
Planprogram for 
områdereregulerings-

plan for sentrum i 
Sørreisa kommune  



• Intensjonen med områdeplanen er at 

Sørreisa sentrum skal utvikles til et 

levende, miljøvennlig og aktiv sentrum.

• Den skal være et møtested og 

knutepunkt for service, rekreasjon, 

handel, næring og kollektivtransport.  



Nærmere om planprogram 

• Planprogram er første steg i arbeidet med 

Områdereguleringsplan for Sørreisa sentrum, 

der planen vurderes å kunne ha «vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn» og utløser 

behovet for konsekvensutredning (KU)

• Planprogrammet for Områdereguleringsplan 

for sentrum skal utarbeides som ledd i 

varsling av oppstart i planarbeidet. 



Hva er et planprogram ?
Et planprogram er et dokument som gjør rede 

for:

• formålet med planarbeid

• planprosessen med frister og deltakere

opplegget for medvirkning

• hvilke alternativer som blir vurdert 

• behovet for utredninger som er nødvendige 

for å gi et godt beslutningsgrunnlag.

Plan- og bygningsloven § 4-1



Formålet med planarbeid er å:
• Områdeløft i sentrum

• Fastsette planområders grenser

• Fastsette hvilke fagtema som skal utredes i 
konsekvensutredningene, og hva som skal avklares i 
planprosessen (utfordringer i sentrum)

• Legge til rette for bedre framkommelighet og 
trafikksikkerhet 

• Rydde opp i flere tidligere «sentrumsplaner», samt 
vedtatte sentrumsliggende detaljreguleringsplaner 

• Definere tettstedskarakter – hvordan vi ønsker at 
Sørreisa skal se ut? (estetikk, landskap). 



Når Hva Hvem
Januar-april 2017 Utkastet av Planprogram for 

områdereguleringsplan for sentrum i Sørreisa 
kommune utarbeides, ihh til planarbeid foretas 
møter med interne fagfolk i kommunen.

Teknisk og planlegging,
Helse- og sosial,
Kultur og oppvekst etc.

23 mars 2017 Gjennomgang av forslaget med eksterne fagfolk 
på planforumet i Tromsø

Teknisk og planlegging

3. april 2017
4. april 2017
5. april 2017

Offentlig møter: (omtrent samme presentasjon)
- Fag og foreninger (adressert) innkalles til 

møte i kulturhuset
- Næringsaktører (adressert) innkalles til 

møte i kulturhuset
- Grunneierne (personlig adressert i god tid) 

innkalles til informasjonsmøte.

Rådmann, ordfører,
Planlegger

3. april – 11.april Innspill fått fra infomøter vurderes og 
innarbeides inn i forslaget.

Teknisk og planlegging
Rådmann 

18. april 2017 Planprogrammet legges fram til HSU. Det bes 
om innspill.

Teknisk og planlegging
sekretariat

19. april 2017 Planprogrammet legges fram til OKU. Det bes 
om innspill.

Teknisk og planlegging
sekretariat

18. april 2017 Planprogrammet legges fram til TAU. Vedtak 
om at planprogrammet legges ut på høring og 
offentlig ettersyn.

Teknisk og planlegging
sekretariat

ca 21.april 2017 - 2.mai 2017 Høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Annonse 
om at reguleringsplanarbeid for sentrum 
igangsettes
o Troms folkeblad
o www.sorreisa.kommune.no
o Servicekontoret

sekretariat

6.juni 2017 Planprogrammet med innkommende 
innspill/merknader legges fram til HSU. 

sekretariat

7.juni 2017 Planprogrammet med innkommende 
innspill/merknader legges fram til OKU.

sekretariat

6.juni 2017 Planprogrammet med innkommende 
innspill/merknader legges fram til HSU. 
Innstilling til Kommunestyret.

sekretariat

22 juni 2017 Fastsettelse av Planprogram i kommunestyret. sekretariat

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


Politiske vedtak 

• Har ikke vedtak om igangsetting. 

• vises til TAUs vedtak av 09.10.2015, sak 45/15 knyttet til 
arbeid med kommuneplan som sier at i 
sentrumsområdet skal det utarbeides 
områdereguleringsplan.

• Vedtak fra «skole» - SAK 3/17, ARKIVNUMMER 16/1016 –
«..Planprogrammet påpeker behovet for planer om 
tilfredsstillende trafikk- og trafikksikkerhetsforhold. 
Kommunestyret vil påpeke behovet for parallell og helhetlig 
planlegging i samspill mellom Detaljreguleringsplan for Ny 
sentrumsskole i Sørreisa og Sentrumsplanen for Sørreisa.»



Lokale foringer. 
Bakgrunnsdokumenter.

Nasjonale og regionale 
føringer. 

Bakgrunnsdokumenter.



Ønsket utnyttelse og 
alternativer 

• Med andre ord: hvor skal de juridiske grenser for sentrum 

gå? 

Før området reguleringsplan for sentrum i Sørreisa kan 

utformes, skal alternativer med foreslåtte sentrumsgrenser 

veies opp mot hverandre og mot valgte utredningstema. 

Endelig sentrumsgrense skal bestemmes ved fastsettelse av 

planprogrammet etter hørings runde og basert på de 

lokale ønsker som mottas gjennom medvirkningsprosess. 

Foreslås å jobbe ut ifra 3 grensealternativer:



1-alternativet. 



2-altarnativet. 



3-alternativet



Utredninger som er nødvendige 

for å gi et godt 

beslutningsgrunnlag

• Tema til utredning – konsekvensutredning (KU) etter 

forskrift til KU 

• Konkrete lokale utfordringer – arealbruk i sentrum 

som bør/skal avklares i prosessen for 

områdereguleringsplan for sentrum. 





Kart for Sørreisa sentrum 

https://kommunekart.com/?urlid=008632b2d03e4af0809ba21398e93755


Forslaget til planprogram 
skal sendes til uttalelse til:
• Fylkesmannen i Troms

• Troms Fylkeskommune

• Landbruksdirektoratet

• Statens Vegvesen, Region Nord

• Direktoratet for 

kulturminneforvaltning

• NVE, Region Nord

• Troms Kraft

• Bergvesenet 

• Sametinget

• Troms Kraft

• Kystverket

• Direktoratet for sivilt beredskap 

• Statsbygget

• Mattilsynet 

• Barnas representant
• Ungdomsrådet
• Eldrerådet 

• Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

• Foreldre utvalg
• Sørreisa Håndball
• Sørreisa Fotball
• Sørreisa Svømming   
• Sørreisa Næringsforening    
• Sørreisa O-lag 
• Sørreisa båtforeningen 
• Andre lokale lag og foreninger
• «Statoil» ?
• «vaskeriet»

http://www.sorreisa.kommune.no/et-allsidig-aktivitetstilbud.5885516-384593.html

