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Kapittel 1 - Innledning 

Tranøy  kommune  har nå satt  i  gang  med  en  planprosess  for  Vangsvik sentrum. Planen 
utarbeides som en områderegulering med arealplankart og bestemmelser. jfr. PBL. § 12-2. 
Nåværende planer og gjelder til ny plan blir vedtatt blir endelig vedtatt.  

 
I 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 Vangsvik sentrum er en del av Tranøy kommunes satsing for å styrke 
utviklingskapasiteten og bidra til økt bolyst og en positiv lokalsamfunnsutvikling. Dette er i samsvar med 
småkommuneprogrammet for Troms som Tranøy kommune er med i. Kommunen har som en del av 
dette prosjektet utarbeidet en stedsanalyse for Vangsvik. (Stedsanalyse med fokus på Stonglandseidet og 
Vangsvik, datert 30.10.2015) 

    
Områdereguleringen skal være styrende 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 
- Planen skal være en del av småkommuneprogrammet for 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,  Søndre 
Senniens Budstikke 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 er 
konsekvensanalyser / ROS analyser. 

 

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

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 
Merknadsbehandling og utarbeidelse av 
endelig planprogram 

 November –   Desember 2016 

Folkemøter   Januar – Juni 2017 

Utredningsfase Planutvikling og utredningsarbeid Januar - Juni 2017 

1.gangsbehandling Vedtak  om  offending    ettersyn Juni 2017 
Kunngjøring 
Offentlig  ettersyn    av  planforslaget (6 uker) Juli – August2017 
Merknadsbehandling og utarbeidelse av 
endelig områderegulering 

September– November 2017 

Sluttbehandling 2.gangsbehandling av planforslag og vedtak i 
kommunestyret 

 
Desember  2017 
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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 kommunes hjemmesider 
- Sentrale dokumenter gjøres tilgjengelig på kommunehuset, Joker Vangsvik og Joker Stonglandseidet. 
- Det vil bli arrangert folkemøter. 
- Planlegging i kommunen på tvers av sektorer  
- Intervjue nøkkelpersoner / Ildsjeler om utvikling, aktivitet og identitet i Vangsvik 
- 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 
- Reguleringsplan Vangsvik / vedtatt 05.03.1991 
- Stedsanalyse Tranøy kommune 30.10.2015. Med fokus på Stonglandseidet og Vangsvik 

 

 

Kapittel 4 – Planområdet 

 

 
 
Vangsvik er omkranset av skogkledde åser og fjell i mot nord. De dominerende fjellpartiene er 
Rubbestadfjellet mot øst og Skatvikfjellet mot vest. Vangsvik ligger åpent til mot Solbergfjorden med god 
utsikt. I planområdet vil det bli fine boligtomter med flott utsikt mot sør og også mye ettermiddag og 
kveldssol. Vangsvik er det største tettstedet i Tranøy med 350 innbyggere og er derfor et lokalt senter i 
den nordre del av kommunen. Vangsvik har det meste av hva som er nødvendig for å skape gode 
boforhold. Her er kommune administrasjon, barne og ungdomsskole, barnehage, butikk, bensinstasjon, 
rutebilstasjon buss, bilverksted, legekontor, tannlege, omsorgsboliger, samfunnshus, småbåthavn og 
flere næringsanlegg. Der er også kort avstand til nærmeste bysentrum Finnsnes, kjøretid ca. et kvarter. 

 
I 2010 ble det det gjort grundige geotekniske undersøkelser i Vangsvika. Resultat: Det er stabil 
byggegrunn i planområdet. Det er ikke påtruffet kvikkleire og de påviste løsmassene består av fast leire 



 

8 
 

med høy udrenert skjærestyrke. Over berg antas det å være faste morenemasser, defineres dermed ikke 
som kvikkleireområde, områdestabiliteten anses som tilfredstillende( NVE Region Nord / Rapport nr. 01 / 
Grunnundersøkelser Vangsvik og Rubbestad i Tranøy  31.01.2010). 

 

 

 

 

  Planavgrensning: 

Planområdet er på 940 dekar. Planområdet avgrenses av Vangsvikveien mot sør. Deler av området er 
innenfor gjeldende reguleringsplan for Vangsvik sentrum, vedtatt 05.03.1991. Avgrensningen av 
området mot LNFR ovenfor boligfeltene som i dag er regulert i kommuneplanen er ikke endelig fastsatt, 
kan bli forandret. 

 

  

 

Foreslåtte  tiltak for området 

Områdereguleringen skal danne et grunnlag for utvikling av Vangsvik ved å legge til rette for videre 
utbygging av boliger og næringsutvikling 

Følgende tiltak vurderes i planarbeidet: 

 

- Området som er tatt ut av arealdel i komuneplanen,( hvitt felt i kart) må detaljplanlegges for økt 
fortetting, flere privat boliger, utleiebygg, boligprosjekter, turisme. 

- Uvide plangrensen ovenfor boligfelter / omregulere deler av nåværende LNFR til boligformål. 

- Deler av LNFR området innenfor planområdet på norsiden av Rubbestadveien omreguleres til 
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annet formål. Boliger / næringsliv – reiseliv – kultur – omsorgsboliger, økoboligfelt. 

- Vangsvik sentrum fra veikryss fylkesveg / Vangsvikvei  / Detaljplanlegge på begge sider av veg  
mot vest til forbi Senja Rutebils bygg. Blanding av for eks forretning, i første etasje og leiligheter i 
etasjer over. Områder på nersida/ sørsida av Vangsvikvei er ikke med  i kommuneplan her, 
nåværende reguleringsplan er gjeldende. 

- Friluftsområder, uterom –  park beplantning 

- Grøntområder i områder for fortetting 

- Områder for aktivitet ute 

- Sikker skolevei barn 

 

Bekrivelse av planområdet 
Byggegrunn 
I flere av områdene med marine avsetninger kan det i følge NGUs kart være fare for kvikkleireskred. Det 
er foretatt grunnundersøkelser I Vangsvik og Rubbestad. Denne undersøkelsen viste at det ikke er fare 
for leirskred hvor det er boliger, eller planlagt utbygging. NVE Region Nord / Rapport nr. 01 / 
Grunnundersøkelser Vangsvik og Rubbestad i Tranøy  31.01.2010. Det er ikke påtruffet kvikkleire og de 
påviste løsmassene består av fast leire med høy udrenert skjærestyrke. Over berg antas det å være faste 
morenemasser.  
Området defineres dermed ikke som kvikkleireområde, områdestabiliteten anses som tilfredsstillende.  
 

 
Kart hentet fra NGU's nasjonale løsmassedatabase.  Viser marin grense og mulighet for marin leire. Omtrent   alt av 
bebyggelse i Vangsvik og Rubbestad  ligger under marin grense. Det er gjort grundige undersøkelser av marin leire i Vangvika 
og Rubbestad som konkluderer med at det ikke er noen risiko for kvikkleireskred her.  

 

 

Landskap 
Vangsvika er egentlig to viker/daler formet av isskuring. Flaten som brer seg utover og binder de 
to dalene sammen er gammel sjøbunn dannet av sorterte løsmasser fra breelver. Havnivået har 
i dette området stått 50-60 meter over dagens nivå. 
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Beliggenheten av jordene som ligger sydvendt til gir tidlig vår og lang vekstsesong sammenlignet 
med andre nærliggende bygder. Bygda er omkranset av skogkledde åser og fjell i mot nord som 
også bidrar til at de klimatiske forholdene er bedre enn mange andre steder i kommunen.  De 
dominerende fjellpartiene er Rubbestadfjellet mot øst og Skatvikfjellet mot vest.  

 

Kulturminner 
 

Det er ikke påvist automatisk fredete kulturminner i det omsøkte planforslaget (fra før 1537). Se 
Askeladden kulturminne database, Riksantikvaren 
 
Bygninger som er SEFRAK- registrerte er ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen 
fungerer mer som et varsel om at det bør gjøres ei lokal vurdering av verneverdien før en 
eventuelt gir tillatelse til å rive, flytte eller endre bygningen. For bygninger som er eldre enn 
1850, er det lovfesta i Kulturminneloven §25 at en slik vurdering må gjøres før bygge- eller 
rivningssøknad blir godkjent. Det er likevel mulig for kommunen å gi tillatelse til rivning selv om 
kulturminnemyndighetene (fylkeskommunen) anbefaler at bygget bør vernes. 
 

 

Kartet viser plassering av de eldste bygningene i Vangsvika med mørke blått.  Lyse blå felt er offentlige 
bygg og servicebygg. 

Arealbruk 
Den eldste bebyggelsen i Vangsvika finner man i randsonene mellom dyrka mark og utmark. Mengden av 
eldre bygninger viser at dette har vært et levekraftig jordbrukssamfunn fra langt tilbake. Eneboliger er nå 
dominerende men også de opprinnelige husene på gårdsbrukene er bebodde.  

I Vangsvika blir nesten alt av innmark høstet av de som driver landbruk i nabobygda Vesterfjell, det er 

derfor lite gjengrodd mark å se. Den eldre bebyggelsen i Vangsvik er naturlig nok knyttet til 

jordbruksdrifta og er organisert på begge sider av bilvegen på strekningen Vangsvik Rubbestad. 

Landskapet får på den måten et rolig og åpent utsyn mot sør og vest som gjør det trivelig å bo her.  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50/KAPITTEL_6#§25
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Boligutbygging i Vangsvik har i hovedsak skjedd i områdene overfor dyrket mark. Dyrket mark er for det 

meste bevart. I det opprinnelige kulturlandskapet med dyrket mark og gårdsbruk ned mot sjøen er det 

ikke tillat med nye boligfelter. På den måten blir mye av det opprinnelige landskapet bevart.  

 

 

Typisk trehusbebyggelse i Vangsvik innenfor en del av områdeplanen. 

Eiendomsforhold 
Arealene innenfor planområdet består av eiendommer som eies av: 
  

 

- Private grunneiere/boliger 

- Private grunneiere / gårdsbruk 

- Tranøy kommune 
- Senja Rutebil  
-  Andre private næringsdrivende 

 

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 
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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 Vangsvik 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 kommunestyret:  
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. 
 

Reguleringsplan For Vangsvik sentrum 05.03.1991 
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En reguleringsplan for kommunesenteret ble vedtatt i Tranøy kommunestyre den 05.03.1991 og er 

fremdeles gjeldende reguleringsplan for Vangsvik sentrum. Det ble den gang anlagt ny trase for 

fylkesveien fra skolen til nytt kryss ved fylkesvei 227. Det ble også bygget atskilt gang og sykkelveg fra det 

nye krysset til forretningsområde F 1 (Rutebilstasjon, tannlege) Det ble anlagt gang og sykkelveg i 

sentrum og opp til skolen. Det ble også avsatt områder til forretning og kontor, industri, offentlig 

bebyggelse, allmennyttige formål, landbruksområder, trafikkområder og friområder. 

Det var opprinnelig medtatt 10 områder til boligbygging i denne reguleringsplanen men bare 4 områder 

ble endelig vedtatt. I fellesbestemmelsene for denne sentrumsplanen heter det: « Bygningsrådet skal 

ved behandling av byggesøknader ha for øye at bebyggelsen får en form, farve og materialvalg som er 

tilpasset omgivelsene» 

Kommunen har her en bestemmelse som åpner opp for muligheter til å påvirke stedet med god 

byggeskikk. Planen ble vedtatt og det er i ettertid ikke foretatt ytterligere omreguleringer av denne 

planen fra 1991. Tranøy kommune har også retningslinjer for god byggeskikk. 

Gjeldende reguleringsplaner for Vangsvik 

 

Kartutsnitt av Vangsvik sentrum / grønt felt er LNF område i det nye kommuneplan hvor det ikke er tillatt 

med fremtidig boligbebyggelse / gult  felt nåværende og framtidig boligbebyggelse. De hvite feltene viser 

områder avsatt til byggeområder - her gjelder de eksisterende reguleringsplanene for utbygging. 

 Brennlia boligfelt    -   6 dekar har   4  ledige  tomter - lengst til høyre på kartutsnittet. 

 Høghågen boligfelt - 30 dekar har 15 ledige  tomter -  til høyre for skole og veg. 

 Vangsvik gnr 21       - 20 dekar har 12 ledige tomter -  gult felt. 

 Vangsvik sentrum   - 25 dekar har   7 ledige tomter. 

 

Vangsvik har tilsammen 38 ledige tomter til boligformål og det er god plass til mange flere. Dette er 

svært positivt og gir muligheter til for ei positiv utvikling med økt tilflytting og bolyst. Fremtidig 

boligbebyggelse bør legges til de regulerte boligfeltene og nytt område som er foreslått i den nye 

kommuneplanen.  
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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 forventet 

endring og konsekvenser av 
de pågående 

klimaendringene 

Klimaprofil Troms inneholder 
oppdatert oversikt over 
forventede 
virkninger/konsekvenser av 
klimaendringer. 

 

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 

Ikke behov for nye 

grunnundersøkelser. 
Strekningen Vangsvik -

Rubbestad undersøkt i 

2010. God byggegrunn. Ikke 
kvikkleire. 

 

 

 

 

 

 

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 

Tranøy i løpet av sommer 

2017. Usikre områder mot 
Havna og mot Rubbestad vil 

bli undersøkt. 

Friluftsliv og uteområder 

 

Dette temaet redegjøres for 

i planforslaget, og foreslås 

ikke utredet nærmere. 

Regional plan for friluftsliv 

Troms 2016- 2027 vil bli tatt 

hensyn til. 

www.naturbase.no 

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. 
Mange Sefrak - registrerte 

bygninger i planområdet. 

Planforslaget vil gjøre rede 

for kulturminner. Stor 

sannsynlighet for 
uoppdagede automatisk 

freda kulturminner. 
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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 Vangsvik vil utvikle seg dersom de tiltenkte tiltakene 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 Vangsvik 

Det er laget lister for alle de berørte eiendommene, bolighus og offentlige bygg i Vangsvik. 

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 Vangsvik. Tranøy kommune: Arkivsak 16/31 

 

AVSENDER OG DATO 

 

OPPSUMMERING AV INNSPILL 

 

RÅDMANNENS VURDERING 

                                                     
                                                 Myndigheter med innsigelses kompetanse 

 

Vegvesenet 

 

Det må gjøres vurderinger knyttet til 

kollektivtilbudet, plassering og 

utforming av bussholdeplasser.  Dette 

er særlig viktig ved skolen og 

gangforbindelse mellom holdeplass og 

skole. 

Kommunen bør ha fokus på arbeidet 

med områdeplan for sentrum. Det er 

for store asfalterte flater uten 

avgrensning og fysiske skiller som 

gjør sentrum i Vangsvik uoversiktlig. 

Dette kan skape konflikter mellom 

ulike trafikantgrupper, også viktig å ta 

hensyn til universell utforming ved 

planleggingen 

 

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. 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 

 

 

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. Det bør vurderes å ta 

opp områdereguleringen for Vangsvik 

i Planforum, Troms Fylkeskommune. 

 

Fylkesmannen har en del faglige råd 

som angår selve planprogrammet for 

områdeplan Vangsvik. 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. Det bør beskrives i 

planprogrammet hvordan sikre 

medvirkning fra lag og foreninger. 

Barnetråkk anbefales som 

registreringsmetode for barns bruk av 

området. 

 

 

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.  

Planen går inn i Fylkesmannens 

innsigelsesprosjekt som gir Fylkesmannen 

fullmakt til å samordne og eventuelt 

avskjære innsigelser fra statlige 

myndigheter. Dette kan være positivt ved 

innsigelse og klage på kommunal 

arealdisponering.  

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. 
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Det er mulig å gå direkte på 

detaljregulering for visse deler av 

området.  Det vil si gå direkte fra 

områderegulering til byggesak. 

Det bør vurderes om man skal ha med 

rekkefølgebestemmelser i planen for å 

hindre punktering av større områder.  

    

 

Det er lagt inn ny fremdriftsplan for 

medvirkning i planprogram 

 

Barnetråkk tatt med som metode  

 

Lag og foreninger tas med 

 

 

 

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  

 

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. 
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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 

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  

 

 

 

 

Vi har 23.11.16 fått en foreløpig pris for §9 -

undersøkelse av det 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. 

 

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. 

                                  

                                   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. Når det 

gjelder eksisterende reguleringsplaner 

for Vangsvik er kravet til planprogram 

at det bare henvises til hvilke planer 

som gjelder. Hensynet til 

landbruksjord kommer til å bli 

ivaretatt. Det skal konsekvensutredes.  

 

 

Tas til orientering 

 

Mange relevante forslag fra Tranøy 

senterparti. Når det gjelder eksisterende 

reguleringsplaner for Vangsvik er kravet til 

planprogram at det bare henvises til hvilke 

planer som gjelder. Hensynet til 

landbruksjord kommer til å bli ivaretatt, det 

skal konsekvensutredes. Arealer på nedsiden 

av Vangsvikveien og Rubbestadveien vil bli 

bevart som jordbruksarealer. Dette er arealer 

som ligger utenfor forslaget til 

planavgrensning av områdeplanen. 

 

                                                  
                                                               Private personer 
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Oddmund Olsen, 

Øvre Vangsvik 105, 9304 

Vangsvik  

 

 

Datert: 22.08.2016     

 

 

Oddmund Olsen vil regulere deler av sin 

eiendom Gnr 10 bnr 4 til boligtomter. I 

dag benyttes eiendommen til landbruk og 

høstes av bonde på Vesterfjell. Deler av 

området som i dag ikke blir høstet ønskes 

regulert til boligformål for salg. Deler av 

området som høstes ønskes avsatt til 

framtidig boligformål. Arealet oppgis til 

ca 2 x 900m2 

 

Tas til orientering 

 

Landbruksarealer  må konsekvensutredes i 

områdeplanen – se planprogram kapitel 5 

 

 

 

Helge Wold 

Vikstrandveien 39 

9304 Vangsvik 

 

Datert: 01.09.2016 

. 

 LNFR områder bør omgjøres 

til annen bruk, hindrer 

utvikling.– kolonihager til 

utleie for folk i bygda. 

 Strandpromenade langs 

karstranda med gapahuk 

 Fri vedhogst for å åpne stier i 

skoglandskapet for 

allmenheten. 

 Bane for strandvolleyball ved 

skolen. 

 Felles grillplass ved 

samfunnshus, skolen 

(bygdelaget). 

 Baner for friidrett ved gymsal, 

(idrettslaget). 

 Løyper for orientering, (skole, 

idrettslag).  

 
 

 

Tas til orientering 

 

Mange gode forslag her som vil bli vurdert i 

den videre planbehandlingen. 

Landbruksarealer  må konsekvensutredes i 

områdeplanen – se planprogram kapittel 5 

 

 

 

 

Odd Arne Andreassen 

Brennlia Øst 3  
9304 Vangsvik 

 

Datert: 15.09.2016 

 
Det bør byggee vei mellom boligfeltene i 
Brennlia og Brennlia Øst. Mellom 
avslutning av vei i Brennlia Gnr 21/214 og 
vei i Brennlia Øst Gnr 21/148 er det 80 
meter. I områdeplanen bør det reguleres 
inn vei mellom disse boligfeltene. Dette 
kan gi nye områder for boliger og samtidig 
bedre adkomsten til de øverste boligene i 
området 

 

Tas til orientering 

 

I områdeplanen bør det reguleres inn vei 

mellom disse boligfeltene. Dette kan gi nye 

områder for boliger og samtidig bedre 

adkomsten til de øverste boligene i området. 
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Audun Sivertsen 

Rubbestadveien     9304 

Vangsvik 

 

Datert: 31.08.2016 

 

 

 

Vedlagt kart over eiendommen Gnr 

21 bnr 11. Ønsker å detaljregulere 

område overfor boligfelt ved Ryet til 

boligbebyggelse. Detaljregulerer til 

idrett, volleyball bane ved parsell 

nedenfor samfunnshus. Parsell som 

strekker seg videre nedover fra 

Vangsvikveien til Rubbestadveien 

hvor det er juletreproduksjon, ønskes 

også avsatt til boligbebyggelse 

 

Tas til orientering 
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SAMMENDRAG AV INNKOMNE INNSPILL TIL PLANPROGRAM VANGSVIK 

 

Datert: 22.08.2016    Oddmund Olsen, 

   Øvre Vangsvik 105, 9304 Vangsvik  

Oddmund Olsen vil regulere deler av sin eiendom Gnr 10 bnr 4 til boligtomter. I dag benyttes 

eiendommen til landbruk og høstes av bonde på Vesterfjell. Deler av området som i dag ikke 

blir høstet ønskes regulert til boligformål for salg. Deler av området som høstes ønskes avsatt 

til framtidig boligformål. Arealet oppgis til ca 2 x 900m2. 

En åpen bekk over eiendommen har gråvann fra septik fra 7 boliger i området. Barn leker i 

området og Tranøy kommune bør prioritere å legge bekken i rør. 

 
 

Vår kommentar: Tas til orientering. 

Landbruksarealer  må konsekvensutredes i områdeplanen – se planprogram kapitel 5 

 

 

 

Datert: 01.09.2016 Helge Wold 

   Vikstrandveien 39, 9304 Vangsvik 

 Fjerne delegjerder mellom eiendommer på nordsiden av hovedvei og mellom 

hovedvei og havet.  Dette vil lette innhøsting for de som driver gressproduksjon. 

 LNFR områder bør omgjøres til annen bruk, hindrer utvikling. Beiteområder for 

husdyr – kolonihager til utleie for folk i bygda. 

 Strandpromenade langs karstranda med gapahuk 

 Fri vedhogst for å åpne stier i skoglandskapet for allmenheten. 

 Bane for strandvolleyball ved skolen. 

 Felles grillplass ved samfunnshus, skolen (bygdelaget). 

 Baner for friidrett ved gymsal, (idrettslaget). 

 Løyper for orientering, (skole, idrettslag).  

 

 

Kommentar: Tas til orientering. 

Mange gode forslag her som vil bli vurdert i den videre planbehandlingen. Landbruksarealer  

må konsekvensutredes i områdeplanen – se planprogram kapitel 5 
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Datert: 31.08.2016 Audun Sivertsen 

   Rubbestadveien     9304 Vangsvik 

Vedlagt kart over eiendommen Gnr 21 bnr 11. Ønsker å detaljregulere område overfor 

boligfelt ved Ryet til boligbebyggelse. Detaljregulerer til idrett, volleyball bane ved parsell 

nedenfor samfunnshus. Parsell som strekker seg videre nedover fra Vangsvikveien til 

Rubbestadveien hvor det er juletreproduksjon, ønskes også avsatt til boligbebyggelse. 

 
 

Kommentar: Tas til orientering. 

Landbruksarealer  må konsekvensutredes i områdeplanen – se planprogram kapitel 5 

 

 

 

 

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 trygg passering av hovedveien ved Vikstranda skole. 

 Bedre parkering ved butikken i Vangsvik. 

 Området rundt kommunehuset og bautaen på øversida av Vangsvikveien bør utvikles 

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

tilrettelegging som fremmer bolyst og god folkehelse. 

 

 

Kommentar: Tas til orientering. 

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

for Vangsvik så er kravet til planprogram at det bare henvises til hvilke planer som gjelder. 

Hensynet til landbruksjord kommer til å bli ivaretatt, det skal konsekvensutredes. Arealer på 

nedsiden av Vangsvikveien og Rubbestadveien vil bli bevart som jordbruksarealer. Dette er 

arealer som ligger utenfor forslaget til planavgrensning av områdeplanen. 

 

 

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. 

 Sentrumsareal Vangsvik: Her er det store asfalterte flater uten avgrensning og fysiske 

skiller som gjør sentrum uoversiktlig. Dårlig definerte arealer gjør det utfordrende å 

lese trafikkbildet. Dette kan skape konflikter mellom ulike trafikantgrupper. 

Kommunen bør ha fokus på dette arbeidet med områdeplan for sentrum. 

 Ved planlegging og regulering veg og vegrelaterte planer henvises til vegnormalen 

N100 som er tilgjengelig på nettside: 

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

 Avkjørsel og kryss til vegnett fv.221, 223 og 860 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. 

 Kartlegg behovet, plassering og utforming av bussholdeplasser. Særlig viktig ved 

skolen og gangforbindelse mellom holdeplass og skole. 

 Universell utforming viktig. Kritiske punkt vil være hovedløsning for adkomst og 

inngang til offentlige områder. 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 og 

plassering og utforming av bussholdeplasser. Særlig viktig ved skolen og gangforbindelse 

mellom holdeplass og skole. Viktig også å ta hensyn til universell utforming ved planlegging 

av sentrum.  

Det er positivt at Vegvesenet kommer med innspill til sentrumsarealer for Vangsvik. «Store 

asfalterte flater uten avgrensning og fysiske skiller som gjør sentrum uoversiktlig. Dette kan 

skape konflikter mellom ulike trafikantgrupper.»  Vi er enige i at kommunen også bør ha 

fokus på dette arbeidet for områdeplan i sentrum. 

http://www.vegvesen.no/fag/Publikasjoner/Handboker
http://www.vegvesen.no/fag/Publikasjoner/Handboker
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Datert:01.09.2016 Fylkesmannen i Troms 

   Fylkeshuset, Strandveien 13 

   Postboks 6105, 9291 Tromsø 

 

Planen går inn i Fylkesmannens innsigelsesprosjekt. 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 og kommunens arealdel. 

 

Faglige råd fra Fylkesmannen: 

 

 Medvirkning: Det er bra at det legges opp til en bred medvirkningsprosess med 

lokalbefolkningen i Vangsvik. 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. 

 Vurdere barnetråkk som registreringsmetode for barns bruk av området. 

http://barnetråkk.no/  

 Filmen «Et nytt håp for Inndyr» anbefales. Denne filmen oppsummerer ideer, 

kloke grep og erfaringer i utviklingsprogrammet «Attraktive og miljøvennlige 

tettsteder i distriktene. 

 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 vi skal ha 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. 

 Det bør vurderes å ta opp områdereguleringene for Vangsvik og 

Stonglandseidet i Planforum, Troms Fylkeskommune. 

 

Kommentar: Tas til etterretning 

Planen går inn i Fylkesmannens innsigelsesprosjekt som gir Fylkesmannen fullmakt til å 

samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra statlige myndigheter. Dette kan være positivt 

ved innsigelse og klage på kommunal arealdisponering.  

En fremdriftsplan for når involvere forskjellige grupper som barn, eldre, lag og foreninger vil 

bli vurdert. Barnetråkk som metode vil bli tatt i bruk. 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. 

 

 

 

Datert:29.08.216 Troms fylkeskommune 

   Strandveien 13 

   Postboks 6600, 9296 Tromsø 

 

http://barnetråkk.no/
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Fylkeskommunen er svært positiv til at Tranøy kommune satser på lokalsamfunnsutvikling  

gjennom arbeid 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. 

 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 Vangsvik. 

 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 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. 

 

 

Datert: 15.09.2016 Odd Arne Andreassen 

   Brennlia Øst 3,  

   9304 Vangsvik 

 

Odd Arne Andreassen vil ha bygget vei mellom boligfeltene i Brennlia og Brennlia Øst. 

Mellom avslutning av vei i Brennlia Gnr 21/214 og vei i Brennlia Øst Gnr 21/148 er det 80 

meter. I Områdeplanen bør det reguleres inn vei mellom disse boligfeltene. Dette kan gi nye 

områder for boliger og samtidig bedre adkomsten til de øverste boligene i området. 

http://www.tromsfylke.no/
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Kommentar: Tas til orientering . 

 

I Områdeplanen bør det reguleres inn vei mellom disse boligfeltene. Dette kan gi nye områder 

for boliger og samtidig bedre adkomsten til de øverste boligene i området. 

 

 

 

Datert: 26.10.2016 Troms fylkeskommune 

   Harald G Johnsen 

   Konservator/arkeolog 

   KUL Kulturarv og miljø 

Vi ber kommunen vurdere om områderegulering er hensiktsmessig plantype for dette store 

arealet, eller om det for dette området burde utarbeides kommunedelplan med 

detaljreguleringskrav. Områdereguleringsplan utløser også undersøkelsesplikt etter 

kulturmminnelovens § 9. Kommunen som tiltakshaver skal bære kostnadene ved disse 

undersøkelsene, jf kulturminnelovens §10. Som det fremgår av punktene nedenfor, vil dette bety 

omfattende arkeologiske undersøkelser. Planen har stort potensial for funn av kulturminner i 

landbruksarealene 
Det er uklart om utredningen kun skal ta for seg kulturminner i Askeladden og bare fredete 

kulturminner. Utredningene bør knyttes til ulike typer kulturminner og presiseres i 

planprogrammet. Nyere tids kulturminner er de kulturminnene/spor etter menneskelig aktivitet 

som er yngre enn 1537 og ikke har fredning etter kulturminnelovens bestemmelser. Kulturmiljø er 

en annen kategori der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.  

Innspill til planarbeidet vedrørende førhistoriske kulturminner  

 Det er med stor sannsynlighet 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 ansette dyktige feltmedarbeidere er det viktig at bestillingen 

kommer så tidlig som mulig. Vi ber om tilbakemelding innen 31.12.10 om planområdet 
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vil bli redusert (eller eventuell endring av plantype). På denne bakgrunn vil det bli 

utarbeidet budsjett for § 9 undersøkelsene.  

 

Dersom arealdisponeringen vi kunne føre til at fredete kulturminnelokaliteter innenfor planen blir 

berørt på en måte som nevnt i kulturminnelovens § 3 første ledd og planen ikke endres i forhold til 

dette før offentlig ettersyn vil den behandles som en dispensasjonssøknad i forhold til 

kulturminnelovens § 8 første ledd. De regionale kulturminnemyndigheter vil avgi faglige 

tilrådinger til Riksantikvaren. Fatter Riksantikvaren dispensasjon stilles det mest sannsynlig krav 

om arkeologiske undersøkelser av berørte arkeologiske kulturminner før tiltaket kan iverksettes, 

jf. kulturminnelovens § 10. Tromsø museum er ansvarlig institusjon for arkeologiske 

undersøkelser og utarbeider budsjett for dette.  

Dersom Riksantikvaren innvilger dispensasjon og det stilles krav om arkeologiske undersøkelser, 

skal dette tas inn i planen som eget vilkår i reguleringsbestemmelsene. Planen kan vedtas etter at 

eventuelle dispensasjon er innvilget og før eventuelle arkeologiske undersøkelser.  

 

 Innspill til planarbeidet kulturminner fra nyere tid  

 Vi ber om at flere Sefrak-registrerte bygninger og noen andre bygninger vernes gjennom 

hensynssone c) vern av bygninger. 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. Det må utarbeides 

bestemmelser til denne hensynssonen om at istandsetting og vedlikehold skal skje etter 

antikvariske prinsipper.  

 

 To Sefrak-registrerte bygninger er såpass ombygd at vern kan være vanskelig å forstå, 

men bygningene har et såpass stort tilbakeføringspotensiale at det likevel må vurderes om 

disse skal vernes som hensynssone c) vern av bygninger. 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  

 



 Enkelte bygningsmiljø med to eller flere bygninger og arealet rundt utgjør miljøer med 

kvaliteter for bygda som vi mener bør i varetas som hensynssone c) vern av 

bygningsmiljø. Dette er bygningsmiljøene på eiendommene 20/19 og 21/33.  

 

 Vi ber kommunen vurdere om det er andre typer kulturminner av nyere tid innenfor 

planområdet som bør gis et vern. Dette kan være kulturminner slik som vegfar, uthus, 

steingjerder, krigsminner ol.  

 

Friluftsliv-merknader til planprogrammet  

 I oversikten for regionale og fylkeskommunale rammer og føringer savner vi Regional 

plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-202, vedtatt mars 2016.  

 

 I planprogrammet framkommer det at friluftsområder skal vurderes i planarbeidet. Vi 

viser da til friluftslivskartleggingen for Tranøy kommune som nå er publisert på 

www.naturbase.no.  

 

Friluftsliv-innspill til planarbeidet  

 Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 presiserer at attraktive og 

varierte områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at de blir ivaretatt for 

framtidige friluftslivsaktiviteter. For å opprettholde et mangfoldig friluftsliv må det være 

et vidt spekter av arealer med god kvalitet, ulik grad av tilrettelegging og god 

tilgjengelighet. Det omfatter områder både i nærmiljøet og inngreps- og støyfrie 

naturområder. Friluftslivsarealene i nærmiljøet er under press, særlig nær større 
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befolkningskonsentrasjoner. I planarbeidet for Stonglandseidet blir det viktig å sikre 

tilgangen til friluftlivsarealene i nærmiljøet, ved å bevare stier og turveier som leder ut i 

marka mot Eidevatnet og Leirfjellet.  

 

 Fylkesplan for Troms 2014-2025 har vedtatt arealpolitiske retningslinjer som gir grunnlag 

for å fremme merknader og innsigelser til planer som fremmes. Retningslinjenes punkt 6 

fremmer at enkel tilgang for alle til natur- og friluftslivsområder og gode møteplasser for 

fysisk aktivitet og sosialt fellesskap skal vektlegges.  

  

Kommentar : 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 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. 

 

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. 

 

 

Resyme Innspill: 

Det er kommet innspill fra flere innbyggere i Vangsvik, fra Senterpartiet i Tranøy, Statens 

Vegvesen, Fylkesmannen i Troms og fra Troms Fylkeskommune. 

 

Fra privatpersoner 

Innspillene fra de private dreier seg mest om konkrete forslag til bruk av arealene som skal 

planlegges. Man ønsker å detaljregulere områder til boligformål, vil ha bygget vei mellom 

boligfeltene i Brennlia og Brennlia Øst. Vil også ha strandvolleyball ved skolen, felles 

grillplass ved samfunnshus/skole, baner for friidrett ved gymsal, løyper for orientering osv. 

Mange gode forslag som vil bli vurdert i den videre planbehandlingen.  

 

 

Tranøy Senterparti 

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. Når det gjelder eksisterende reguleringsplaner for Vangsvik er 

kravet til planprogram at det bare henvises til hvilke planer som gjelder. Hensynet til 

landbruksjord kommer til å bli ivaretatt, det skal konsekvensutredes.  
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Statens Vegvesen 

Statens Vegvesen vektlegger trafikksikkerhet og trygg skolevei. Det må gjøres vurderinger 

knyttet til kollektivtilbudet, plassering og utforming av bussholdeplasser.  Dette er særlig 

viktig ved skolen og gangforbindelse mellom holdeplass og skole. 

Kommunen bør ha fokus på arbeidet med områdeplan for sentrum. Det er for store asfalterte 

flater uten avgrensning og fysiske skiller som gjør sentrum i Vangsvik uoversiktlig. Dette kan 

skape konflikter mellom ulike trafikantgrupper, også viktig å ta hensyn til universell 

utforming ved planleggingen.  

 

Fylkesmannen 

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. Det bør vurderes å ta opp områdereguleringen for Vangsvik og 

Stonglandseidet i Planforum, Troms Fylkeskommune. 

 

Fylkesmannen vektlegger faglige råd som angår selve planprogrammet for områdeplan 

Vangsvik. 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. Det bør beskrives i planprogrammet hvordan sikre medvirkning fra lag og foreninger. 

Barnetråkk anbefales som registreringsmetode for barns bruk av området. 

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 vi skal ha med rekkefølgebestemmelser i planen for å hindre punktering 

av større områder.  

 

Troms fylkeskommune 

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. 

I fylkesplan for Troms er klimatilpasning blitt en viktig del av planene. 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 henviser til Statens 

vegvesen vedrørende vegløsninger og tilrettelegging for kollektivtrafikk. 

Fylkeskommunen anbefaler at planen legges frem for drøfting i regionalt planforum. 

 

 


