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Forord 
 

Sørreisa kommunes gjeldende kommuneplan er så gammel at det må utarbeides en helt ny 

plan. 

 

Kommunestyret har vedtatt at arbeid med kommuneplanen skal igangsettes.    

 

Per i dag gjelder det følgende overordnede plansystem i Sørreisa kommune:  

- Kommuneplanens langsiktige del, med arealdel – vedtatt 1992 

- Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett – vedtatt hvert år, sist i des 2014 

- Årsmelding med årsregnskap og årsberetning – vedtatt hvert år, sist 2014 

- Planstrategi – vedtatt 2011 

 

Arbeidet med planprogram forankres i kommunens plansystem. 

 
 

Engasjement og innspill fra innbyggere og andre vil ha stor verdi for å få en god prosess i 

planarbeidet. I denne omgang ber vi om innspill til planprogrammet. 

 

Dette planprogrammet vil ligge ute til høring for andre gangs behandling fra ___________ 

Innspill skal sendes til Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa eller 

postmottak@sorreisa.kommune.no med markeringen «Innspill til planprogrammet», 

innen _____________ 

 

 

 

mailto:postmottak@sorreisa.kommune.no
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Innledning 
 

1. Bakgrunn 

 

I henhold til Plan-og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som 

omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen er et overordnet 

styringsdokument. Den skal gi langsiktige mål og retningslinjer for hvilken utvikling man 

ønsker i kommunen. Samfunnsdelen skal gi føringer for arealdelen. Det innebærer at ønsket 

samfunnsutvikling skal være styrende for hvordan arealressursene brukes. Arealdelen er et 

juridisk dokument av disponering av areal. 

 

I henhold til Plan-og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides et planprogram som skal 

beskrive kommuneplanprosessen: 

- Hvilke temaer kommuneplanen skal omhandle og hva som skal utredes 

- Når og hvordan innbyggerne og sektormyndighetene kan komme med uttalelser og 

innspill 

Kommuneplanen og tilhørende konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt 

planprogram. Mål og visjon for planarbeidet innhentes fra planstrategi som er 

retningsgivende dokument i planprosessen. Planprogrammet utarbeides i tråd med nasjonele 

og regionale føringer og overordnede planer.  

 

Rammebetingelser for planarbeid 
Kommuneplanarbeid skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategi. Delmålene vil ikke 

få egne tema i planprogrammet, men fremstå som retningsgivende bakgrunn med vurdering 

av ulike tema.  

 

Den kommende kommuneplanen blir utarbeidet samordnet med det arbeidet som igangsattes 

på bakgrunn av kommunereformens utredninger. Med andre ord: skal den gjenspeile 

statusbilde for Sørreisa kommune og «gi rom» for mulige forandringer i kommunesystem. 

Det vil være viktig for Sørreisa kommune å ha en oppdatert kommuneplan med seg inn i 

Kommunereformen. 

 

Planprogrammet skal ikke inneholde konkrete utbyggingsforslag og ikke angi eksakte 

utbyggingområder. Meningen her er å nevne og gi kort beskrivelse til de temaene som er 

hensiktmessige for videre utredning for denne planperioden. Dette gjelder både 

samfunnsdelen og arealdelen. Detaljert utredning skal komme i selve planer.   
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2. Formål 

 

Formålet med planprogrammet er å få til en god planprosess og sikre tidlig avklaring av 

hvilke temaer, som skal nærmere utredes og beskrives. 

Med god prosess vektlegges at materiale framstilles oversiktlig, at utredet materiale gjøres 

tidlig tilgjengelig slik at en sikrer en best mulig dialog og medvirning fra private og 

uttaleinstanser underveis. 

Planprogrammet vedtas politisk og skal legges til grunn for det etterfølgende planarbeidet, der 

de særskilte utfordringene og konsekvenser tiltaket kan få for bebyggelse, miljø, landskap, 

barrierevirkning, kommunikasjon og grønnstruktur nærmere skal utredes. 

 

 

Målsettingen er å gjennomføre planprosessen fra planprogram til ferdig revidert 

kommuneplan for Sørreisa kommune i løpet av 2016-2018. 
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3. Mål og visjon 

 

Planstrategien er et retningsgivende dokument i kommuneplanarbeidet. ”Vi skal gjøre 

hverdagen bedre – for alle” er visjon i Sørreisa kommune. Denne gjenspeiles i tre verdier, 

som skal kjennetegne vår kommune som ”nær, trygg og engasjert”. 

Hovedmålet er «Den beste bokommunen». 

– Der vi fokuserer på omdømmebygging 

– Der vi danner grunnlaget for botrivsel 

– Der vi implementerer frivillig sektorarbeid og folkehelsearbeid  

– Der vi satser på bærekraftig næringsutvikling 
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4. Samfunnsdel  

 

Arbeidet med samfunsdelen i kommuneplanen for Sørreisa kommune med tilhørende 

handlingsplan settes i gang. 

 

Prognosene til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en forventet nedgang blant innbyggerne 

mellom 6 og 19 år. Samtidig er det en betydelig økning i snittalderen for personer over 67 år. 

  

For å snu denne utviklingen skal kommunen fortsette å jobbe mot de strategiske målene og 

delmålene som er definert i planstrategien. I planarbeidet skal det settes sterkt fokus både 

politisk og administrativt på klimautfordringene, miljøvennlige og bærekraftige løsninger 

innenfor de valgte temaene samt universell utforming. 

 

Befolkningsframskriving 2010 til 2040 – middels nasjonal vekst ( SSB januar 2015  ) 

 
Aldersgr. 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

0 – 5 233 219 223 243 239 228 220 

6 – 15 496 469 431 416 431 447 441 

16 - 19 193 204 194 173 165 168 179 

20 - 66 1969 2043 2123 2148 2185 2139 2081 

67 og over 475 541 624 718 774 870 971 

Sum 3366 3476 3595 3698 3794 3852 3892 

 

For å arbeide mot målet om å være den beste bokommunen ønsker kommunen å trekke ut 

følgende satsingsområder for planperioden 2016 -2026: 

- Oppvekst og bomiljø   

- Folkehelse og forebyggende helsearbeid 

- Næringsattraktivitet 

- Samfunnsutvikling  

Oppvekst og bomiljø   

Vårt hovedmål er at Sørreisa kommune skal være den beste kommunen å bo i. Dette 

innebærer for oss at innbyggere skal trives her og føle seg trygge. De skal ha tilgang til flere 

ulike tilbud innenfor kulturliv og de skal være tilfredse med de kommunale tjenestene. Ved å 

legge til rette for god trivsel skaper vi også forhold som gjør kommunen attraktiv for 

innflytting. For å sikre god oppvekst og bomiljø skal planarbeidet gi mål og rammer innenfor 

følgende temaer:  

- Fritidstiltak; fotball, ski, turstier etc. 

- Tilrettelegging av byggearealer og tilgang til boliger 

- Alternative løsninger 

- Skoler, en felles 1-10 trinn skole 

- Sikre barnehageplasser god kvalitet for barnehager 

- Systematisering og utvikling for arbeidet mellom kommunen og frivillige 

organisasjoner 

- Inkluderende samfunn og universell utforming 

- Gode arealer for barn og unge 

- Prosjekter innenfor boligbygging som imøtekommer nåtidens behov 

- Sørreisa – en kulturell areana for befolkning.  
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Folkehelse og forebyggende helsearbeid 

En av kommunens viktigste satsingsområdet er forebyggende arbeid innenfor folkehelse. Det 

betyr blant annet at forebyggende innsats skal styrkes slik at befolkningen skal holde seg 

friskere, og få «de sunne vanene» i hverdagen.  Planstrategien understreker at 

folkehelseperspektivet skal være forankret i all planlegging. For å avklare omfang og behov 

innenfor helsearbeid skal planen gi rammebetingelser og mål for de mest aktuelle tema: 

- Videreutvikling av forebyggende tiltak, også i samarbeid med de frivillige 

organisasjonene  

- Brukergrupper; arena for dagaktivitet; aktivitetssentre for seniorer/eldre 

- Planlegging av hjemmetjenestens lokaler for å sikre gode og effektive arbeidsforhold 

- Videreutvikling av tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser  

- Vurdere en ny avdeling/ boligkompleks til omsorgshjem. 

- Friluftsliv og fysisk aktivitet som en del av det forebyggende helsearbeidet.  

 

Næringsattraktivitet 

Innflytting og sysselsetning har direkte sammenheng med næringsutvikling, derfor ønsker 

kommunen å sette av ressurser for å gjøre næringssektor mer attraktiv. Planprogrammet skal 

klargjøre arbeidsomfang og gi rammer for følgende temaer:  

- Utvikling av sentrumsområder 

- Tilrettelegging av arealer til virksomheter 

- Havn- og industriområde 

- Utvikling av det tradisjonelle landbruket 

- Reindrift, forvaltning av naturressurser, verdiskapning  

- Kommunikasjon 

- Lokale entreprenører 

- Kartlegging av utfordringer og vurdering av tiltak  

- Sørreisa som bærekraftig reisemål; reiseliv, turisme  

- Omstillingsvilje for å møte både lokale, regionale og internasjonale muligheter 

- Offentlige arbeidsplasser (f.eks Forsvaret)  

 

Samfunnsutvikling 

Samfunnsutvikling er en grunnleggende forutsetning for et godt omdømme. Helhetlig innsikt 

i lokale samfunnsprosesser er nødvendig for å kunne planlegge og gjennomføre gode 

langsiktig løsninger. Utviklingstiltak som er rettet mot samfunnet er noe vi er spesielt opptatt 

av. For denne planperioden er det særlig aktuelt å sette fokus på: 

- Omdømmebygging  

- Tjeneste tilbud med tilstrekkelig kapasitet  

- Fagressurser; vurdering av forbedringstiltak   

- Markedsføring  

- Sysselsetting  

- Strategi for å utvikle aktivitetstilbud som favner flest mulig 

- Bibliotek lokalet 

- Ungdomsråd lokalet  

- Bredere aktivitetstilbud til barn og unge  

- Kulturarv og kulturvern  

- Tilrettelegging for bruk av fornybar energi  

- Klimaforandringer implimentert i samfunnsprosseser  
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5. Arealdel 

 

Arbeidet med arealdelen i kommuneplanen for Sørreisa kommune med tilhørende plankart, 

planbestemmelse og planbeskrivelse med KU settes i gang. 

 

Arealdelen skal utarbeides i samordning med samfunnsdelen og gi et helhetlig bilde av 

planarbeidet.  Arealdelen skal ivareta hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk 

utforming av omgivelsene. Den skal ivareta miljø- og helse perspektiv, kulturvern og 

universell utforming. Klimaforandringer har direkte innvirkning på de fysiske omgivelsene, 

derfor skal all slags planlegging skje etter grundige analyser og i samarbeid med de rette 

fagorganer. Forholdet mellom klima, folkehelse og samvunnsutvikling skal også være 

grunnleggende for planarbeidet. Hvordan vi skal danne de fysiske omgivelsene her i 

kommunen på bakgrunn av HMS prinsipper, de moralske holdningene/etiske verdiene og 

tanke på framtiden er også noe som blir belyst i kommende planer.  

 

Tilrettelegging av byggearealer  

For denne planperioden skal det bli lagt vekt på regulering til boligfelt av sentrumsnære 

områder. Det skal vurderes alternativer til utbyggingsområder for ulike brukergrupper og 

legges forslag til nye aktivitets- og kultur anlegg. Definisjon av sentrumsgrenser i tettstedet 

Sørreisa med egne bestemelser er et særlig aktuelt tema for i dag og derfor blir det laget egen 

plan for sentrum (områdereguleringsplan). Fokus på fortetning rundt knutepunkter og god 

samordnet areal-transportplanlegging skal også være et sentralt tema.  

Sørreisa kommune fortsetter å jobbe fram mot mer attraktivt bosetningstilbud. 

Kommuneplanen for areal skal bestå av:  

- Arealdelen for hele kommune med kystsoneplan som en del  

- Helhetlig områdereguleringsplan for sentrum  

- Temaplaner 

Arealdelen for kommuneplanen skal ikke lenger bestå av delplaner, der hvor det blir behøv 

skal det utarbeides områdereguleringsplaner.  

Alle reguleringsplanene og arealdelplaner skal bestå av plankart med planbeskrivelse og 

risiko- og sårbarhets analyse, konsekvensutredning eller konsekvenser av planen. For 

boligbygging i LNF og LNFR – områder skal det gjøres vurderinger i hvert enkelt byggesak 

og gitt dispensasjon i tilfeller for mulig unntak av byggeforbud.  Plankart til offentlige 

ettersyn blir lagt fram i PDF-format.   

Arbeidet med det nye boligfeltet «Kollenlia» forventes å settes i gang før utgangen av 2017. 

Det er også mulighet for utvidelse av boligfeltet som foreløpig tenkt å kalle for «Kollenlia 2» 

og «Kollenlia 3». Konsekvenseutredning med ROS-analyse for det nye boligfeltet skal 

komme sammen med reguleringsplan.  

 

 

 

 

Sentrumsplan  

Sentrumsområder i Sørreisa tettsted består av Nordstraumen sentrum, Sørstraumen og 

Storneset. Det finnes henholdsvis tre planer med kart for disse sentrumsområdene. I det 

pågående planarbeidet er det svært viktig å finne ut/utrede blant annet: 

- Hva mener vi med sentrum i Sørreisa? 
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- Hvor er grensene til sentrum? 

- Hvilke tema må analyseres og utredes i forhold til naturforvaltning, kulturmiljøer, 

transportbehov, klimagassutslipp, barn og unges oppvekstvilkår, tilgjengelighet til 

uteområder og gang og sykkelveger, osv.  

- Hvordan vi kan gjøre sentrumsområdet mer attraktivt for alle folkegrupper, næringer 

osv? Er det aktuelt med fortetting?  

- Hvordan skal vi disponere sentrumsarealer slik at prinsippene for samordnet areal- og 

transportplanlegging blir ivaretatt? 

- Hva må til for å få en bærekraftig sentrumsdannelse med tanke på samfunnsutvikling, 

helse, miljlø, sikkerhet og universell utforming? 

- Hvilke sentrumsarealer må tildeles/omdisponeres til den nye 1-10 skole?  

- Hvordan kan virkningene av klimaforandringer påvirke de fysiske omgivelsene i 

sentrum?  

-  

Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Det er svært ønskelig å fortsette med utbygging av gang- og sykkelveier i hht. 

Trafikksikkerhetsplanen. Det må vurderes videre utvikling av gang- og sykkelveier, fibernett 

samt at det er ønskelig å kartfeste tur og skiløyper. Det er også behov for å forbedre 

situasjonen rundt kollektivtransport.  Kommunale veier skal opprustes og behovet for 

asfaltering skal vurderes. Tekniske løsninger som bidrar til høyrere yrkesdeltakelse og 

utdanning for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal prioriteres. 

Verneområder og hensynssoner 

Alle områder som har miljøbetydning, er viktig ut fra helseperspektivet eller kan utgjøre fare 

blir forankret i overordnede- og reguleringsplaner med hensynsoner eller gitt tilsvarende 

arealformål.  

Registreringer av kulturminner pågår og kulturminneområder blir kartfestet i gjeldende 

planer. For øvrig blir det markert hensynssoner for: landbruk, kulturminner (verneområder), 

beite- og reindrift, faresoner. Behovet for spesiel markering av friluftslivområder skal 

vurderes.  

 

Natur, miljø og friluftsliv  

I den kommende Arealdelen skal settes fokus på og synliggjøres grøntskrukturer og 

uteoppholdsarealer. Kartlegging av opprettelse av en natur park rundt og inkludert 

Reisevatnet utredes i eget prosjekt.  

 

Arealbruk med et langsiktig perspektiv  

I et langsiktig perspektiv skal kommunens arealplanlegginger følge etter de statlige og 

regionale anbefalinger. Det skal satses på utbygging rundt knutepunkter dvs føre samordnet 

areal, - og transport planlegging. Utbyggingsmønster skal sikre overvannshåndtering ved 

bevaring og/eller etablering av blå-grønne strukturer.  De kommende planer skal inneholde 

drøftingen av hvilke prioriteringer og rammer kommunen skal legge til grunn for langsiktig 

arealbruk. Det skal blant annet ses nærnere på: 

- Valg av retninger for vekst og utbygging av boliger, fritidsbebyggelse, næring osv.  

- Konsentrasjon i utbyggingsmønster 

- Spred utbyggingsmønster 

- Lokalisering av viktige funksjoner 
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- Løsninger for kollektivtransport  

- Føringer til arealforvaltningen ut fra hensynet til for eksempel klimatilpasning, 

naturmangfold og kulturlandskapet.  

 

Krav til konsekvensutredning og ROS 

Ifølge PBL § 4-2 skal alle kommunale planer med rammer for framtidig utbygging ha 

konsekvensutredning og ihht.§ 4-3 skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. I gjeldende planarbeid skal det 

sørges for at konsekvensutredning følger hver enkelt plan som kan ha vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn. I planleggingen er vi nøye på å kartlegge og forhindre fare for ras, 

flom, forurensninger m.m. og se til at kommunens flora og fauna blir ivaretatt.  

 

I hht Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven § 2 og for å 

bidra til forutsigbarhet i planarbeidet skal viktige problemstillinger defineres i 

konsekvenseutredning for kommuneplanens arealdel og avklares hvilke utredningene det er 

nødvendig å foreta. 

 

For øvrig i det pågående planarbeidet utredes det blant annet tema: 

•  Forurensning (klimagass, annet utslipp til luft,  

forurensning av jord og vann) 

•  Transportbehov, energiforbruk og -løsninger 

•  Kulturminner og kulturmiljø  

•  Naturmangfold 

•  Landskap 

•  Sikring av jordressurser (jordvern) 

•  Samisk natur- og kulturgrunnlag, folkehelseutfordringer for den samiske befolkning 

•  Befolkningens helse og helsens fordeling i 

befolkninga 

•  Tilgjengelighet til uteområder og gang- og 

sykkelveinett 

•  Kriminalitetsforebygging 

•  Beredskap og ulykkesrisiko 

•  Risiko som følge av klimaendringer  

•  Universell utforming  

•  Barn og unges oppvekstvilkår 

•  Der relevant skal det gis en beskrivelse av 

arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet samt 

kostnader  

•  Utviklingstrekk, utfordringer, boforhold og folkehelseutfordringer for 

folkerepresentanter med en annen nasjonalitet enn etnisk norsk  

•  Bosettingsmønster i kommunen, langsiktig perspektiv også med tanke på 

urbefolkninger og flyktninger (minoritetsgrupper).  

(den pågående ROS TAR FOR SEG????) 
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Planoversikt  

 

Under dette kapitlet framgår hvilke planer kommunen har, hvilke som mangler og som må 

utredes i forbindelse med kommuneplanen. 

Nødvendige konsekvensvurderinger med ROS-analyser framgår her som en del av 

reguleringsplaner. 

 

Overordnede langsiktige kommuneplaner 
Planens navn Vedtatt Planansvarlig Arkivsak/

saksnr. 

Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-1015 2011 Teknisk avdeling 11/945 

Planprogram for kommuneplanen 2016-2026 2016 Teknisk avdeling 15/153 

Kommuneplanens samfunnsdel med handlingsdel 1993 Teknisk avdeling  

Kommuneplanens arealdel  1993 Teknisk avdeling  

Kommuneplanens samfunnsdel  k.2016/ 

2017 

Teknisk avdeling  

Kommuneplanens arealdel k.2016/ 

2018 

Teknisk avdeling  

Overordnede kortsiktige dokumenter 
Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2014 Rådmannens stab  14/356 

Årsmelding med årsregnskap og årsberetning 2013 Rådmannens stab 14/188 

    

Kommunedelplaner  
Delplan Straumen (arealplan) 1993 

 

Teknisk avdeling  

Delplan Gottesjord (arealplan) 1993 

 

Teknisk avdeling  

Delplan Skøelv (arealplan) 1993 

 

Teknisk avdeling  

Delplan Hemmingsjord (arealplan) 2006 Teknisk avdeling 03/889 

Delplan Reinelv (arealplan) 1993 Teknisk avdeling  

Kommunedelplan for landbruk 1993 Teknisk avdeling  

Delplan utbygging vann 1994 Teknisk avdeling 98/9162 

Energi og klimaplan 2010-2013 2010 Teknisk avdeling 08/173 

Boligsosial handlingsplan 2013-2017 2013 Rådmannens stab 12/591 

Plan for samfunnssikkerhet og beredskap 1998 Rådmannens stab 12/758 

Kystsoneplan (2 delplaner) 2015/ 

2016 

Teknisk avdeling 12/196 

    

Andre planer 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan med 

bevillingspolitisk handlingsprogram 

1999 Helse- og sosial 13/799 

Plan for ansatte ved bearbeiding etter kriser 2004 Helse- og sosial 14/204 

Utdannings planer for kommunalt ansatte  

 

2014-

2015 

Helse- og sosial, 

oppvekst og kultur  

 

Plan for psykisk helse 2007-2010 2004 

(2009) 

Helse- og sosial 07/241 

Plan for Den kulturelle skolesekken 2007 Oppvekst og kultur 11/946 
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Smittevernplan 2014 Rådmannens stab 14/684 

Hovedplan avløp 1994 Teknisk avdeling  

Beredskapsplan vann jevnlig 

oppdatert  

Teknisk avdeling  

Saneringsplan avløp 1994 Teknisk avdeling  

Beredskapsplan Bjørgatunellen 2014 Statens Vegvesen  

Sektorplan veg 1993   

Sektorplan reindrift  1993 Fylkesmann  

Kartlegging av biologisk mangfold 2007 Fylkesmann 04/11 

Strategisk plan for koordinering av skoleutvikling  2015-

2016 

Oppvekst og kultur 13/166 

Kompetanseplan helse- og omsorgstjenesten  2013-

2017 

Helse- og sosial 13/131 

Pleie- og omsorgsplan k.2016 Helse- og sosial   

Skogbruksplan  k.2016 Teknisk avdeling 02/960 

Plan for idrett og friluftsliv   2012 Oppvekst og kultur 12/538 

Trafikksikkerhetsplan 2013-2016 2013 Teknisk avdeling 12/824 

Næringsplan (kommuneplan for næring) 2008 

Ny 

kommer 

i 2016 

Rådmannens stab 12/712 

Eldrepolitisk handlingsplan for Troms  2014 Fylkesmann 14/301 

Kompetanseplan for barnehageansatte  2015 Oppvekst og kultur  

Reguleringsplaner 
Reguleringsplan boligfelt Hemmingsjord k.2016 Teknisk avdeling  

Hestodden 2009 Teknisk avdeling 08/226 

Nordstraumen sentrum 2009 Teknisk avdeling 08/495 

Nordstraumen hytteområdet – Hytteplan 16711 2008 Teknisk avdeling 07/172-

07/595 

Sandbekken hyttefelt 2007 Teknisk avdeling 07/315 

Krogstad Hytteområdet 17/6 2007 Teknisk avdeling 07/465 

Nordstraumen hytteområde – Hytteplan 16/7, 59 2007 Teknisk avdeling 07/172 

Langhaugen 2007 Teknisk avdeling 07/133 

Straumen kirkegård, brekka 2007 Teknisk avdeling 07/851 

Øyjordnes2 2007 Teknisk avdeling 06/150 

Småbåthavn Gammelheimskjæret 2007 Teknisk avdeling  

Kollenveien Nord 2003 Teknisk avdeling 03/605 

Moeng Gnr 1 bnr 31 2002 Teknisk avdeling  

Nordstraumen boligfelt  1998 Teknisk avdeling  

Nordstraumen sentrum 1994 Teknisk avdeling  

Myrseth Øvre 1990 Teknisk avdeling  

Bakkejord Øvre 1989 Teknisk avdeling  

Sørstraumen 1989 Teknisk avdeling  

Solmoen 1987 Teknisk avdeling  

Storneset 1985 Teknisk avdeling  

Elvelund 1984 Teknisk avdeling  

Engslettveien 1982 Teknisk avdeling  

Sørstraumen Vest _Brekka 1982 Teknisk avdeling  
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Øyjordneset Syd og Øyjordneset Nord 1982 Teknisk avdeling  

Langhågen  1981 Teknisk avdeling  

Fredlund 26/61 1981 Teknisk avdeling  

Gang- og sykkelveg Herredshuset - Samvirkelaget 1979 Teknisk avdeling  

Gang- og sykkelveg Nordstraumen - Nordgård 1979 Teknisk avdeling  

Nordgård Boligområdet 1977 Teknisk avdeling  

Kapellområdet 1977 Teknisk avdeling  

PEDERSENPLANEN 1961   
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Organisering av planprosessen og medvirkning  

Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn. Formannskapet er styringsgruppe i jf. 

vedtak i KSTK sak 47/14. 

I tillegg skal det settes av tid til ordinær høring hos innbyggerne og offentlige myndigheter og 

skal gjennomføres møter med OKU, HSU og TAU, næringsrepresentanter, ungdomsråd, 

eldreråd og alle andre aktører som har påvirkning på samfunnsliv i kommunen. 

 

Hvordan medvirknings prossesen ble følgt, innspill og uttallelser. 

 

Det ble gjennomført møter med OKU, HSU og TAU, ungdomsråd og eldreråd. Møte med 

Kommunalt råd for funksjonshemmede ble ikke gjennomført, da det etter telefon samtale 

kom fram at de interesser rådet har er tatt hensyn i planprogrammet. Det ble ikke satt opp 

møte med næringsrepresentanter, men etter tilbakemeldingen fra næringsrådgiver var 

interesser til sunn næringutvikling i kommunen ivarett.  

Forslag til Planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn for første gang med fristen 

15.06.2015.  Det var annonsert både på kommune sin nettside, avisen og kommune facebook 

side. Etter den første høringen kom det kun to skriftlig innspill: 

1. fra Solfrid S.Hovda (131 Luftving, Gumpen) om et forslag til gang- og sykkelvei 

langs Vikaveien i Sørreisa (15/153). Fire «støtte-innspill» til Solfrid S.Hovda sitt 

innspill med samme ønske om gang- og sykkelveien langs Vikaveien kom fra Jens 

henrik Paulke, Jo Idar Dahlgren, Simen Tellefsenog og Andreas Frost Jensen.  

2. fra Thomas Hansen (Sørreisa IL Fotball) – Innspill til arealplan/sentrumsskole i 

Sørreisa (15/153). Der det legges frem ønske fra Sørreisa IL Fotball om å bygge en 

flerbrukshall i tilknytning til den nye skole. I hht dette ønske ble det gjennomført et 

møte på Kommunehuset mellom representanter for Sørreisa IL Fotball. Ordfører, 

rådmann og arealplanlegger.  

 

Vi har også fått merknader/innspill/uttalelser fra Direktoratet for mineralforvaltning med 

Bergmesteren for Svalbard (DMF), høringsuttalelse fra Norges vassdrag- og energidirektorat 

(NVE), uttalelse fra Troms fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms, Sametinget og Statens 

Vegvesen. 

 

Alle uttallelser var grundig gjennjomgått, dokumentet bearbeidet på nytt og supplert ved 

mangel.  
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Framtidsplan 

Når Hva Hvem 

Des. 2014 – feb. 2015 Utkastet av Planprogram utarbeides, 

ihh til planarbeid foretas møter med 

interne fagfolk i kommunen. 

Teknisk og planlegging, 

Helse- og sosial, 

Kultur og oppvekst etc. 

17. februar 2015 Oppstartsmøte med FMSK om 

planprogram. 

sekretariat 

Februar/mars 2015  Vedtak i FMSK.  

Mars 2015 – juni 2015 Høring i 6 uker. Annonse om at 

kommuneplanarbeid igangsettes 

o Troms folkeblad 

o Nordlys 

o www.sorreisa.kommune.no 

o Servicekontoret 

sekretariat 

19. april 2016 

 

Vedtak planprogram FMSK 

2. gangs behandling. 

sekretariat 

28. april 2016 Vedtak planprogram i kommunestyret. 

 

sekretariat 

mai 16 – juni 17 Utarbeidelse av planforslag, 

samfunnsdel og arealdel 

Teknisk og planlegging, 

Helse- og sosial, 

Kultur og oppvekst etc. 

September 17 – 

desember 17 

Gjennomføring av folkemøter og 

temamøter om kommuneplanen. 

 Temaplaner 

 Fellesmøte om samfunnsdelen. 

Ordfører og sekretariat, 

Teknisk og planlegging, 

sekritariat 

Januar 18 Kommuneplanen til offentlig høring 

og oversendelse til off. myndigheter til 

uttalelse. 

sekretariat 

Februar-mars 18 Bearbeiding av høringsuttalelser, 

utarbeiding av endelig planforslag. 

sekretariat 

April-juni 18 Slutt behandling FMSK. sekretariat 

 

http://www.sorreisa.kommune.no/

