
Til planforum – stedsutviklingsprosjekt områdeplaner for Vangsvik og Stonglandseidet 

   

Tranøy kommune er med i småkommuneprogrammet for Troms, er nå i fase i 2 i prosjektet og har 

hatt planprogrammene for Vangsvik og Stonglandseidet til offentlig ettersyn.  

Vi har tatt hensyn til en del innspill fra høringsinstanser og gjort noen justeringer på 

planprogrammene. Fremdriftsplan for medvirkning er justert, barnetråkk tatt med som metode og 

klimatilpasning også tatt med som utredningstema. 

Fastsetting av planprogam Vangsvik er vedtatt i Planutvalget 01.01.17. Saken skal behandles i 

kommunestyret den 21.02.17. Spørsmålet om Fastsetting av Planprogrammet for Stonglandseidet er 

planlagt til neste møte i Planutvalget den 29.03.17 og i kommunestyret 25.05.17. 

 Vedtak fra offentlig møteprotokoll Utvalg plan næring og drift i Tranøy kommune 01.01.17: 

1/17  

VANGSVIK - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  

Behandling:  

Vedtak enstemmig:  

Kommunestyret fastsetter med dette forslag til planprogram for områderegulering Vangsvik, datert 

15.12.2016 for Tranøy kommune, med følgende endringer:  
Det er lagt inn ny fremdriftsplan for medvirkning  

Barnetråkk tatt med som metode  

Lag og foreninger tas med i oversikt medvirkning  

Klimatilpasning tas med som eget utredningstema i kapittel 5 i planprogram  

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-13 

Riktig valg av plantype? 
Kulturetaten i Fylkeskommunen mener Tranøy kommune bør vurdere en annen plantype. Dette er 

noe vi også har sett på. Men vi er nå kommet såpass langt som til fastsetting av planprogram så hva 

skjer hvis kommunestyret velger en annen plantype?  Årsaken til at vi nå er i tvil når det gjelder valg 

av plantype er høye kostnader til undersøkelser av landområder for kulturminner. Vi har fått en 

foreløpig pris fra Kulturetaten på forundersøkelser for Vangsvik på 1 million kroner og for 

Stonglandseidet 1,5 milloner. Vi forstår det slik at det er svært sannsynlig at det blir gjort funn av 

automatisk fredete fornminner fra jernalder og steinalder. Da må Tranøy kommune ta alle 

kostnadene, også til arkeologiske utgravinger hvis funn blir gjort. Det er derfor ikke mulig å vite hva 

de totale kostnadene kan bli på nåværende tidspunkt. Kulturetaten må først gjøre sine 

undersøkelser. Planutvalget går som sagt inn for områdeplaner og har vedtatt fastsetting 

planprogram Vangsvik.  

Utredninger byggegrunn og rasfare Stonglandseidet 
NVE har vært på befaring her i Tranøy i forbindelse med den nasjonale skredfarekartleggingen.  
Mange boliger og regulerte boligfelt, skole og sykehjem ligger innenfor sannsynlighet for skred 1 til 
1000 år. Ikke tillatt med boligbygging der.  Nesten hele stedet er innenfor faregrensen 1 / 5000 år 
hvor det heller ikke er tillatt med offentlige bygg.  
Vi må derfor få avklart hvilke områder som kan være aktuelle å planlegge for boliger, 
næringsutvikling, uterom, grøntområder, lekeområder osv. Dette har forsinket framdriften med 
områdeplanlegging av Stonglandseidet. Det er behov for å få utarbeidet faresonekart for hele stedet. 



Det også er store områder med marine avsetninger på Stonglandseidet. Her må det også gjøres 
grunnundersøkelser.  
 
 

Noen grunner til valg av områdeplan  

Planene for Vangsvik og Stonglandseidet er en del av en kommunal planstrategi for å få til økt bolyst 

og tilflytting. Dette ble vedtatt av kommunestyret i 2013. Konkrete planer som vil være styrende for 

utviklingen er en del av småkommune satsingen i Tranøy. 

Det vil bli kommunen sin egen plan og det er derfor mulig å ha bedre kontroll med utviklingen enn 

ved en kommunedelplan. Vi frykter det blir mindre sammenheng når det gjelder byggeskikk på stedet 

hvis private utbyggere står for all planleggingen. Et av målene er å få til mer trivsel i tettstedene. Det 

bør være en sammenheng mellom eksisterende og nye bygg i byggestil.  

Det vil sannsynligvis gjøre det enklere for private utbyggere, husbyggere og øvrig næringsliv med 

områdeplaner fordi man får mer detaljerte områdevise avklaringer i arealbruken. Man kan vel også 

gå rett på byggesak der det haster mest, fordi også mulig å detaljregulere. 

Planen er juridisk bindende og derfor mulig å ekspropriere grunn hvis nødvendig for få til fortetting i 

kommunesentrene. 

Grunnen til vi har tatt med et såpass stort areal som 3316 dekar for Stonglandseidet er blant annet 

for å få med hele nedslagsfeltet for skred. Det vil si få med hele området som skal skredfarevurderes. 

Dyrket jord på sørsiden av Eidet har vi vurdert å ta ut av planområdet. Området ved Eidevannet er 

tatt med fordi det er lokal interesse for en plan for friluftsliv der.  

For Vangsvik er arealet på 940 dekar. Dyrket jord ned mot sjøen mot sør er det politisk enighet om 

må bevares, er ikke med i planområdet. 

 

1. Planprogrammene har vært på høring men bare kulturetaten i Fylket påpeker at dette 

kanskje ikke er riktig plantype fordi det er tatt med såpass mye areal i landskapsrommet. 

Kulturetaten sitt innspill kom ikke før 2 måneder etter høringsfrist. Hvis vi har valgt feil 

plantype er det merkelig at ikke andre høringsinstanser har bemerket dette. Fordeler og 

ulemper med områdeplan og kommunedelplan? 

2. Er en kombinasjon av kommunedelplan og områdeplan en mulig løsning? Da kan vi ha 

områdeplaner for et mindre område i sentrum av Vangsvik og Stonglandseidet. Resten av 

planavgrensningen som vi har i dag blir da kommunedelplaner.  

3. Varsel om planoppstart og utlegging til offentlig ettersyn gjelder for områdeplaner. Alle 

berørte private grunneiere, organisasjoner og høringsinstanser er blitt skriftlig informert om 

saken og fått tilsendt planprogrammene. Hvis vi for eksempel velger en kombinasjon av 

områdeplaner og kommunedelplaner kan man da gå videre i planprosessen eller må vi starte 

på nytt?  

4. Hvis kommunestyret heller vedtar kommunedelplaner for Vangsvik og Stonglandseidet med 

samme planavgrensning som for planforslagene i planprogrammene – kan planoppstart og 

offentlig ettersyn osv. som er gjort være gyldig også for denne plantypen?  



5. Endring av og oppheving av eksisterende reguleringsplaner innenfor det nye planområdet? 

Det blir mye som må endres hvis ny plan skal gjelde foran de gamle. Eller kan vi ta med i 

bestemmelser at tidligere vedtatte planer blir deler av den nye planen. For eks «ikke i 

motstrid til gjeldende planer». Hvilke mindre endringer kan gjøres uten ny oppstartsprosess 

(som for utarbeiding av ny plan) for eksisterende reguleringsplaner, kommuneplaner. 

6. Et planprogram skal beskrive planprosess og alt som skal gjøres med selve planarbeidet, hva 

som må utredes i selve planen. Er det noe mer som må tas med i planprogram for Vangsvik 

og Stonglandseidet? 

 

 

 

 
Planlagt i fase 2 og begynnelse på fase 3 i småkommuneprogrammet for Tranøy: 

 
 Involvere barn og unge i planarbeid ved å la medvirke i prosesser – Blir tatt med i selve 

planprosessen med områdeplaner 
 Intervjue nøkkelpersoner, ildsjeler – aktivitet, identitet på stedene - Fokusintervju 
 Oppstart detaljplanlegging Stonglandseidet og Vangsvik –   
 Planprogram endelig fastsettes i perioden februar - april 2017.  
 Utredninger skredfare – NVE har vært på befaring, nye undersøkelser og faresonekart i løpet 

av 2017.  
 Grunnundersøkelser Stonglandseidet. 
 Utredninger kulturminner Vangsvik og Stonglandseidet. Muligheter for valg av annen 

plantype på grunn av høye kostnader for kommunen ved valg av områdeplaner. 
 

 
 


