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Innledning 
 

Bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i sitt budsjettvedtak 16.12.2010 i pkt 15 at ”Flere alternativer for 

fremtidig skolestruktur skal utredes og legges fram for kommunestyret i 2011. Dette punkt 

skal prioriteres av rådmannen.”  Bakgrunnen var at både Gottesjord og Skøelv skole trengte 

betydelig renovering for å møte dagens krav til skolebygg.  

I februar 2011 vedtok kommunestyret tre alternativer som skulle utredes nærmere, og det ble 

satt i gang en bred prosess som munnet ut i et skisseprosjekt der de tre alternativene ble 

vurdert.  

 

Kommunestyret behandlet skisseprosjektet med de tre alternativene i september 2012 og 

vedtok da i sak 53/12 at den fremtidige skolestruktur i Sørreisa skal være en 1-10 skole i 

sentrum der Sentralskolen og «kokkeskolen» er en del av de framtidige lokaler.  

 

Kommunestyret har behandlet saken senest i sak 45/15 (10.09.2015) der viktige prinsipper for 

prosess og bygging av utvidelse av Sentralskolen til å bli en 1-10 skole ble vedtatt. Ett av 

punktene i vedtaket var å sette i gang et forprosjekt med sikte på å realisere den nye skolen. 

Som en oppfølging av kommunestyrets vedtak om forprosjekt, settes det i gang en 

planprosess med sikte på å få på plass en detaljreguleringsplan for ny Sentrumsskole.   

 

Prosessene i etterkant av kommunestyrets vedtak i sak 53/12 har vist at det er behov for mer 

arealer til skole enn det som per i dag er tilgjengelig. (Jf arbeidet i plan- og byggekomiteen i 

perioden fram til sept 2015).  

 

Ettersom dette er en plan som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det 

utarbeides planprogram. Formålet er å finne de beste arealløsningene som er 

kostnadseffektive og som gir en framtidsrettet og hensiktsmessig skolestruktur. 

 

 

 

Nærmere om planprogram 

 

Planprogram er første steg i arbeidet med reguleringsplan der planen vurderes å kunne ha 

«vesentlige virkninger for miljø og samfunn» og skal utarbeides som ledd i varsling av 

oppstart i planarbeidet.  

Et planprogram er et dokument som skal gjøre rede for formålet med planarbeid. 

Planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som 

blir vurdert og behovet for utredninger som er nødvendige for å gi et godt 

beslutningsgrunnlag. 

 

Forslag til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn/høring samtidig med varsel om 

oppstart av planarbeidet. Høringsfristen er på 6 uker.  

 

Kommunen vil på bakgrunn av høringsuttalelsene som mottas fastsette planprogrammet etter 

at det er behandlet i Oppvekst- og kulturutvalget (OKU), Helse og sosialutvalget (HSU), 

Teknisk og arealutvalget (TAU) og Kommunestyret. Det fastsatte planprogrammet skal ligge 
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til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning og skal klargjøre premisser 

og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller 

beskrive nærmere i planbeskrivelsen og konsekvensutredning.  

 

Formål med planarbeidet 

 

Formålet med planarbeidet er å få frem mest hensiktsmessige og kostnadseffektive 

arealløsninger for framtidige skolestruktur ut fra gjeldende vedtak, konkretisere drøftingen i 

saken og videre legge til rette for bygging av Ny sentrumsskole 1-4 trinn med tilhørende 

fasiliteter, uteoppholdsareal og teknisk infrastruktur.   

 

Lokalisering og beskrivelse av planområdet 

 

Planområdet ligger østover av eksisterende Sentralskolen, på begge sider av Engslettveien 

med kort avstand til FV86 (bilde 1).  

Planområde regulert delvis til boligformål, offentlig formål eller LNF-formål per dagens dato. 

 

Området består av 6 private eiendommer med tilhørende hus og fasilitetsbygg og 2 

kommunale eiendommer med 3 boliger totalt. Høyde på området varierer ca fra kota 16 til 

kota 20 og har areal på ca 5000 m2 (5 mål).  

 

All omkringliggende bebyggelse det området som vurderes for skoleformål består av småhus 

og eneboliger, som er lave og kaster lite skygge på området. Alle vurderings arealene har 

gode solforhold og ligger skjermet fra trafikken. Planområdet er ikke i skredsferlig sone.  
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Bilde 1 Området foreslått til skoleformål nordover og sørover fra Engslettveien (innenfor rød linje).  

 
 

Rammebetingelser for planleggingen  

 

Lokale planer og vedtak  

 

Komuneplanens arealdel og gjeldene reguleringsplaner: 

Norstraumen sentrum 

Pedersensplan  

 

Nasjonale og regionale føringer 

 

Fylkesplan  

 

Fylkesplanen for Troms 2015-2025 slår fast at målet arealforvaltningen skal være forutsigbar 

og legge til rette for god og bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling. Arealbruken skal skje 

etter Arealpolitiske retningslinjer der lokalisering av offentlige tjenester (skole, barnehage, 

helse og omsorgsinstitusjoner m.m.) skal skje med hensyn til effektiv utnyttelse av arealer og 

infrastruktur, lavest mulig energi- og transportbehov og redusert bilavhengighet. 

 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
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RPR universell utforming 

Noen av kravene som skal etterstrebes i henhold til RPR for universell utforming er: 

- Byggeområder skal planlegges utformet med tilfredsstillende atkomst til alle 

bygninger, og med veier og gangveier som gir god fremkommelighet for personer med 

nedsatt funksjonsevne. 

- Utearealer, herunder felles utearealer i tilknytning til boligbygning, utearealer for 

skoler og barnehager, fellesområder, offentlige områder m.m., planlegges utformet 

med tilfredsstillende atkomst for alle, og slik at områdene er brukbare og gir 

aktivitetsmuligheter for alle.  

 

RPR barn og unges interesser i planleggingen 

Noen av kravene som skal etterstrebes i henhold til RPR for barn og unges interesser er: 

- Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, 

støy, trafikkfare og annen helsefare.  

 

RPR samordnet areal- og transportplanlegging 

Målet med retningslinjen er blant annet at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, 

trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal 

legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Noen aktuelle 

retningslinjer er:  

- Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i 

byggesonene i by- og tettstedsområder. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å 

bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde 

områder.  

- Sykkel som transportform skal tillegges vekt der det ligger til rette for det.  

- Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal tillegges vekt i planleggingen.  

 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 

Retningslinjer skal legges til grunn ved planlegging av blant annet ny arealbruk i støysoner 

rundt eksisterende og ny virksomhet.  

 

 

Premisser 

 

Det skal legges til rette for at  Ny sentrumsskole 1-4 trinn med tilhørende uteareal og 

tilknyttet infrastruktur skal planlegges: 

 

Fremtidsrettet  

Hensiktsmessig  

Kostnadseffektiv  

Arealeffektiv  

Gjennomførbar 

Fleksibel  

Trinnvis  

 

Ferdig reguleringsplan skal bestå av plankart, reguleringsbestemmelser og beskrivelse av 

planforslaget med KU og ROS-analyse i tråd med krav gitt i Plan- og bygningsloven med 

tilhørende forskrifter og retningslinjer.Det skal legges spesielt vekt på god informasjon og 
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åpenhet i planprosessen. Dette skal sikres ved bred medvirkning, da det forventes å få inn 

innspill og uttalelser av berørte parter og alle andre. 

 

Ønsket utnyttelse og alternativer  

 

Før reguleringsplanen kan utformes, skal alternativer veies opp mot hverandre og mot valgte 

utredningstema. Det henvises til Skisseprosjekt utarbeidet av A3 Arkitekter i 2012 hvor det 

anslåtte arealbehovet for skolebygget er på ca 1500 m2. 

 

For å komme fram til ønsket arealutnyttelse og de mest riktige planløsninger for politisk 

beslutning skal det parallelt med planprosessen lages Forprosjekt. (ikke helt ferdig avsnitt. 

Kanskje skal stå litt mer om forprosjektet)  

 

Det skal begrunnes og redegjøres for følgene av ikke å realisere planen (0-alternativet).  
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Følgende alternativer inngår i planarbeidet: 

 

0-alternativet – Sentralskolen forblir som den er i dag. 

 

1-alternativet – planområdet er innenfor stiplede linjer på bilde 2. 

 

 
 
Bilde 2 

 

 

Alternativet har ikke/tar ikke for seg arealet for hallutbygging. I dette alternativet inngår 

eiendommene nm – 16/279 – en kommunal eiendom; 16/648, 16/13, 16/442, 16/492, 16/491 – 

private eiendommer.  
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2-alternative – planområdet er innenfor stiplede linjer på bilde 3. 

 
  

 
Bilde 3 

 

Alternativet 2 viser arealet, markert med blå striplet linje, som kan passe for hallutbygging.  I 

dette alternativet inngår eiendommene nm 16/279, 16/346 (innenfor blå linje) – kommunale 

eiendomer; 16/648, 16/13, 16/442, 16/492, 16/491, 16/15 (innenfror blå linje) – private 

eiendommer.  

Eiendommen 16/15 er beboelig.  
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Krav om konsekvensutredning 

 

Planer som har virkninger for miljø og samfunn og som omfatter et planområde på mer enn 

15 dekar (mål) og forutsetter omregulering til et annet formål skal konsekvensutredes etter 

Forskrift til konsekvensutredning. 

 

 

Tema til utredning  

 

Forskrift om konsekvensutredning skal legge til grunn ved gjennomføring av KU.  

- Risiko og sårbarhet herunder støy, grunnforholdene, beredskap og ulykkesrisiko, jf. 

plan- og bygningsloven § 4-3, mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder 

risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred og mm. 

 

- Trafikkanalyse og virkninger av planen. 

Det må påregnes med økning av trafikk på visse tidspunkt av døgnet. Veiløsningene er 

ikke på plass og derfor hele skoleareal planleggingen med veg- og trafikk løsningene 

må samordnes med sentrumsplan planleggingen og ses som en helhet. 

 

- Tillengilegheten og parkeringsplasser. Det skal redegjøres for kollektivtransport (i dag 

er det behov for plass samtidig til 4 skolebusser for levering/henting) og situasjonen 

for syklister og fotgjengere i området. Behov for nye tiltak skal framkomme. Det må 

planlegges til nye parkeringsplasser i tilknytning til det nye skolebygget 

 

- Bebyggelsesstruktur, høyder og landskapsvirkning. Utredningen skal vise analyse for 

ny bebyggelsestruktur som skal vurderes i forhold til landskap og omkringliggende 

bebyggelse.  

 

- Universell utforming. Krav til universell utforming utover krav i TEK 10 skal utredes. 

 

- Lanbruk. Planforslaget medfører omregulering fra LNF-formål (Pedersensplan) til 

utbyggings,-offentlig formål. 

 

 

Det som skal beskrives 

 

- De foreslåtte formål til skoleareal inkluderer beboelige eiendommer. Det må 

argumenteres for valg av ytre grenser. Derfor må det tas spesiell hensyn til dette ved 

videre detaljplanlegging og vurderes mot alternative arealer.  

 

- Tekninsk infrastruktur. Det må utredes hvordan tilstanden for eksisterende 

infrastruktur er og hva som er nødvendige tiltak for planområdet 

 

- Barn og unges interesser, tilstrekkelig uteareal for elever, nærmiljø, friluftsliv og helse 

etc. 
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- Kulturminnegrunnlaget 

 

- Naturmiljø og grønnstruktur. Eksisterende grønstruktur skal registreres og behov for 

ny grønnstruktur skal vurderes. Biologisk mangfold vurderes i tråd med 

Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 

- Klima og energi. Muligheter for fjernvarme eler andre typer energitilførsel skal 

utredes.  

 

 

 

 

Forslag til avbøtende tiltak 

 

Dersom det kommer fram negative konsekvenser ved gjennomføringen av planlagt tiltak, skal 

det beskrivs hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres. Avbøtende tiltak skal innarbeides 

i planforslaget.  

 

 

 

Organisering  
 
I henhold til kommunens delegeringsreglement, er formannskapet overordnet organ ved 

utarbeidelse av planer etter PBL kap 10 og 11. Formannskapet foretar den endelige 

innstillinga i plansaker til kommunestyret. Dette er et forslag til Planprogram til 

detaljreguleringsplan og skal behandles etter § 12 i PBL.  

Kommunestyret skal fastsette planprogrammet jf PBL § 12-9 og de skal vedta 

reguleringsplanen når den er klar jf PBL § 12-12. 

Videre i hht kommunens delegeringsreglement, er PBL § 12-8 om oppstart av 

reguleringsplanarbeid lagt til teknisk og arealutvalget (TAU).  

Det følger av sakens tema – skole og skolebygg – at planprogram og senere reguleringsplan 

også skal behandles av Oppvekst- og kulturutvalget og Helse og sosialutvalget slik at disse 

kan gi høringsuttalelser. 

Nærmere organisering følger av kommunestyrets vedtak i sak 45/15 den 10.09.15, punkt 10 

og 11:  

10. Forprosjektet er administrativt organisert, med prosjektleder som etter rådmannens 

nærmere vurdering hentes utenfra, og som en del av investeringskostnadene. 

Formannskapet er utvalg for økonomi og utvalg på tvers av fagområder, og 

oppnevnes til politisk styringsgruppe for forprosjektet. 

11. Kommunestyret vedtar etter saksframlegg fra rådmannen den disponible økonomiske 

ramme for skolebyggprosjektet, og Kommunestyret vedtar de reguleringsmessige 

forhold og arealdisponeringen rundt byggingen, herunder forholdet til den pågående 

revidering av sentrumsplanen. 
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Planprosess  

 

Nedenfor fremgår forenklet flytskjema for planprosess med konsekvensutredning. 

 
Figur 1 Flytskjema planprosess med konsekvensutredning 

 

I forhold til flytskjema er vi nå i den fasen hvor forslag til planprogram legges ut til offentlig 

høring som ledd i varsling av oppstart i planarbeidet. Planvarsel med forslag til planprogram 

ble annonsert i lokal avis og tilsendt berørte offentlige og private instanser, grunneiere og 

andre berørte parter.  

Videre skal endelig forslag til planprogram fremmes til et politisk utvalg og fastsettes innen 

10 uker etter frist for uttalelsen. Vedtatt planprogram vil danne grunnlag for det videre 

planarbeidet. 

 

Neste steg vil være å utarbeide selve planforslaget (plankart, planbestemmelser og 

planbeskrivelse med KU-rapporter). Planforslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og høring 

i 6 uker. Endelig planforslag vil bli tatt opp til politisk behandling før kommunestyret fatter et 

endelig vedtak.   
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Medvirkning 

 

Arbeidet legges opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 krav til 

informasjon og medvirkning slik at allmenheten og berørte vil sikres informasjon ved varsel 

om oppstart i tillegg til åpent informasjonsmøte før forslag til Planprogram til 

detaljreguleringsplan for Ny sentrumsskole 1-4 trinn legges ut på høring og offentlig ettersyn.  

 

Varsel om igangsatt planarbeid: 

 

Kasjer 

Folkeblad/Nordlys  

Kunngjøring på Sørreisa kommune hjemmeside, facebookside og grunneiere, naboer og 

offentlige instanser etter mottatt liste. I tillegg skal arrangeres åpent informasjonsmøte for 

allmenheten og berørte parter.  

 

 

Forslaget til planprogram skal sendes til uttalelse til: 

 

Fylkesmannen i Troms 

Troms Fylkeskommune 

Landbruksdirektoratet 

Statens Vegvesen, Region Nord 

Direktoratet for kulturminneforvaltning 

Sørreisa Næringsforening     

NVE, Region Nord 

Troms Kraft 

Bergvesenet  

Land- og skogbruksforvaltning 

Sametinget 

Troms Kraft 

Kystverket? 

Barnas representant 

Undervisningsutvalget 

Helse- og sosialutvalget 

Kulturutvalget  

Ungdomsrådet 

Eldrerådet  

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Foreldre utvalg 
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Fremtidsplan 

 

 

Når Hva Hvem 

 Utkastet av Planprogram for Ny 

sentrumsskole 1-4 trinn utarbeides, 

ihh til planarbeid foretas møter med 

interne fagfolk i kommunen. 

Teknisk og planlegging, 

Helse- og sosial, 

Kultur og oppvekst etc. 

Fagfolk  

Ikke bestemt dato, men 

første uke i oktober.  

Åpent informasjonsmøte med 

grunneierne og allmenheten.   

Rådmann 

Ordfører 

Teknisk og planlegging 

Oppvekst og kultur  

11.10.2016 Planprogrammet legges fram til HSU. Teknisk og planlegging 

12.10.2016 Planprogrammet legges fram til OKU. Teknisk og planlegging 

13.10.2016 Planprogrammet legges fram til TAU. 

Vedtak om at planprogrammet legges 

ut på høring og offentlig ettersyn. 

Teknisk og planlegging 

Oktober-november 2016 Høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 

Annonse om at reguleringsplanarbeid 

for ny skole 1-4 trinn igangsettes 

o Troms folkeblad 

o www.sorreisa.kommune.no 

o Servicekontoret 

sekretariat 

Januar-februar 2017   Vedtak planprogram i TAU 

2. gangs behandling. 

sekretariat 

Februar-mars 2017 Fastsettelse av Planprogram i 

kommunestyret. 

sekretariat 

 Utarbeiding av planforslaget med KU. Teknisk og planlegging 

 1.behandling av 

detaljreguleringsplanen i OKU 

sekretariat 

 1.behandling av 

detaljreguleringsplanen i TAU. 

Vedtak  

 

 Detaljreguleringsplan legges til 

offentlig høring og oversendelse til 

off. myndigheter til uttalelse. Høring 

minst 6 uker. 

Sekretariat, teknisk og 

planlegging 

 Bearbeiding av høringsuttalelser, 

utarbeiding av endelig planforslag. 

Teknisk og planlegging 

 2.gangs behandling i TAU. sekretariat 

 Slutt behandling Kommunestyret  sekretariat 

 

 

 

 

 

 

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

