leire? 

 Er areal utsatt for flom? 

 Er areal i planområdet sårbart for havnivåstigning/vanninntrengning? 

 Er areal sårbart for ekstremnedbør/stormflo? 

 Er det registrert radon i grunnen? 

 Er arealer utsatt for støy? 

 Er arealer utsatt for stråling fra f.eks. høyspentlinjer? 

 Finnes tilstrekkelig slokkevannforsyning? 

 Er det omsorgs- og oppvekstinstitusjoner i området? 

 Er det vannverk, drikkevannskilder, inntak nedbørsfelt, grunnvann, mm i 

planområdet? 

 Finnes trafikkfarlige områder i planområdet? 

 

5.2 Skred- og rasfare 

NGUs skredkart viser flere ulike steder i planområdet, som vil kunne være utløsningsområde 

for snøskred. Verken eksisterende eller nye tiltak vil ligge innenfor utløpsområde for skred fra 

Hillesøytoppen (211 m.o.h.), Ørnfløya (154 m.o.h.), klatrefeltet på Brensholmen og åsrekka 

langs Brensholmmyran. 

  
Figur nr. 16. som gir en oversikt over skredterreng/aktsomhetsområder i planområdet 

 

Planområdet består av et lite område tykk morene ved Sandvika, et større område med torv og 

myr på Brensholmen, men mest av bart fjell med stedvis tynt dekke, marin strandavsetning og 

tynn hav- og strandavsetning i hele planområdet. 
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Figur nr. 17 som gir en oversikt over løsmasser i området (NGU) 

 

5.3 Fare for flom 

Antatt økende nedbørsmengde og –intensitet, spesielt vinterenstid kan gi fare for flom og 

oversvømmelse. Det foreligger ikke noen flomberegninger for verken elver eller bekker i 

planområdet. Det er til dels bygd ganske tett inntil bekkene.  

For å unngå fare grunnet flom, foreslås det å legge lage en forbudsgrense vassdrag i 100m, 

50m eller 20m avstand langs de største vassdragene.  

 

Forslag til bestemmelser 

Overvannsproduksjon håndteres lokalt på den enkelte tomta eller det må bygges et eget felles 

overvannsystem for feltet. Bekkeløpene kan da vurderes benytta som del av et slikt 

overvannssystem. 

 

5.4 Havnivåstigning/vanninntrenging og stormflo 

Havnivåstigning for Tromsø til 2050 anslås i følge DSB mellom 10 og 30 cm. I det mest 

ekstreme tilfellet vil en stormflo nå opp til ca. 2,50 m. 

Planområdet ligger i distriktet, og her forekommer det ikke store utfyllinger med massiv 

boligbebyggelse.  

 

Den infrastrukturen som eventuell kan berøres av havnivåstigning/stormflo, er først og fremst 

den eksisterende bebyggelse, veganlegg og havneområde, som ligger spesielt lavt. 

 

Tromsø kommune etablerer et nytt renseanlegg på Sommarøya og har tatt hensyn til disse nye 

utfordringene gjennom plassering av anlegget. Området som er avsatt til dette formålet 

spenner fra 0 – 13 m.o.h. Vann- og avløpsenheten har gode rutiner for å fange 

havnivåstigning opp i bygge- og plansaker. 

 

5.5 Radonfare 

Tromsø kommune har først og fremst oversikt over radonmålinger i byområdet. Frem til nå er 

det ikke meldt om radonforekomst i planområdet i forbindelse med boligbygging.  

 

Gjeldende tekniske forskrift fanger opp eventuelle krav til undersøkelser og forebyggende 

tiltak i forbindelse med byggeprosessen. Dette ansees som godt nok for dette planområdet. 
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Figur nr. 18 viser aktsomhetskart for radon i planområdet 

 

5.6 Støy 

Gjeldende støyretningslinje legges til grunn for vurderinger mht. støy og knyttes til enkelte 

arealformål. Arealformål som er avsatt til næringsvirksomhet (støyende virksomheter) får et 

krav om å forholde seg til støyverdier knytta til desibeltall iht. tabell 3 i gjeldende 

støyretningslinje. 

 

5.7 Høyspentlinjer og elektromagnetiske felt 

I landbruks-, natur- og friluftsområder for spredt bebyggelse må avstandskravet til 

høyspentlinjer overholdes når eventuelle nye bygg plasseres. 

 

5.8 Slokkevannforsyning 

Ingen av tiltakene som foreslås i planen er av en slik størrelse at det utfordrer dagens 

slokkevannsforsyning. 

 

5.9 Vannverk, drikkevannskilde og avløpssituasjonen 

Det blei bygd avløpsanlegg på Sommarøy på 90-tallet og renseanlegg blei i bygd i 2014.  

Sommarøy og Hillesøy har lik VA-løsning. Avløpssituasjonen i Brensholmen-området 

vurderes imidlertid som problematisk, med bakgrunn i terreng/flatt landskap og med 

bakgrunn i kulturminnerikdom, som hindrer utbygging. Med bakgrunn i disse forholdene er 

Brensholmen sannsynligvis et av de områdene i Tromsø kommune med mest lokal 

forurensning. Kun skole, helsesenter og ett hyttefelt (plan 1679) har utslippstillatelse, 

resterende løses lokalt. Ved etablering av eventuelle nye boligfelt, vil avløp enten skje ved 

renseanlegg eller ved naturlig infiltrasjon. 

 

Hele planområdet har privat vannforsyning fra Elvedalsvannet og K70.  

 

For å beskytte drikkevannskilder mot forurensning blir det lagt sikringssone H 110 både over 

vanninntak for overflatevann/nedslagsfeltet for drikkevann rundt Elvedalsvannet og elveløpet 

ned til K70 (kote 70). 
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5.10 Trafikk 

I perioden 2005 til 2014 blei det registrert syv trafikkulykker i planområdet, hvorav tre 

personer blei alvorlig skadd og fem blei lettere skada i to møteulykker og i fem utforkjøringer. 

Ulykkesstedene er avtegna på kartet under. 
  

 

Figur nr.19viser oversikt over trafikkulykker i planområdet 205-2015 

Trafikksikkerhetstiltak som er skissert i kommunedelplan for Sommarøy, Hillesøy og 

Brensholmen er etablering av en fremtidig gang og sykkelveg mellom Brensholmen og 

Sommarøy bru. Etablering av utfartsparkeringsplasser vurderes også å være 

ulykkesforebyggende tiltak. Utfartsparkeringsplasser er kartfesta i tilknytning til Sandvika og 

på Brensholmen, i tilknytning til utfartsstedene Sørvika og Torsnesaksla. Parkering ved 

Steinsvika og ved ungdomshuset på Hillesøya er primært kartfesta for å sikre allmennhetens 

mulighet til friluftsliv i området.  

 

6. VIRKNINGER AV PLANENS AREALBRUKSENDRINGER 
I korte trekk kan man sammenfatte planprosessen med at hovedtrekkene i eksisterende planer 

videreføres.  De fleste endringene som er foretatt er knytta til boliger, utfartsparkering og 

justeringer knytta til industri og næring til lands og til vanns. 

 

Det som kanskje vil få størst arealmessige konsekvenser for utvikling av området, er 

etablering av en rekke hensynssoner i området. I planområdet er det nå hensynssoner for 

kulturminner, for kulturlandskap, for naturlandskap og landbruk, samt sikringssone for 

nedslagsfelt til drikkevannet i området.  


