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 Kapittel 1 - Innledning 

Tranøy kommune har nå satt i gang med  en  planprosess  for Stonglandseidet sentrum. Planen 
utarbeides som en områderegulering med arealplankart og bestemmelser. jfr. PBL. § 12-2.1 
Nåværende planer gjelder til  den nye planen blir endelig vedtatt.  
 
henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 skal det også utarbeides et planprogram ved 
områderegulering. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til 
planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling 
av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.  
 
§ 12-2.Områderegulering 
Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens 
arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise 
avklaringer av arealbruken. 
Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre 
myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. 
For områderegulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt kommuneplan gjelder 
§§ 4-1 og 4-2 andre ledd. 

 
Planlegger og saksbehandler: Stein Schjølberg 
 
Kontaktinfo: 
stein.schjolberg@tranoy.kommune.no 
tlf: 94787807 
Tranøy kommune sentralbord:77874000 

   
  Formålet med planen 
   
Dette forslaget til planprogram for Stonglandseidet sentrum er en del av Tranøy kommunes formål 
for å styrke utviklingskapasiteten og bidra til lokalsamfunnsutvikling. Dette er også formålet i 
småkommuneprogrammet for Troms som Tranøy kommune er med i. Kommunen har også fått 
utarbeidet en stedsanalyse for Vangsvik. (Stedsanalyse med fokus på Stonglandseidet og Vangsvik, 
datert 30.10.2015) 

   
Områdereguleringen skal danne et grunnlag for utvikling av sentrumsområdet ved å legge til rette  for 
utbygging  av  boliger, offentlige bygg,  næringsutvikling og   andre  sentrumsfunksjoner. Dette vil igjen 
gi et bedre og mer forutsigbart grunnlag for senere detaljreguleringer. 

I planarbeidet skal det særskilt jobbes med å: 
- tilrettelegge for funksjonelle nærings- og boligområder 
- øke attraktiviteten for fastboende og besøkende i sentrum 
- Styringsdokument for detaljplanlegging og være en del av småkommuneprogrammet i Tranøy. 

mailto:stein.schjolberg@tranoy.kommune.no
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Kapittel 2 – Planprosess 

Krav til planprosess  

I gjeldenende arealplan (rullert 2015) er ikke områdene Stonglandseidet og Vangsvik sentrum tatt 
med i behandling av planen fordi man gjennom eget prosjekt skal legge rammene for 
arealdisponering og tettstedutvikling på disse stedene.   
 
Gjeldende kommuneplan setter samtidig krav til at det skal utarbeides reguleringsplaner for områder 
satt av til utbyggingsformål. 
 
Planprogram blir lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  Samtidig kunngjøres oppstart av 
områdereguleringsarbeid.  Planprogram og varsel om planstart blir kunngjort i Troms Folkeblad, 
lokalavisen  Sør Senniens Tidende og på nettsidene til Tranøy kommune.  I tillegg blir papirutgaven 
lagt frem til gjennomsyn på servicekontoret på kommunehuset, på Joker Stonglandseidet og Joker 
Vangsvik. Private og offentlige parter og interessenter blir tilskrevet og invitert til å komme med 
innspill og synspunkter tilknyttet planarbeidet. 
 
Hele planarbeidet vil bli utført av Tranøy kommune, Plan og Næringsetaten. Dette inkluderer også 
konsekvensutredninger / ROS analyser. 

Framdriftsplan 
På bakgrunn av PBL. § 12-8 – 12 legges det opp til følgende framdrift for plan- og 
utredningsarbeidet. Tidsplanen vil kunne forskyves 
 

Planfase Aktiviteter Periode 
Oppstartfase Avklare planavgrensning, rammer og 

utfordringer. AU 

 
Februar – April  2016 

Utarbeide forslag til planprogram/ vedtak PND  
Vedtak i PND om utlegging av planprogram  
til  offentlig ettersyn ettettersyn. 

Juni 2016 
 

Oppstartsvarsling og utlegging av 
planprogram  til  offentlig ettersyn  (6 ukers 
høringsfrist) 

 
Juli 2016 

Offentlig  ettersyn  av  forslag ( minimum 6 uker) Juli - August 2016 
Folkemøter Septemeber – Oktober 2017 
Merknadsbehandling og utarbeidelse av 
endelig planprogram 

November –   Desember 
2017 

Utredningsfase Planutvikling og utredningsarbeid Januar - Juni 2018 

1.gangsbehandling Vedtak  om  offentling    ettersyn Juni 2018 
Kunngjøring 
Offentlig  ettersyn    av  planforslaget (6 uker) Juli – August2018 
Merknadsbehandling og utarbeidelse av 
endelig områderegulering 

September– November 2018 

Sluttbehandling 2.gangsbehandling av planforslag og vedtak i 
kommunestyret 

 
Desember  2018 
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Medvirkning 

Plan og bygningsloven  kapittel  5  stiller  krav  om  at  berørte  parter og  offentlige  myndigheter skal  
få skriftlig informasjon i brevform ved kunngjøring av oppstart av planarbeid. Dette gjøres samtidig 
som planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

 

 
 

Kunngjøring ved annonse i avisen Troms Folkeblad ( tf Folkebladet) og Søndre Senniens Budstikke. 

- Brev til berørte grunneiere, rettighetshavere og interesseorganisasjoner 
- Informasjon gjøres tilgjengelig på Tranøy kommune sine hjemmesider 
- Sentrale dokumenter gjøres tilgjengelig på kommunehuset, Joker Stonglandseidet og Joker 

Vangsvik. 
- Det vil bli arrangert folkemøter 

- Planlegging I kommunen på tvers av sektorer 
- Intervjue nøkkelpersoner / Ildsjeler om utvikling, aktivitet og identitet på Stonglandseidet 
- Kartlegge barn og unges identitetsfølelse og stedsopplevelse 
- Involverer barn og unge i planarbeidet ved å la de medvirke i prosesser 

 

Grupper som skal 

involveres 

Hvordan – når? Ansvar 

Barn og unge Arbeidsverksted /Barnetråkk- 

skole  

Februar-Juni 2017   

Møte 29.11.16 

Planavdeling 

Personalsjef 

Unge voksne Arbeidsverksted/Barnetråkk-

skole :  

Februar-Juni 2017    

Møte 29.11.16       

Planavdeling 

Personalsjef 

Eldre/funksjonshemmede Prosessmøte med Rådet for eldre 

og funksjonshemmede: 

Februar –Juni 2017 

Planavdeling 

Folkemøter Arbeidsverksted 

Februar – Juni 2017 

Planavdeling 

Lokale ildsjeler Intervju: Februar- Mars 2017 Planavdeling 

Grunneiere lag og 

foreninger 

Møter: Februar-Mars 2017 Planavdeling 

Næringslivet / Utbyggere 

/ Politikere 

Møter, Fokus intervju: 

Februar- Mars 2017 

 

 

 

Planavdeling / 

Arbeidsutvalg 
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         Barn og unge 
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 

tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte  

skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte ( PBL§ 5–1). 

Rammene for medvirkningen slik disse er definert i plan- og bygningsloven, er vide. Utfordringen er å 

ivareta alle hensyn som fremmer lovens intensjon og samtidig legge til rette for en målrettet 

planlegging  som er sosialt inkluderende og åpen. Ny kommunikasjonsteknologi og sosiale medier gir 

nye muligheter. 

- Møte med barn og ungdomsgruppa (BUR). De som er med i denne gruppa er både helt unge 
og noen som går på videregående skole og er fra forskjellige steder i kommunen. Her vil det 
passe med et ideverksted med enkle problemstillinger og spørsmål. 

- Samarbeide med skole i Vangsvik og Stonglandseidet i samfunnsfag. Få identitet til 
hjemstedet sitt. 

- Gåtur, vandring til fots i planleggingsområdet 
- Barnetråkk. Få informasjon om barns bruk av leke og oppholdsarealer og snarveier som 

ungene bruker. Barn og unge viser sin bruk av arealene her og nå ved å tegne dem på et kart 

 

 

Kapittel 3 – Rammer og føringer 

 
Statlige rammer og føringer 

- Lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan‐ og 
bygningsloven) 

- Forskrift om konsekvensutredninger av 01. januar 2015 
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av 12. juni 2015 

- Lov av 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
- Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

- Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
- Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
- Lov av 28. juni 1957 nr. 16  om friluftslivet 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen T-2 08 / 

Temaveileder T-1513 Barn og unge i planlegging etter PBL 
- Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 
- Den europeiske landskapskonvensjonen av 1. mars 2004 
- T‐1442 (2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
- T‐1520 (2012) Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
- Rundskriv T‐4/96 lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystsonen 
- NVEs retningslinje 2/2011 Flom og skredfare i arealplaner 

 
 

Regionale og fylkeskommunale rammer og føringer 

- Regional planstrategi for Troms  2012 – 2015 
- Fylkesplan for Troms 2014-2025 
- Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske 2016-2020 
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-  

 

Kommunale rammer og føringer 

- Kommunal planstrategi for Tranøy  kommune 2012-2016 
- Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2021 
- Kommuneplanens    arealdel  2015 – 2019 
- Reguleringsplaner  Stonglandseidet 

- Stedsanalyse Tranøy kommune 30.10.2015. Med fokus på Stonglandseidet og Vangsvik 

 
 

 

Kapittel 4 – Planområdet 

 

 
Stonglandseidet sett fra Bøttedalskollen.  Eidepollen til høyre, opp til venstre Leirpollfjellet med Eidetvannet foran.  Midt 
på bildet kirka.  Foto: Odd-Arne Andreassen 

 
 
Stonglandseidet er et smalt eide som binder Stonglandshalvøya til Senja.  Opprinnelig 
stedsnavn er Eidet, men ble endret til Stonglandseidet for å skille det fra andre steder med 
samme navn når dampskipsanløp og poståpneri kom på slutten av 1800-tallet.  På vestsiden 
av Eidet ligger Eidepollen, som til tross for navnet ikke er en lukket poll, men en liten 
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fjordarm.  Mot øst ligger Tranøyfjorden.  Stonglandshalvøya er ca. ei mil lang. Når man 
kommer vestfra enten til lands eller til vanns vil du se Stonglandet som ei langstrakt øy.  
 
Mot nord ligger Eidefjellet eller Àidevàrri med høyeste topp 884 m. Mot sør strekker 

Stonglandet seg med lavere og mer avslepne koller og fjell.  Fjellsiden mot Eidefjellet består 

av bratte områder noe som gjør at store deler av eksisterende bebyggelse ligger i rasutsatte 

områder. 

 
 

 

 

 

Planavgrensning: 
Planområdet er på 3316 dekar. På grunn av skredfare på nordsiden av bebyggelsen er det også 

foreslått et større område mot sør. 

 

 

Foreslåtte  tiltak for området 

Områdereguleringen skal danne et grunnlag for utvikling av Stonglandseiedet ved å legge til 
rette for videre utbygging av boliger og næringsutvikling 
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Følgende tiltak vurderes i planarbeidet: 

 

- Deler av LNFR området innenfor planområdet mot nord må utredes nærmere med hensyn til 
rasfare. 

- Velge områder hvor det er trygg byggegrunn og ingen rasfare. Ny faresonekartlegging 2017 

- Uvide plangrensen for  deler av nåværende LNFR til boligformål og annet.  

- Området som er tatt ut av arealdel i komuneplanen,( hvitt felt i kart) detaljplanlegges for 
fremtidig bruk. Det bør planlegges for flere boliger, utleiebygg , etablering av næringsliv, for 
eksempel turisme osv 

- Områder med marin avsetning må grunnundersøkes / Der hvor aktuelt å bygge. 

- Stonglandseidet sentrum / Detaljplanlegge. Blanding av for eks forretning, i første etasje og 
leiligheter i etasjer over.  

- Friluftsområder, uterom –  park beplantning 

- Grøntområder i områder for fortetting 

- Områder for aktivitet ute sikker skolevei barn 
 

 

 

Bekrivelse av planområdet 
Geologiske forhold / skredfare 

 

 

Kart hentet fra NGU's nasjonale løsmassedatabase.  Viser marin grense og mulighet for marin leire. Det kan være fare for 
dårlig byggegrunn mange steder. 

Berggrunnen på og rundt Stonglandseidet består av granitt.  Alt av det som er bebygde område ligger 

under marin grense. I flere av disse områdene med løsmasser er det fare for kvikkleireskred.  
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Aktsomhetskart for jord og flomras, NVE 

 

Aktsomhetsområde snø og steinras, NVE.   

Aktsomhetskartene viser at det også kan være fare for jord og flomras, steinsprang og snøskred 

mange steder. En avklaring av reel fare kan frigjøre områder for utvikling.  

I forbindelse med bygging av omsorgsboliger har kommunen fått utarbeidet en skredfarevurdering 

for dette tomte området.( NGI, Rapport: Skredfarevurdering 17.07.2010). Etter NGIs vurdering er 

samlet sannsynlighet for skred for dette området på 1 til 1000 år. For denne typen bygg skal 

sannsynligheten for skred være mindre enn 1/1000. Kravet i Plan og Bygningslov er at faren skal være 

mindre enn 1 til 5000 pr år. Hvis det skal utbygges i slike områder må det anlegges skredvoll. Sikring 

med skredvoll er vanskelig da vollen må være 15-20 m høy 
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Kulturminner 

 
Kartet viser plassering av de eldste bygningene på Stonglandseidet med mørke blå felt.  Lyse blå felt er offentlige bygg og 
servicebygg. 

Det er ikke påvist automatisk fredete kulturminner i det omsøkte planforslaget (fra før 
1537). Se Askeladden kulturminne database, Riksantikvaren Kulturminneloven §25 
 

Landskap 

Fjellsiden på nordsiden av Stonglandseidet hvor det er fare for snøskred. Offentlige bygg, skole, 
sykehjem og alt av nyere bebyggelse er bygd i områder hvor det kan være rasfare.  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50/KAPITTEL_6#§25
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Den mest dominante og karakteriserende delen av Stonglandseidet er selve «Eidet» hvor kirka og 

den gamle kirkegården ligger omgitt av gamle furuer og åpne landbruksarealer.  Både de klimatiske 

hensyn og stedets karakter bør veie tungt for at området skal bevares. Den sentrale og åpne 

plasseringen av kirka midt på Eidet gjør den til det mest dominerende bygget på Stonglandseidet.  
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Den øvrige gamle bebyggelsen ligger hovedsakelig på sørsiden av Stonglandseidet, med naust og 

bryggeanlegg sentralt på østsiden av Eidet.  I dag er området preget av småbåter og utleiebåter til 

havfisketurister. 

 

Moderne boliger på Stonglandseidet   

 



 
 

13 
 

Plassering av fremtidig bebyggelse 

 

Kartutsnitt av kommuneplanen / grønt felt er LNFR område i det nye kommuneplan forslaget hvor 

det pr i dag ikke er tillatt med boligbebyggelse. Lysegrønt tillates spredt boligbebyggelse. Gult felt 

nåværende og framtidig boligbebyggelse. Oransje felt er avsatt til fritidsbebyggelse.  De hvite 

områdene viser områder avsatt til byggeområder - her gjelder de eksisterende reguleringsplanene 

for utbygging 

 Stonglandseidet gnr 16 bnr 3  - 50 dekar har 25 ledige tomter 

 Stonglandseidet sentrum         - 20 dekar har 20 ledige tomter 

 

Store deler av Stonglandseidet er båndlagt av hensynssoner for ras og leirgrunn.  Disse områdene kan 

trolig reduseres betydelig ved å gjennomføre grundigere analyser av forholdene.  Det er også mulig å 

bygge skredvoller i de mest rasutsatte områdene på nordsiden av fylkesvegen.  

Aktuelle byggeområder: Øverlandet, Sandelva, «Jokerlia» 

To områder som peker seg ut som aktuelle er Øverlandet/Bankhågen sørvest av Eidet og området 

rundt den nye kirkegården nordøst av Eidet.  Område Bankbygget- Joker og videre vestover bør 

forbeholdes næringsbygg.  Det bør bygges sikker gangsti over «Eidet», gjerne med tilknytning til 

butikk og øvrige gangsti mot skole. 

Eiendomsforhold: 
 

- Private grunneiere  av gårdsbruk, boliger og festetomter. 
- Tranøy kommune, Den norske kirke. 
- Private næringsdrivende. 
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Forhold  til  andre  kommunale  planer 
 
Samfunnsdel kommuneplan, vedtatt 2013 

For Tranøy kommune er samfunnsdelen av kommuneplanen et viktig styringsdokument hvor 

Stonglandseidet og Vangsvik er valgt ut som viktige satsingsområder for økt boligbygging og 

bosetning i kommunen. Det må tas avgjørelser når det gjelder forming og omforming av de fysiske 

omgivelsene når det gjelder boligbygging, næringsbygg, andre bygninger og veianlegg - områder for 

friluftsliv og lekeområder.  

Fysisk planlegging og arkitektonisk utforming får innvirkning på om man trives der man bor, samtidig 

som dette kan bidra til stedets identitet. Derfor er det viktig å rette søkelyset på bruken av 

Stonglandseidet som bosted og sosial og kulturell møteplass. Næringsliv og arbeidsplasser er selvsagt 

også viktig å ta hensyn til. Det er mange interesser ute og når det gjelder spørsmålet om bruk og 

lokalisering. Samtidig må en sørge for at bestemte brukerinteresser ikke kommer på kollisjonskurs 

med hverandre slik at ikke noens interesser dermed fortrenges. Lokalt finnes det mye kunnskap om 

hva som fungerer bra og dårlig, hva kan føre til uenighet og konflikt. Fra lokale krefter kan man også 

få frem mange ideer og oppfatninger om hva som er bra for stedenes videre utvikling.  

Kommuneplanens arealdel  Tranøy kommune 2015 – 2027 
Som en del av det som Tranøy ønsket å gjennomføre i regi av småkommuneprogrammet var en 

stedsanalyse av Vangsvik og Stonglandseidet.  Rammene for dette arbeidet ble lagt i planprogram for 

rullering av arealplan behandlet 11.12.13: 

Stedsutvikling Stonglandseidet og Vangsvik vedtak i kommunestyre:  
Tranøy kommune er i ferd med å starte opp et prosjekt med sikte på å legge rammene for 
arealdisponering og tettstedsutvikling av Stonglandseidet og Vangsvik sentrum. Prosjektene kan 
fange bredere geografisk enn det en i dagligtale omtaler som sentrumsområder i bygdene.  

Disse områdene unntas for behandling i den kommende arealplanprosessen. Innspill til utnyttelse av 
arealet i disse sentrumsområdene vil bli fanget opp i prosjektet «Stedsutvikling Vangsvik og 
Stonglandseidet». Prosjektet skal berede grunnen for senere utarbeidelse av detaljregulering, 
områderegulering eller kommunedelplan. Inntil ny plan foreligger for områdene gjelder de 
eksisterende planene i området, og disse vil bli lagt til grunn ved søknader om tiltak etter plan- og 
bygningsloven. 
 

Eksisterende reguleringsplaner for utbygging 

 Stonglandseidet gnr 16 bnr 3  - 50 dekar har 25 ledige tomter 

 Stonglandseidet sentrum         - 20 dekar har 20 ledige tomter 
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Kapittel 5 - Utredning 
Aktuelle tema som skal redegjøres for i planen vises i tabellen under. Enkelte tema vil trenge 
supplerende undersøkelser og vil derfor bli konsekvens utredet.  

 Beskrivelse  Metode 

Naturmangfold Virkninger av tiltak på 

naturmangfold og miljø vil bli 
konsekvensutredet. 

Naturmangfoldslovens 

prinsipper vil bli lagt til 
grunn 

 
 

Landskap 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Planlagte tiltak vil føre til 
endringer i landskapsbildet. 

Det er viktig å påse at disse 

endringene tilpasses 

landskapets karakter best 

mulig. Konsekvenser for 

landskapet skal derfor 
utredes. 

 

Redegjøre for i hvilken grad 
planforslaget påvirker 

Viktige naturtyper og 

artsforekomster. 

Vurderinger med 

utgangspunkt i prinsippene i 

naturmangfoldloven gjøres 
ut fra kjent kunnskap i 

naturbasen og 
artsdatabanken. 

 

 

 

 

Landbruk 

Reindrift 

Landbruksarealer i innenfor 

planlagt regulering 

 

AR 5 

Mulige konsekvenser for 
landbruk i forhold til 
jordvern. Omdisponering 
eller sikring av dyrket mark 
 

Klimatilpasning Klimatilpasning nødvendig 

på grunn av forventede 
endringer og konsekvenser 

av de pågående 

klimaendringene. 

Klimaprofil Troms  gir 
oppdatert oversikt over 
forventede 
virkninger/konsekvenser av 
klimaendringene. 

 

Forurensing Dette temaet redegjøres for 

i planforslaget, og foreslås 

ikke utredet nærmere. 
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Veg og trafikk 

Planforslaget  skal legge til 

rette for boligutbygging og 

annen næringsvirksomhet. 

Behov Gang og sykkelsti. 
Skolevei barn. Det vil være 

nødvendig å se på hvordan 

trafikksikkerheten best kan 
bevares 

 

Teknisk infrastruktur Dette temaet redegjøres for 

i planforslaget, og foreslås 

ikke utredet nærmere. 

 

 

 

 

Grunnforhold 

Eventuelle behov for nye 

grunnundersøkelser vil bli 

vurdert. Dette er mest 

aktuelt i områder med 
marine strandavsetninger.  

 

Grunnundersøkelser av 

fagkyndige.(NVE eller andre) 

 
 

 

 
Risiko og sårbarhet 

Det skal utarbeides en 
risiko- og sårbarhetsanalyse 

jf. PBL. § 4-3. Virkninger og 

mulige konsekvenser skal 
beskrives nærmere.  

Rasutsatte områder befares, 
utredes av NVE og NGI / Ny 

faresone kartlegging for hele 

Stonglandseidet for 100, 
1000 og 5000 års skred 

gjennomføres i løpet av 

sommer 2017. Eventuelt 
planlegge rassikring i utsatte 

områder. 

Friluftsliv og uteområder 

 

Dette temaet redegjøres for 

i planforslaget, og foreslås 
ikke utredet nærmere. 

 

Barn og unges 

oppvekstsvilkår  

Dette temaet redegjøres for 

i planforslaget.  

Hvordan planforslaget 

påvirker barn og unges  

tilgang til trygge utendørs 

leke- og oppholdsarealer 

 
Kulturminner 

Det er ikke kjent at det 
finnes automatisk  

fredete kulturminner 
innenfor planområdet.  

Planforslaget vil gjøre rede 
for kulturminner registrert 

i Askeladden og hvordan 
planforslaget påvirker 

kulturminner og kulturmiljø. 
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Universell  utforming Det skal tas hensyn til 

universell utforming ved 

bygging og for uteområder. 

Dette temaet skal redegjøres 

for ved detaljplanlegging i 

området 

 

Alternativer 

Forskriften om konsekvensutredning sier at «planen skal begrunnes og det skal redegjøres 
for følgene av ikke å realisere planen (0-alternativet)». Dette er et referansealternativ som 

øvrige alternativ skal bli sammenlignet med. 0-alternativet vil i denne planen være en 

beskrivelse av hvordan Stonglandseidet vil utvikle seg dersom de tiltenkte ikke 
gjennomføres. 

 

Kapittel 6 - Saksgang 
 

Aktivitet Dato 

 
Vedtak i PND om utlegging av forslag til 

planprogram til offentlig ettersyn. 

 
08.06.2016 

 
 

Kapittel 7 – Merknader etter offentlig ettersyn 
(Dette kapittelet vil bli oppdatert underveis i planprosessen.) 

 

 
Berørte eiendommer / lag og foreninger Stonglandseidet 

Det er laget lister over alle de berørte eiendommene, bolighus og offentlige bygg på 

Stonglandseidet. Alle berørte lag og foreninger vil også bli kontaktet. 

Ved offentlig ettersyn vil alle bli tilskrevet og bedt om å komme med innspill til planene. 
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Innkommende innspill til planprogram Stonglandseidet. Tranøy kommune: Arkivsak 16/31 

 

AVSENDER OG DATO 

 

OPPSUMMERING AV INNSPILL 

 

RÅDMANNENS VURDERING 

                                                     
                                                 Myndigheter med innsigelses kompetanse 

 

Statens Vegvesen 

Region Nord 

Postboks 1403,  

8002 Bodø 

 

Datert: 23.08.2016 

 

I arbeidet med områdeplanen for 

Stonglandseidet må det gjøres 

vurderinger knyttet til 

kollektivtilbudet. Kartlegge behovet, 

plassering og utforming av 

bussholdeplasser som gis en utforming 

i tråd med kravene i håndbok V123 

Kollektivhåndboka. 

Universell utforming viktig ved 

planlegging av Stonglandseidet 

sentrum. Dette gjelder både bygninger, 

anlegg og utearealer. Håndbok V129 

Universell utforming av veger og gater 

anbefales: 

http://www.vegvesen.no/fag/Publikasj

oner/Handboker 

 

Tas til orientering 

 

Flere gode forslag og fra Statens vegvesen 

når det gjelder planlegging av vei, 

trafikksikkerhet og trygg skolevei. I området 

må det også gjøres vurderinger knyttet til 

kollektivtilbudet. Viktig også å ta hensyn til 

universell utforming ved planlegging av 

sentrum.  

 

Fylkesmannen i Troms 

Postboks 6105, 

9291 Tromsø 

 

Datert:01.09.2016 

 

Fylkesmannen mener det er viktig å få 

samlet bebyggelsen for å fremme et 

godt og kompakt tettsted. Dette vil 

ivareta trafikksikkerhet for barn og 

unge, fremme sykkel og gange som 

transportform.. 

I planprogrammet bør det også 

presiseres når en skal involvere de 

forskjellige gruppene.  

Barnetråkk anbefales som 

registreringsmetode for barns bruk av 

området.  

På selve Stonglandshalvøya er det 

ikke tillat å ha rein på beite. En ber om 

at reindriftshensyn blir tatt med i det 

videre arbeidet med 

områdereguleringen. Fylkesmannen 

vurderer at områdereguleringen 

berører flyttvei for rein, og omfattes av 

forskrift om konsekvensutredning jf. 

§3 a. 

Det bør vurderes å ta opp 

områdereguleringen for Vangsvik i 

Planforum, Troms Fylkeskommune 

 

Tas til etterretning 

 

Fylkesmannen vektlegger faglige råd som 

angår selve planprogrammet for 

områdeplan. En fremdriftsplan for når 

involvere forskjellige grupper som barn, 

eldre, lag og foreninger vil bli vurdert. 

Barnetråkk som metode anbefales og vil bli 

vurdert. Det kan også bli aktuelt å gå direkte 

på detaljregulering for visse deler av 

området.  

Rekkefølgebestemmelser for selve planen 

vil bli vurdert.  Vi vil også se på muligheten 

for å ta opp områdereguleringene for 

Vangsvik og Stonglandseidet i Planforum, 

Troms Fylkeskommune. 

 

Det er lagt inn ny fremdriftsplan for 

medvirkning i planprogram 

 

Barnetråkk tatt med som metode  

 

Lag og foreninger tas med 
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Troms fylkeskommune 

Postboks 6600,  

9296 Tromsø 

 

Datert: : 29.08.2016 

 

 

I følge plan- og bygningslovens § 1, 5. 

ledd så skal estetisk utforming av 

omgivelsene ivaretas. Planen vil gi 

utbygging nært eksisterende 

bebyggelse. Den nye bebyggelsen må 

passe sammen med den eksisterende 

bebyggelsen. Viktig når man skal 

fastsette bestemmelser for utforming, 

utnyttelsesgrad og plassering. 

Kommunen bør ta inn klimatilpasning 

som utredningstema i kapittel 5 i 

planprogram for Vangsvik 

 

Sentrumsnær fortetting med boliger 

anbefales. Sykkel, kollektiv og gange 

må tilrettelegges for, mens biltrafikk 

og bilparkering begrenses. Universell 

utforming og trygg skolevei bør det 

tilrettelegges for med gode og trygge 

gangløsninger i sentrum.  Det henvises 

til Statens vegvesen vedrørende 

vegløsninger og tilrettelegging for 

kollektivtrafikk. 

Fylkeskommunen anbefaler at planen 

legges frem for drøfting i regionalt 

planforum. 

 

    

 

 

Tas til etterretning 

 

Det er interessant at Fylkeskommunen sier 

noe om byggeskikk. Bebyggelsen må passe 

sammen med den eksisterende bebyggelsen. 

Vi mener det også må sees i sammenheng 

med kulturlandskapet og naturen omkring. 

 

Vi er enige i at kommunen bør ta inn 

klimatilpasning som utredningstema i 

kapittel 5 i planprogram.  

 

Sentrumsnær fortetting er i tråd med 

retningslinjer for klima og energiplanlegging 

i kommunene og statlige planretningslinjer 

for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. Universell utforming 

og tilrettelegging for sykkel, kollektiv og 

gange er også noe som vi er enige i bør 

vektlegges. 

 

 

Klimatilpasning tas med som eget 

utredningstema i kapittel 5 i planprogram 

  

 

 

Kulturetaten 

Fylkeskommunen 

 V /Harald G Johnsen 

Konservator/arkeolog 

Postboks 6600 

9296 Tromsø 

 

Datert: 26.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innspill til planarbeidet vedrørende 

førhistoriske kulturminner  
 

Det er med stor sannsynlighet for 

uoppdagede automatisk freda 

kulturminner innenfor planområdet. 

Dette gjelder også eksisterende 

landbruksarealer i bruk. Her det er 

aktuelt med sjakting med gravemaskin 

for å påvise spor etter eldre bosetning 

under pløyejordslaget. Tranøy  

 

kommune har mange gravminner fra 

jernalder, men få synlige hustufter. Slike 

kan ligge i uberørt grunn under dette 

laget.  

Arbeidet vil trolig bli så omfattende at 

det må det organiseres som et prosjekt 

med leder og feltarbeidere. For å kunne 

 

Tas til orientering 

 

Vi er i dialog med Fylkeskommunen når det 

gjelder kravene til bevaring av automatisk 

fredete kulturminner. 

Alt av dyrket jord innenfor planområdet vil 

bli registrert og det vil bli foretatt 

arkeologiske utgravinger der.   

Dette vil påføre kommunen store kostnader. 

 

 

Vi har 23.11.16 fått en foreløpig pris for §9 -

undersøkelse av det aktuelle området. Ut fra 

dagens priser vil undersøkelsen komme på 

rundt en million kroner. Det tas forbehold om 

justering av budsjettpostene ved endrede 

satser for 2017, og om endring etter at 

oversiktsbefaring er gjennomført. 
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ansette dyktige feltmedarbeidere er det 

viktig at bestillingen kommer så tidlig 

som mulig. Vi ber om tilbakemelding 

innen 31.12.10 om planområdet vil bli 

redusert (eller eventuell endring av  

plantype). På denne bakgrunn vil det bli 

utarbeidet budsjett for § 9 

undersøkelsene.  

Vi ber om at flere Sefrak-registrerte 

bygninger og noen andre bygninger 

vernes gjennom hensynssone c Dette 

gjelder bygninger på gnr. 20/72, 20/19, 

20/3, 20/4, 20/16, 20/8, 20/79, 21/6, 

21/33 og 21/30/1 og 21/17. 

Bestemmelser til denne hensynssonen 

kan være at bygningene må tilbakeføres 

til den stil det opprinnelig ble oppført i. 

Dette gjelder bygningene på 

eiendommene gnr. 21/25 og 21/139  

 

 

 

 

Kulturetaten ønsker at mange litt eldre bygg 

vernes ved oppretting av hensynssoner for 

slike bygg. Sefrak - registrerte bygg og noen 

andre som i dag ikke er vernet. 

 

Kulturetaten anbefaler at kommunen heller 

lager en kommunedelplan. Utløser ikke § 9 

undersøkelse. Kommunen kan imidlertid be 

om at utvalgte områder – nye byggeområder 

undersøkes på dette nivået. 

 

Beløpet en millon kroner gjelder kun for 

Kulturetatens kartlegging, undersøkelser.  Blir 

det gjort funn som utløser utgravinger kommer 

utgifter til prosjektarbeid, lønn arkeologer osv 

i tillegg.  

Tromsø Museum - 

Universitetsmuseet 

Postboks 6050 Langnes 

9037 Tromsø 

 

Datert: 10.08.2016 

 

Planområdet omfatter sjøareal både på 

vest- og østsiden av eidet. 

 

Forventet tiltak i sjø i framtiden må 

avklares nærmere. Stonglandseidet er 

kjent for maritim aktivitet over lang tid 

hvor eidet har vært brukt som båtdrag. 

Båtdraget forkortet reisen rundt 

Stonglandet med 15 km i delvis urent 

farvann. 

 

Det er automatisk fredete kulturminner i 

planområdet. Det finnes to fredete 

gravhauger registrert på Eidet i 

umiddelbar nærhet av båtdraget.  

 

Hvis det planlegges tiltak i sjø i 

planområdet må Tromsø Museum få 

oversendt detaljopplysninger angående 

tiltak i forhold til kulturminner under 

vann 

Tas til orientering 

 

Automatisk fredete kulturminner vil bli tatt 

hensyn til i det videre arbeidet med planen. 

NVE – Norges vassdrag og 

energidirektorat. 

Region Nord 

8514 Narvik 

 

 

Datert: 06.09.2016   

 

 

Kommunen må vurdere hvordan 

samfunnssikkerhet skal ivaretas i 

planen. For en reguleringsplan gjelder 

det at reell fare skal være utredet.  

Forslag til planprogram viser at 

naturfare skal utredes nærmere.  

 

Som beskrevet er det foreslått at deler 

av området med eksisterende 

Tas til etterretning 

 

Endelig avklaring er gjort og vi har fått 

bekreftelse fra NVE på at Tranøy kommune 

kommer med i den nasjonale 

faresonekartleggingen i år. 

Feltarbeidet vil bli gjort i løpet av sommeren 

og endelig resultat vil foreligge desember 

2017. 
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bebyggelse skal vurderes i nasjonal 

faresonekartlegging. Dette gjelder skred 

ovenfra. NVE har internt prioritert at 

dette skal foregå i 2017. 

 Endelig avklaring vil bli foretatt i 

oktober 2016. 

Som beskrevet i planprogrammet må 

også grunnforholdene vurderes. NVEs 

retningslinjer er klare på at man for 

viktige utbyggingsområder bør utføre en 

detaljert farekartlegging så tidlig som 

mulig i planprosessene.  

                                  

                                   Organisasjoner, foreninger, råd og utvalg 

 

Tranøy Senterparti 
v/leder Arnt-Einar Nilssen 
 

Datert: 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranøy Senterparti mener det er viktig 

at eksisterende landbruksjord bevares. 

Dette er viktige arealer for de som 

driver jordbruk som næringsvei, er 

også en viktig del av kulturlandskapet 

og for bolysten på stedet.  

Havneområdet på Stonglandseidet 

trekkes frem som et viktig 

utviklingsområde, spesielt gjelder 

dette området ved de gamle bryggene 

og ved kirka. Det gamle 

bygningsmiljøet bør ivaretas og legge 

føringer for annen bruk av området. 

Arealbruken kan også brukes til 

næringsvirksomhet men det må tas 

hensyn til kirken og boliger som ligger 

nærmest. 

Det bør anlegges flere 

parkeringsplasser for kirke og 

havneområdet. 

Planer for utfylling av bukta mellom 

bryggene og Sellevoll må avklares. 

PND har tidligere gitt tillatelse under 

forutsetning av at området ble regulert. 

Det samme gjelder for utvikling av 

næringsområde ved Mølnelva som ble 

lagt inn i siste arealplan. 

Området som brukes til småbåthavn 

bør også reguleres, bli mer attraktiv 

Bør være ei gjestebrygge der. 

Viktig at det legges til rette for gode 

fellesarealer, møteplasser, gangstier og 

annen tilrettelegging som fremmer 

bolyst og god folkehelse. 

 

Tas til orientering 

 

Mange relevante forslag fra Tranøy 

Senterparti.. Hensynet til landbruksjord 

kommer til å bli ivaretatt.  

 

Vi er enige i at havneområdet er et svært 

viktig utviklingsområde. 
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Området ved Eidevannet bør være et 

friluftsområde hvor det legges til rette 

for universell utforming 

 

A/L Veilys 

8392 Stonglandseidet 

 

Datert: 30.08.2016 

 

A/L Veilys Stonglandseidet har i 

styremøte vedtatt innspill angående 

områderegulering på Stonglandseidet: 

 

I nye boligområder som planlegges for 

fremtidig utbygging av stedet må 

veilys være tatt med. Spesielt er det 

viktig å sikre en trygg skolevei hvor 

barn ferdes til og fra skolen. 

 

Inklusiv ønske om flere veilys vil man 

ha gang og sykkelsti langs fylkesvei 

221 frem til avkjørsel Stonglandet 

skole. 

Det er behov for utbygging av veilys 

mellom Mølnelva boligområde og 

barnehage.  Det bør også være veilys 

fra Mølnelva boligområde langs fjellet 

til sykehjem/omsorgsboliger. Dette må 

med i fremtidig plan. 

 

Tas til orientering  
 

Sikker skolevei og utbygging av gang og 

sykkelstier er viktige satsingsområder på 

Stonglandseidet. Behovet for veilys blir tatt 

med i planen. 

 

 

 

 

                                                  
                                                               Private personer 

Rigmor Sellevoll 

8392 Stonglandseidet 

 

Datert: 22.08.2016 

 

Det er flere feil i vedlagte kart i 

planprogrammet side 12, « Plassering 

fremtidig bebyggelse»: 

 

Grønt  felt er LNFR i den nye 

kommuneplanen hvor det ikke er tillatt 

med boligbebyggelse. Dette er ikke 

riktig. 

Eiendommen 16/60 har ikke riktige 

eiendomsgrenser på arealplankart som 

er benyttet i forslaget til planprogram. 

Garasje på denne eiendom er angitt i 

område grønt felt på annen eiendom. 

Dette er ikke riktig, garasjebygg skal 

være på 16/60. Dessuten går 

eiendommen helt ned til sjøen. 

Tomten også feil i «Skog og 

Landskap» og kystsoneplan kart. Vil 

ha rettet opp denne feilen. 

Siden nåværende planer gjelder til ny 

områdeplan blir endelig vedtatt har 

eierne av 16/60 rett til oppføring av en 

Tas til orientering. 

 

Feil på grenser i eiendoms og arealplankart 

vil bli rettet. 
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bolig til på samme eiendom i områder 

hvor spredt boligbygging tillates. 

Denne tidligere godkjennelse bes følge 

også kommende fremtidig arealplan i 

Tranøy kommune. 

 

 

 

Linda Andersen 

Tømmerveien 22 

8392 Stonglandseidet 

 

Datert: 30.08.2016 

 

Linda Andersen vil benytte bryggen til 

Gunhild Andersen, Tømmerveien 16 

på Stonglandseidet til uspesifisert 

næringsvirksomhet. Nye planer 

kommer senere. 

 

Tas til orientering 
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STONGLANDSEIDET - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  

 

 

Sammendrag av innkomne innspill: 

 

Datert 22.08.2016 Tranøy Senterparti 

   v/leder Arnt-Einar Nilssen 

Det pekes på de hvite områdene på plankart som ikke er med i den godkjente arealplanen. 

Dette er områder med godkjente reguleringsplaner. Eksisterende planer som delvis er realisert 

og kanskje heller ikke godkjent er ikke godt nok beskrevet i planprogrammet 

Det er gledelig at det er lagt opp til grundig medvirkning fra barn og unge og andre i 

planprosessen, håper dette vil bli fulgt opp som planlagt. 

 

 Tranøy Senterparti mener det er viktig at eksisterende landbruksjord bevares. Dette er 

viktige arealer for de som driver jordbruk som næringsvei. Jordbruksarealene er også 

en viktig del av kulturlandskapet og derfor viktig for bolysten på stedet. 

 Områdeplanen må koordineres med trafikksikkerhetsplanen for Tranøy. Viktig med 

trygg skolevei og derfor nødvendig at det blir etablert en trygg gang og sykkelsti over 

Eidet hvis det blir økt boligbygging i Øverlandet / Bankhågen. 

 Havneområdet på Stonglandseidet trekkes ferm som et viktig utviklingsområde, 

spesielt gjelder dette området ved de gamle bryggene og ved kirka. Det gamle 

bygningsmiljøet bør ivaretas og legge føringer for annen bruk av området. 

Arealbruken kan også brukes til næringsvirksomhet men det må tas hensyn til kirken 

og boliger som ligger nærmest. 

 Det bør anlegges flere parkeringsplasser for kirke og havneområdet. 

 Planer for utfylling av bukta mellom bryggene og Sellevoll må avklares. PND har 

tidligere gitt tillatelse under forutsetning av at området ble regulert. Det samme gjelder 

for utvikling av næringsområde ved Mølnelva som ble lagt inn i siste arealplan. 

 Området som brukes til småbåthavn bør også reguleres, bli mer attraktivt. Bør være ei 

gjestebrygge der. 

 Viktig at det legges til rette for gode fellesarealer, møteplasser, gangstier og annen 

tilrettelegging som fremmer bolyst og god folkehelse. 

 Området ved Eidevannet bør være et friluftsområde hvor det legges til rette for 

universell utforming 

 

Kommentar: Tas til orientering. 

Mange relevante forslag fra Tranøy senterparti. Når det gjelder eksisterende reguleringsplaner 

for Stonglandseidet så er kravet til planprogram at det bare henvises til hvilke planer som 

gjelder. Hensynet til landbruksjord kommer til å bli ivaretatt, skal konsekvensutredes. 

Havneområdet, bryggene, området ved kirken, næringsområde Mølnelva, småbåthavn, 

området ved Eidevannet er innenfor grensen for områdeplan og vil bli tatt med i planen. 
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Datert: 23.08.2016 Statens Vegvesen 

   Region Nord 

   Postboks 1403, 8002 Bodø 

Statens vegvesens rolle i plansaker er først og fremst knyttet til arealbruken langs riks- og 

fylkesveger. Uttaler seg som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på 

vegne av fylkeskommunen og som statlig fagstyresmakt med sektoransvar på 

transportområdet. Vegvesenet skal være en pådriver for bedre tilrettelegging for 

kollektivtransport, for helhetsløsninger i by og for samordnet areal og transportplanlegging. 

Være koordinator for nasjonal sykkelstrategi og har ansvaret for å tilrettelegge slik at vi får 

flere til å gå og sykle. 

 

 Ved planlegging og regulering veg og vegrelaterte henvises vegnormalen N100 som er 

tilgjengelig på nettside: http://www.vegvesen.no/fag/Publikasjoner/Handboker 

 Avkjørsel og kryss til vegnett fv.221, 223 og 860 planlegges i henhold til vegnormalen 

 Det bes om at det reguleres inn et belte langs fylkesvegene med formål «annen 

veggrunn» 

 Det forutsettes at trafikksikkerhet, og særlig trygg skolevei er et sentralt fokus i 

planarbeidet. Lokalisering av boliger der det er tilrettelagt infrastruktur fra før. 

 I arbeidet med områdeplanen for Stonglandseidet må det gjøres vurderinger knyttet til 

kollektivtilbudet. Kartlegge behovet, plassering og utforming av bussholdeplasser som 

gis en utforming i tråd med kravene i håndbok V123 Kollektivhåndboka. 

 Universell utforming viktig ved planlegging av Stonglandseidet sentrum. Dette gjelder 

både bygninger, anlegg og utearealer. Universell utforming tilhører kvaliteter i de 

menneskeskapte omgivelser som er nødvendig for noen og positiv for alle. Dette bør 

ivaretas i den videre planprosess blant annet ved medvirkning. Håndbok V129 

Universell utforming av veger og gater anbefales: 

http://www.vegvesen.no/fag/Publikasjoner/Handboker 

 

 

Kommentar: Tas til orientering . 

Flere gode forslag og fra Statens vegvesen når det gjelder planlegging av vei, trafikksikkerhet 

og trygg skolevei. I området må det også gjøres vurderinger knyttet til kollektivtilbudet. 

Viktig å ta hensyn til universell utforming ved planlegging av Stonglandseidet sentrum.  

 

 

Datert: 01.09.2016 Fylkesmannen i Troms 

   Fylkeshuset, Strandveien 13 

   Postboks 6105, 9291 Tromsø 

 

Planen går inn i Fylkesmannen i Troms sitt samordningsprosjekt. Ordningen gir 

Fylkesmannen fullmakt til å samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra statlige 

myndigheter. Det vises til «Retningslinjer for bruk av innsigelse og klage på kommunal 

arealdisponering» på Fylkesmannens hjemmesider. 

Konsekvensutredninger og ivaretakelse av reindriftsinteressene er særlig viktig å få på plass i 

arbeidet med planprogrammet og selve planen. 

 

Faglige råd fra Fylkesmannen: 

 Fremdriftsplan. Opphold mellom august 2016 og september 2017 stilles det spørsmål 

om. 

http://www.vegvesen.no/fag/Publikasjoner/Handboker
http://www.vegvesen.no/fag/Publikasjoner/Handboker
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 Medvirkning: Det er bra at det legges opp til en bred medvirkningsprosess med 

lokalbefolkningen på Stonglandseidet. I planprogrammet bør det også presiseres når 

en skal involvere de forskjellige gruppene. I denne sammenheng er råd fra mennesker 

med nedsatt funksjonsevne og fra eldre viktig. 

 Beskrive i planprogrammet hvordan sikre medvirkning fra lag og foreninger. 

 Detaljeringsgrad: Det er også mulig å gå direkte på detaljregulering for visse deler av 

området.  Det vil si gå direkte fra områderegulering til byggesak. 

 Det bør vurderes om ta med rekkefølgebestemmelser i planen for å hindre punktering 

av større områder. Få samlet bebyggelsen for å fremme et godt og kompakt tettsted. 

Dette vil ivareta trafikksikkerhet for barn og unge, fremme sykkel og gange som 

transportform. 

 Reindrift. På selve Stonglandshalvøya er det ikke tillat å ha rein på beite. Men det 

vises til at LMD ved en forskrift har åpnet for at det kan gis dispensasjon for å utnytte 

dette området på vinteren dersom vinterbeitene blir fastlåst i andre deler av distriktet.  

En ber om at reindriftshensyn blir tatt med i det videre arbeidet med 

områdereguleringen. Fylkesmannen vurderer at områdereguleringen berører flyttvei 

for rein, og omfattes av forskrift om konsekvensutredning jf. §3 a. 

 Strandsone. Det bes om at statlige planretningslinjer for differensiering av 

strandsonen langs sjøen blir brukt aktivt i planarbeidet. Dette fordi veldig mye av 

stedet er innenfor 100 meters beltet til sjø. 

 Det bør vurderes å ta opp områdereguleringen for Stonglandseidet i Planforum, Troms 

Fylkeskommune. 

 

Kommentar: Tas til orientering . 

Opphold i fremdriftsplan er nødvendig i påvente av ny skredfarevurdering for hele det 

aktuelle området på Stonglandseidet. Detaljregulere deler av området for å gå rett på 

byggesak vil bli vurdert. 

Fylkesmannen mener ivaretakelse av reindriftsinteressene er særlig viktig å få på plass i 

arbeidet med planprogrammet og selve planen. Det er viktig å ta med reindriftshensyn i det 

videre arbeidet med områdeplanen fordi planen berører flyttevei for rein.  

Hele Stonglandet er pr. i dag fredet mot reinbeiting. Dette er lovbestemt i Forskrift om 

fredningsbestemmelser for reindrift, Stonglandseidet, Tranøy kommune, Troms ( LOV-1978-

06-09-49§11jfrLOV-2007-06-15-|82, FOR-2007-06-29-818 

 

Statlige retningslinjer for differensiering av strandsonen anbefales på Stonglandseidet. 

 

 

Datert: 29.08.2016 Troms fylkeskommune 

   Strandveien 13 

   Postboks 6600, 9296 Tromsø 

 

Fylkeskommunen er svært positiv til at Tranøy kommune satser på lokalsamfunnsutvikling  

gjennom arbeidet med stedsutvikling. 

 

 Bebyggelsesmønster: I følge plan- og bygningslovens § 1, 5. ledd så skal estetisk 

utforming av omgivelsene ivaretas. Planen vil gi utbygging nært eksisterende 

bebyggelse. Den nye bebyggelsen må passe sammen med den eksisterende 

bebyggelsen. Viktig når man skal fastsette bestemmelser for utforming, 

utnyttelsesgrad og plassering. 
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 Klimatilpasning: I fylkesplan for Troms er klimatilpasning blitt en viktig del av 

planene. Dette for å reduserer risiko for skade på bygninger, viktig infrastruktur og 

fare for skade på menneskers liv og helse. Klimaprosjekt Troms har utviklet to 

konkrete verktøy til bruk i regional og lokal planlegging: «Klimaprosjekt Troms» og 

«Klimahjelperen». Kommunen bør ta inn klimatilpasning som utredningstema i 

kapittel 5 i planprogram for Stonglandseidet. 

 Samordna bolig-, areal- og transportplanlegging: Sentrumsnær fortetting med boliger 

er i tråd med retningslinjer for klima og energiplanlegging i kommunene og statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Sykkel, 

kollektiv og gange må tilrettelegges for, mens biltrafikk og bilparkering begrenses. 

Universell utforming og trygg skolevei bør det tilrettelegges for. Vegvesenets 

håndbøker anbefales. 

 Barn og unge: Tilrettelegges for gode og trygge gangløsninger i sentrum. 

 Samferdsel: Henviser til Statens vegvesen vedrørende vegløsninger og tilrettelegging 

for kollektivtrafikk. 

 Regionalt planforum: Anbefaler at planen legges frem der for drøfting med 

sektormyndigheter. Info planforum: http://www.tromsfylke.no.  

 

Kommentar: Tas til orientering . 

Det er interessant at Fylkeskommunen sier noe om byggeskikk. Bebyggelsen må passe 

sammen med den eksisterende bebyggelsen. Men vi mener det også må sees i sammenheng 

med kulturlandskapet og  naturen omkring. 

Vi er enige i at kommunen bør ta inn klimatilpasning som utredningstema i kapittel 5 i 

planprogram. 

 

 

Datert: 06.09.2016  NVE – Norges vassdrag- og energidirektorat 

   Region Nord 

   8514 Narvik 

        

 Kommunen må vurdere hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas i planen. For en 

reguleringsplan gjelder det at reell fare skal være utredet. Forslag til planprogram viser at 

naturfare skal utredes nærmere.  

 Som beskrevet er det foreslått at deler av området med eksisterende bebyggelse skal vurderes i 

nasjonal faresonekartlegging. Dette gjelder skred ovenfra. NVE har internt prioritert at dette 

skal foregå i 2017, men endelig avklaring vil bli foretatt i oktober 2016. Resultatet fra en slik 

kartlegging vil tidligst foreligge ved jul 2017. 

 Som beskrevet i planprogrammet må også grunnforholdene vurderes. NVEs retningslinjer er 

klare på at man for viktige utbyggingsområder bør utføre en detaljert farekartlegging så tidlig 

som mulig i planprosessene. Det er derfor ønskelig at det blir utført i forbindelse med 

utarbeidelse av områdeplanen. 

 Hvis dette ikke er ønskelig for kommunen er det også mulig at planbestemmelsene ivaretar at 

det gjennomføres vurderinger av grunnforholdene i detaljplaner for ny utbygging. 

 Ved geoteknisk vurdering skal TEK 10 § 7-3 legges til grunn. NVEs retningslinjer 2/2011 

presiserer krav og fremgangsmåte. Hvis det blir funnet kvikkleire kreves det også at sikkerhet 

for omkringliggende arealer (områdestabilitet) avklares. 

 Plandokumentene må tydelig vise hvordan flom og skredfaren er vurdert og tatt hensyn til. 

Arealer som er utsatt for flom, erosjon eller skredfare må innarbeides i planen som 

hensynssone og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for utbygging.  

http://www.tromsfylke.no/
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 Nødvendige sikrings- og stabiliseringstiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet, må inn som 

rekkefølgebestemmelser. Slike sikrings- og stabiliseringstiltak  må være gjennomført før 

utbygging med tilhørende masseforflytting starter opp 

 

Kommentar: Tas til etterretning. 

Rasfarlige områder som skal undersøkes i nasjonal faresonekartlegging til neste år. Dette 

gjelder for skred ovenfra. NVE har internt prioritert at dette skal foregå i 2017. Endelig 

avklaring vil bli foretatt i oktober 2016. Resultatet fra en slik kartlegging vil tidligst foreligge 

ved jul 2017. 

 

Ønskelig at også grunnforholdene blir vurdert i forbindelse med utarbeiding av områdeplanen. 

Arealer som er utsatt for flom, erosjon eller skredfare må innarbeides i planen som 

hensynssoner. 

Nødvendige sikrings- og stabiliseringstiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet, må inn som 

rekkefølgebestemmelser. 

 

Datert: 30.08.2016 A/L Veilys 

   8392 Stonglandseidet 

 

A/L Veilys Stonglandseidet har i styremøte vedtatt innspill angående områderegulering på 

Stonglandseidet: 

 I nye boligområder som planlegges for fremtidig utbygging av stedet må veilys være 

tatt med. Spesielt er det viktig å sikre en trygg skolevei hvor barn ferdes til og fra 

skolen. 

 Inklusiv ønske om flere veilys vil man ha gang og sykkelsti langs fylkesvei 221 frem 

til avkjørsel Stonglandet skole. 

 Det er behov for utbygging av veilys mellom Mølnelva boligområde og barnehage.  

Det bør også være veilys fra Mølnelva boligområde langs fjellet til 

sykehjem/omsorgsboliger. Dette må med i fremtidig plan. 

 

Kommentar: Tas til orientering. 

Sikker skolevei og utbygging av gang og sykkelstier er viktige satsingsområder på 

Stonglandseidet. Behovet for veilys blir tatt med i planen.  

 

 

 

Datert: 22.08.2016 Rigmor Sellevoll 

   8392 Stonglandseidet 

 

Det er flere feil i vedlagte kart i planprogrammet side 12, « Plassering fremtidig bebyggelse»: 

 

 Grønt  felt er LNFR i den nye kommuneplanen hvor det ikke er tillatt med 

boligbebyggelse. Dette er ikke riktig. 

 Eiendommen 16/60 har ikke riktige eiendomsgrenser på arealplankart som er benyttet 

i forslaget til planprogram. Garasje på denne eiendom er angitt i område grønt felt på 

annen eiendom. Dette er ikke riktig, garasjebygg skal være på 16/60. Dessuten går 

eiendommen helt ned til sjøen. Tomten også feil i «Skog og Landskap» og 

kystsoneplan kart. Vil ha rettet opp denne feilen. 

 Siden nåværende planer gjelder til ny områdeplan blir endelig vedtatt har eierne av 

16/60 rett til oppføring av en bolig til på samme eiendom i områder hvor spredt 
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boligbygging tillates. Denne tidligere godkjennelse bes følge også kommende 

fremtidig arealplan i Tranøy kommune. 

 

 

 

 

 
 

Kommentar: Tas til orientering. 

Feil på grenser i eiendoms og arealplankart vil bli rettet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datert: 30.08.2016 Linda Andersen 

   Tømmerveien 22 

   8392 Stonglandseidet 

 

Linda Andersen vil benytte bryggen til Gunhild Andersen, Tømmerveien 16 på 

Stonglandseidet til uspesifisert næringsvirksomhet. Nye planer kommer senere. 
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Kommentar: Tas til orientering. 

 

‘ 

Datert: 10.08.2016 Tromsø Museum - Universitetsmuseet 

   Postboks 6050 Langnes    

   N-9037 Tromsø 

 

Foreløpig marinarkeologisk vurdering: 

Etter kulturminneloven § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av 

kulturminner under vann nord for Rana kommune. Planområdet omfatter sjøareal både på 

vest- og østsiden av eidet. 

 Forventet tiltak i sjø i framtiden må avklares nærmere. Stonglandseidet er kjent for 

maritim aktivitet over lang tid hvor eidet har vært brukt som båtdrag. Båtdraget 

forkortet reisen rundt Stonglandet med 15 km i delvis urent farvann. 

 Det er automatisk fredete kulturminner i planområdet. Det finnes to fredete 

gravhauger registrert på Eidet i umiddelbar nærhet av båtdraget.  

 Hvis det planlegges tiltak i sjø i planområdet må Tromsø Museum få oversendt 

detaljopplysninger angående tiltak i forhold til kulturminner under vann. 

 

Kommentar: Tas til orientering. 

Automatisk fredete kulturminner vil bli tatt hensyn til i det videre arbeidet med planen. 
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