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Innledning 
 

Bakgrunn 

 

.   

politiske vedtak – OPS. 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. 

Kanskje vedtak fra «skole» - SAK 3/17, ARKIVNUMMER 16/1016 

 

 

 

Intensjon 

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.  

 

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 og 

behovet for utredninger som er nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 

 

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

oppstart av planarbeidet. Høringsfristen er på 8 uker.  

 

Kommunen vil på bakgrunn av høringsuttalelsene som mottas fastsette planprogrammet etter 

at det er behandlet i Teknisk og arealutvalget (TAU), Oppvekst- og kulturutvalg (OKU), 

helse- og sosialutvalg (HSU) ?? og Kommunestyret. Det fastsatte planprogrammet skal ligge 

til grunn for utarbeidelse av planforslag for områdereguleringsplan for sentrum. TAU – 

styringsgruppe eller Formannskapet?  

 

Ferdig områdereguleringsplan skal bestå av plankart, reguleringsbestemmelser og beskrivelse 

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

tilhørende forskrifter og retningslinjer. Det skal legges spesielt vekt på god informasjon og 

åpenhet i planprosessen. Dette skal sikres ved bred medvirkning, da det forventes å få inn 

innspill og uttalelser av berørte parter og alle andre. 
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Sørreisa senter – kort om dagens situasjon.  

 

 

Sørreisa er tettsted og administrasjonssenter i Sørreisa kommune. Tettstedet har attraktiv 

beliggenhet og er viktig knutepunkt for sør-, nord- og østlig trafikk Gjennom Sørreisa går 2 

fylkesveger FV 86 og FV 84 som forbinder 3 kommuner – Lenvik, Målselv og Dyrøy – med 

hverandre. I Sørreisa bor om lag 1501 av kommunens 3452 innbyggere. 

 

Vegene gjennom Sørreisa er viktige ferdselsårer både for personbiler og tungtrafikk. Det er 

også mobiliseringsvei for vorsvaret i indre Troms. 

  

Kollektiv trafikk har spesielle forhold– busser kjører inn på kommunal oppstillingsplass fra 

den ene siden av FV86 og kjører deretter ut – fra den andre siden av FV86. Den løsningen er 

ikke alltid heldig, spesielt med hensyn til de myke trafikanter og skolebarn.  

Gang- og sykkelveger i sentrumsområdet er godt innarbeidet, men vegløsninger er langt fra å 

være optimale. Trafikksikkerhet skal være et sentralt tema i KU.  

 

Det finnes flere butikker og kontor i Sørreisa (f.eks.EXSTRA (nybygd), Rema1000, SPAR, 

skobutikk, BM-shop). Sørreisa har et hotell med pub. På baksiden av hotellet ligger den 

nyetablerte folkehelseparken – et aktivitetsområdet for alle aldersgrupper. I tilknytning til 

Sentralskolen har vi store svømmebasseng og flertalbrukshall som brukes aktiv både av 

bygdefolk og besøkende fra andre kommuner. Det er flere trenings- og velværesentre, 

folkebibliotek og kommunehus hus med tilknyttet legekontor og hjemmehelsetjenester.  

 

  

 

 

Formål med planarbeidet – områdeløft av Sørreisa sentrum. 

 

Tettstedet har behøv for å definere sine grenser, legger til rette for bedre framkommelighet og 

trafikksikkerhet, rydde opp i flere tidligere «sentrumsplaner», samt vedtatte sentrumsliggende 

detaljreguleringsplaner for å ha et juridisk grunnlag til nye utbyggingstiltak, definere 

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

 

 

Kommunesamfunnet har også behov for å samordne nærings-, bolig- og offentlig formålsareal 

i sentrum, og finne ut hva som skal gjøres med de lokalene som står tomme i sentrum.. 

Dermed vil vi på bakgrunn av innkommende innspill fra ulike aktører (næringsliv, grunneiere 

og rettighetshavere, lag og foreninger osv) om ny/justert arealbruk regulere i kommunal regi, i 

den grad det blir mulig å gjøre, både for næring og samfunn slik at sentrum i Sørreisa 

kommune får en helhetlig utforming. (ved hjelp av § 11-10, punkt 1. i PBL).  

 

 

 

 

 

 

http://www.ssb.no/286024/tettsteder.folkemengde-og-areal-etter-kommune.1.januar-2016
http://www.ssb.no/286024/tettsteder.folkemengde-og-areal-etter-kommune.1.januar-2016
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Lokale føringer. Bakgrunnsdokumenter. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner i sentrum: 

Arealdel for kommuneplanen (1993), Pederssensplan, Nordstraumen sentrum, 

Reguleringsendring Nordstraumen sentrum, kommunedelplan Kystsoneplan, Reg plan Coop 

gb 16/15, eldre reguleringsplan Myrseth Øvre, eldre reguleringsplan Kapellområdet, eldre 

reguleringsplan Ytterholtet del av reguleringsplan for Sørstraumen, eldre reguleringsplan 

Sørstraumen, eldre reguleringsplan Langhaugen, eldre reguleringsplan Nordstraumen 

Boligfelt, reguleringsplan Storneset.  

  

  

 

Planstrategi for Sørreisa kommune 2015-2019 

For å kunne oppfylle visjonen om å bli den beste bokommunen, har kommunestyret bestemt 

at arbeidet med sentrumsplanen skal startes innenfor denne valgperioden. 

 

 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse - 2016 

Sørreisa kommune har utarbeidet Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i tett samarbeid med 

og oppfølging av Fylkesmannen. Det vedtatte dokumentet er et godt grunnlag til kommunalt 

planarbeid og skal brukes aktivt også i arbeidet med sentrumsplaner.  

 

Kommuneplanen - 1993 

Kommuneplanens arealdel er helt utdatert og derfor vil den ha lite støttende effekt i arbeid 

med områdereguleringsplan for sentrum. Både konsekvensutredning og ROS-analysen må 

utarbeides helt fra bunnen i forbindelse med denne planprosessen. Arbeidet med den nye 

kommunale planen startet (vedtak).   

 

Trafikksikkerhetsplan – 2013-2016 

Kommunens trafikksikkerhetsplan skal ha en full gjennomgang og skal derfor samordnes med 

arbeid med områdereguleringsplan for sentrum. 

 

Folkehelseoversikt for Sørreisa kommune – i folkehelseoversikten ble det pekt på noen 

folkehelseutfordringer. Det sies også at utfordringene er påvikningbare og at man gjennom 

systematiske tiltak vil man kunne påvirke befolkningens helsetilstand. Det påpekes at videre 

arbeid derfor bør basere seg på en tydelig politisk satsning på de områdene en ønsker å 

påvirke.  

 

Kanskje næringsplan? 

 

 

 

Nasjonale og regionale føringer. Bakrunsdokumenter. 

 

RPR barn og unges interesser i planleggingen 

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

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
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- Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, 

støy, trafikkfare og annen helsefare.  

 

SRP samordnet areal- og transportplanlegging 

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

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, 

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

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

retningslinjer er:  

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

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

bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde 

områder.  

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

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

 

 

SPR Differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

Retningslinjene følger opp den nye plan- og bygningsloven, der byggeforbudet i 100-

metersbeltet langs sjøen er videreført og strammet inn. Målet er å ivareta allmennhetens 

interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn 

til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

 

 

SPR Klima og energiplanlegging i kommunene 

Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner 

og fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 

miljøvennlig energiomlegging. 

 

 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 

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

rundt eksisterende og ny virksomhet.  

 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) 

De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og 

kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer. 

 

 

Fylkesplan  

 

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

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

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

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

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

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/id2416682/
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1811/fylkesplan-for-troms-2014-2025_nettversjon.pdf
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Universell utforming 

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

- Byggeområder skal planlegges utformet med tilfredsstillende atkomst til alle 

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

nedsatt funksjonsevne. 

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

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

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

aktivitetsmuligheter for alle.  

 

 

Nasjonal transportplan 2014-2023  

Regjeringens hovedgrep er å prioritere tiltak for bedre kapasitet og et mer robust vegnett i 

distriktene. Videre vil regjeringen utvikle transportsystemet slik at de miljøskadelige 

virkningene av transport blir begrenset og bidrar til at Norge omstilles til et 

lavutslippssamfunn. 

 

 

St.meld. 18, 2016-2017 – Bærekraftige byer og sterke distrikter. 

Den varsler at det vil bli lagt mer vekt på regionale løsninger i framtiden.  

 

 

 

 

Premisser 

Slik tenker vi:  

1. ikke altfor kaotisk, ikke alt for organisert 

2. livfull 

3. kompakt 

4. godt å orientere i  

5. skalert 

6. utformet etter lokale behov 

 

 

 

 

Ønsket utnyttelse og alternativer  

 

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.  

 

Det er ønskelig å få bedre utnyttelse, utforming og samordning av arealer i sentrum. Den 

helhetlige fysiske planleggingen i sentrum kan også fås ved å innføre juridiske retningslinjer – 

Kommentert [OA1]: Må finnes bedre definisjoner. Men selve 
video vil jeg ha med – den kan trekke inn ungdommer.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-489
https://www.regjeringen.no/contentassets/e6e7684b5d54473dadeeb7c599ff68b8/no/pdfs/stm201220130026000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20162017/id2539348/
https://www.youtube.com/watch?v=Hy4QjmKzF1c&sns=em
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bestemmelser – både for «indresentrum» og «ytresentrum». Behovet til en slik fordeling skal 

avklares i planprosessen. 

 

 

Følgende alternativer inngår i planforslaget  
De foreslåtte linijer følger etter eiendomsgrenser og kystkontur.  

 
0-alternativet – Nordstraumen sentrum og Storneset reguleringsplaner. Nåsituasjon.  

 

 

1-alternativet. Lokalisering og beskrivelse av planområdet. 

 
 

Ømrådet er på ca. 440 mål. Som man ser på bildet her inngår ikke Sørstraumen. I dette 

alt.Nørstraumen avgrenses ved eiendom 16/17 og videre omfatter boligbebyggelse rundt 

skolen. «Jonsenjordet» vil natuturlig også falle innenfor sentrumsgrenser. Nye millitarboliger 

og den nye COOP butikken faller innenfor semtrumsdefinesjon også. Videre går streken langs 

kystlinijen, forbi broen og langs hele kysten i Nordstraumen.  
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2-altarnativet. Lokalisering og beskrivelse av planområdet. 

 
 

 

I dette alternativet tas det inn hele Norstraumen med deler av Sørstraumen, Kollen og naturlig 

inngående boligbebyggelser, samt eiendommer på vestre siden av Kollenveien. De store LNF 

områdene sør-øst på bildet (Kollen) foreslås å vurdere for sentrumsformål på grunn av nær 

beligginhet, godt landskap og behovet i nye sentrumsnærliggende boligområder.  
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3-alternativet 

 

 
 

 

Dette alternativet ligner på alternetiv 2, men det tas ikke med eiendommer på høyre siden av 

kollenveien og den brate delen i Kollen i øst. Området er på ca. 1 km2.  

 

 

 

Uansett alternativ vil man på bakrunn av innspill, faglige vurderinger og fornuftighet justere 

på grenselinjer i løpet av denne fasen av planarbeidet fram til fastsettelse av planprogrammet.  
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Hva som skal løses og hva som skal avklares?  
Hovedutfordringer for Sørreisa sentrum er: 

a) dårlig samordnede løsninger mellom gang- og sykkelveger, offentlige og kommunale 

veger med offentlige, private og tjenestebygg.  

b) Flere tomme bygninger som virker kjemmende på omgivelser.  

 

 

AO1 – avklaringsområde med utfordringer. Løsningen mellom gang- og sykkellveg, 

parkeringer og innkjørsler fremstår som kaotisk og dermed vurderes som 

trafikksikkerhetsferlig. Det foreslås å trekke plangrenser i områdereguleringsplan for 

detaljreguleringsplan for denne delen av sentrum. Utfordringer ligger også i det gamle COOP-

bygget som står tom fra 2016. Gode parkeringsløsninger til tidligere COOP-bygget ble aldri 

på plass. I videre detaljeregulering blir det nødvendig å involvere alle eiernre og grunneierne i 

området i prossesen. 

 

AO2 – avklaringsområde, del av industriområdet ved Vaskeribygget. Forklaring: veldig 

sentralt, men deler av tomten ikke er bruk (kun hostes). I områdereguleringsplan kan det 

avklares om den dyrkbare delen av området blir omregulerert til LNF formål og den ikke 

dyrkbare delen av området – til boligformål.  

 

AO3 – avklaringsområde. Området regulert for forretning i reguleringsplanen Nordstraumen 

sentrum. Sørreisa kommune har ikke behov per dagens dato til flere nye forretningslokaler. 

Det foreslås å tillate midlertidig bruk av området til andre formål, som for eksempel. 

«oppstillingsplass» for bobiler. Kategori – turisme.   

 

AO4 - avklaringsområde med utfordringer. Utilfrestillende regulert og dermed 

trafikkssikerhetsfarlig område for skolebarn. Ikke tilfredstillende løsning for kollektivtrafikk. 

Uregulerte trafikkale,- og parkeringsforhold mellom YX-bensinstasjon, MIAX-bygget, 

REMA1000 osv. Trafikaleforbindelser mellom Sørreisa sentralskole, «kokkeskolen» og 

nevnte bygninger. Meldt upasselig arealer for skoleansatte parkering. Det foreslås å 

detaljregulere for nevnte deler av Sørreisa sentralskole inklusiv YX-bensinstasjon, MIAX-

bygget, deler av REMA1000 og SØRREISABYGG. Det foreslås å komme med vegløsning 

(veglinje) for kollektivtraffikk allerede i områdereguleringsplan.  

 

AO5 – avklaringsområde med utfordringer. Deler av eiendommer 16/4, gammel fjøs midt i 

sentrum.  

 

 

AO6 - avklaringsområde med utfordringer. På eiendommen 16/127 står det gamle «gule 

huset». Det foreslås å omregulere området hvor ligger eiendommen til park. 

 

 

Kommer med flere!  

Kommentert [OA2]: Ikke veldig glad i oversikten..  

Kommentert [OA3]: Skal justere på bokstaver etter hvert.  
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KB1 – kombinert bolig – areal som foreslås å omregulere fra LNF til kombinert boligformål – 

dvs på området kan bygges boliger med offentlig bygg som barnehage, helsetjenestebygg osv. 

Området har veldig attraktiv, sentral beliggenhet, derfor foreslås det å ha egen/et 

detaljereguleringsplan/prosjekt der.   
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Med tanke på mer rasjonell arealbruk og med støtte i Statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig,- areal- og transportplanlegging foreslås det å åpne for leilighets/rekkehusbebyggelse 

(hovedsakelig ikke til enebolig) innenfor rekkevidde for 1000m fra kjernesentrumsområdet – 

dvs. et området der vi når to eller flere tjeneste- eller offentlig bygg, f.eks. kommunehus, 

skole eller/og stor matbutikk.  Følgende områder foreslås tatt inn områdereguleringsplanen: 

 

BB1 – boligbebyggelse, del av eiendommen 26/3. Foreslås å regulere til 

leilighets/rekkehusbebyggelse. 

 

BB2 – boligbebyggelse, del av eiendommen 26/68. Foreslås å regulere til 

leilighets/rekkehusbebyggelse. Det foreslås også å oppgradere eksisterende veg og regulere 

gang- og sykkelveg langs den vegen frem til fotbalbane.  

 

BB3 – boligbebyggelse. Arealene foreslås å ta inn områdereguleringsplan for sentrum og 

omregulere til boligformål. Felt BB3 tegnet kun omtrent.  
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Krav til konsekvensutredning  
 

 

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

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

Forskrift til konsekvensutredning. 

For å få et godt beslutningsgrunnlag, skal endring av arealbruken og forslag til nye 

utbyggingsområder konsekvensutredes, dvs. at virkninger på miljø og samfunn skal utredes. 

Utgangspunkt for arbeidet med KU er spørsmålet: «Hvilken kunnskap trenger vi for å kunne 

ta stilling til forslag til ny eller endret arealbruk på dette plannivået»? 

 

 

 

Tema til utredning  

 

Arbeid med konsekvensutredning av sentrumsområder skal først og fremst knyttes tett til de 

fysiske utfordringer rundt Sørreisa Sentralskolen og «kokkeskolen».  

 

Tema Vurdere 

Landbruk  Landbruksarealer skal bli berørt med grensealternative 1 og 2. Ved 

eventuell omdisponering av jord- og skog ressurser skal følgende utredes: 

- arealomfang 

- jordens og skogens produksjonsevne (bonitet) 

- dyrkbarhet 

- driftsmessige konsekvenser 

Utredninger skjer med utgangspunkt i AR50, beitekart og lokale 

kjennskap.  

Naturmangfold Naturmangfold antas å bli lite berørt. Det skal vurderes i hvilen grad 

tiltaket påvirker nasjonalt, regionalt og lokalt viktige naturtyper og arter. 

Utredninger med utgangspunkt i prinsippene i naturmangfoldloven gjøres 

ut fra lokale registreringer og kunnskap fra naturbasen.  

Vann og vassdrag Vurdere om vannressurser, herunder drikkevannskilder blir berørt av 

planen. Hvis – ja, foreslå alternative løsninger/avbøtende tiltak i 

planen/tiltaket. Utredninger skal skje med bakgrunn i kjent lokalt 

kunnskap/kunnskap fra NVE-atlas og vann-nett. Det skal også avklares 

hvorvidt planen skal ta høgde for § 1-8 i PBL (100-meterbeltet langs 

sjøen og vassdrag).  

Forurensing/ 

luftkvalitet  

Redegjøre om hvordan kjente forurensningskilder (støy og støv, 

grunnforurensing) påvirker konkrete tiltak innenfor planområdet. Det skal 

lages støykart for områdereguleringsplan for sentrum. 

Kulturminner og 

kulturmiljø  

I hvilken grad planen/tiltak påvirker kulturminner og kulturmiljø. 

Vurderingene blir baser på opplysninger i databasen Askeladden. 

Barn og unges 

oppvekstsvilkår  

Hvordan planen/tiltaket ivaretar unges interesser, herunder tilgang til 

lekeområde og trafikksikker veg/gang – og sykkelveg til skole og 

fritidsaktiviteter.  

Friluftsliv  Om planen/tiltaket hemmer eller fremmer aktivt friluftsliv. Utredningen 

tar utgangspunkt i kjent kunnskap/kunnskap fra naturbasen. 
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Folkehelse  - i hvilken grad planen/tiltaket ivaretar muligheten for friluftsliv og 

rekreasjon i nærområdet. 

- I hvilken grad konkrete tiltaket/delen av planen skal være 

universell utformet.  

- I hvilke grad det konkrete tiltaket/tiltakene i planen virker 

kriminalitetsforebyggende.  

- I hvilken grad tiltakene/planens virkning påvirker befolknings 

helse og helsens fordeling i befolkning ? 

- I hvilken grad foreslått utbygningen påvirker muligheten folk har 

til å gå til og fra skole, jobb og andre daglige gjøremål.  

Bebyggelse-

struktur  

Utredningen skal vise drøfting for ny bebyggelsesstruktur som skal 

vurderes i forhold til landskap og omkringliggende bebyggelse.   

Trafikkanalyse,  

tilregneligheten 

og 

parkeringsplasser 

Det skal redegjøres for kollektivtransport og situasjonen for syklister og 

fotgjengere i sentrumsområdet. Behov for nye tiltak skal framkomme. 

Det må planlegges i sammenheng med evt nye parkeringsplasser i 

tilknytning til det nye skolebygget og ande større virksomhetsbygg. Det 

må vurderes om det blir fornuftig å ha skolebusser og vanlige rutebusser 

lokalisert på et sted ved Rema.  

 

Trafikksikkerhet  Vurdere konsekvenser av tiltaket/planen i et trafikksikkerhetsperspektiv.  

Samfunnsliv, 

kulturliv og 

næringsliv. 

Effekten på folkehelseutvikling, arbeidsplasser og generelt aktivitetsnivå.  

Mangfold  Virkninger for innvandrere/flyktninger. 

Universell 

utforming 

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

Tettstedskarakter  Hvordan bidrar det konkrete tiltaket til Sørreisa karakter som tettsted?  

- Estetikk 

- Landskap  

Risiko og 

sårbarhet 

Det gjennomføres ROS-analysen for planen. Utredningsteamene blir: 

støy, grunnforholdene, beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og 

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

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

Konkrete forslag tiltak skal sendes inn i/vurderes etter eget skjema for 

KU, herunder ROS-analysen. Vedlegg-SKJEMA på ROS?.  

 

 

KU-formskriften krever en beskrivelse av virkningene av: 

- De enkelte utbyggingsområdene hver for seg. 

- De samlede arealbruksendringene etter arealformål, f.eks. virkningene av den samla 

boligutbyggingen som planen legger opp til. 

- En oppsummering av de samlede virkninger etter utredningsteam, f.eks. hva vil den 

samlede virkningen av foreslått utbygging være for jordressursene.  

 

Planen skal også ha en ROS-analyse. Dette er en gjennomgang av risiko- og 

sårbarthetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, dvd. At det 

stilles spørsmål om det aktuelle utbyggingsområdet kan være utsatt for naturfarer som for 

eksempel flom og skred. I tillegg er det en vurdering av om risikobildet endres som følge av 

planlagt utbygging, dvs. om tiltenkt utbygging kan medføre at omgivelsene blir utsatt for 

uønskede hendelser som f.eks. forurensing, eksplosjonsartet brann eller andre ulykker.  
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Medvirkningsprosess 

 

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

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

om oppstart i tillegg til åpent informasjonsmøte/er før forslag til planprogram til 

detaljreguleringsplan legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Det søkes å oppfylle intensjonen i plan- og bygningsloven om å avverge arealbrukskonflikter 

gjennom tidlig og god medvirkning i planprosessen.  

 

Varsel om igangsatt planarbeid: 

 

Kasjer 

Folkeblad/Nordlys  

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

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

allmenheten og berørte parter.  

 

 

Forslaget til planprogram skal sendes til uttalelse til: 

 

Fylkesmannen i Troms 

Troms Fylkeskommune 

Landbruksdirektoratet 

Statens Vegvesen, Region Nord 

Direktoratet for kulturminneforvaltning 

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
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……..FLERE? 

 

 

Fremtidsplan 

 

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 

 

 

4. april 2017 

6. april 2017 

7. 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. 

Alle interesserte kan komme på et av 

de møtene.   

 

Rådmann, ordfører, 

Planlegger, ? 

 

.   

4. 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 

sekretariat 

Kommentert [OA4]: uavklart 

http://www.sorreisa.kommune.no/
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HSU. Innstilling til Kommunestyret. 

22 juni 2017 Fastsettelse av Planprogram i 

kommunestyret. 

sekretariat 

 Utarbeiding av planforslaget med KU. Teknisk og planlegging 

eller ?  

 1.behandling av 

detaljreguleringsplanen i OKU 

sekretariat 

 1.behandling av 

detaljreguleringsplanen i HSU 

sekretariat 

 1.behandling av 

detaljreguleringsplanen i TAU. 

Vedtak  

sekretariat 

 Detaljreguleringsplan legges til 

offentlig høring og oversendelse til 

off. myndigheter til uttalelse. Høring 

minst 6 uker. 

Sekretariat, teknisk og 

planlegging 

 Bearbeiding av høringsuttalelser, 

utarbeiding av endelig planforslag. 

Teknisk og planlegging 

 2.gangs behandling i TAU. sekretariat 

 Slutt behandling Kommunestyret  sekretariat 

 


