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Fastsatt planprogram f or rullering av kommuneplanens arealdel (2018 - 2020 ) .
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Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,
opplegg 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 samtidig med varsling om planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.
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1. Hvorfor kommuneplan

1.1 Det formelle grunnlaget
Kommunestyret i Tranøy egengodkjente i sak 2/16
den 16.2.16 land delen av gjeldende
kommuneplanens arealdel. Det ble i samme sak
vedtatt umiddelbart å starte opp med rullering av
landdelen av ko mmuneplanen . B estemmelser og
plankart til landdelen av kommunedelplan ble i
den forbindelse synkronisert med
kommunedelplan for sjøområdene (K ystsoneplan
for Tranøy , kommunestyre sak 75/15 den
15.12.15 ) slik at kommunen fikk en helhetlig
arealdel som omfatter bå de land og sjøområder i
kommunen .

Kommunestyre t ferdiggodkjente kommuneplanens samfunnsdel med handlingsprogram, sak 40/1 3
den 17.09.13. Kommunestyrets 4 hovedsatsingsområder «Boligpolitikk og boligbygging»,
«Næringsutvikling», «Folkehelse» og «Barn og unge» er i handlingsprogrammet søkt konkretisert i 14
strategier og 47 tiltak. Disse skal ligge til grunn ved rullering av a realdelen.

1.2 Planprogrammet
I Miljøverndepartementets veileder står det at:

Planprogrammets hovedoppgave er å tydeliggjøre og avklare hva som blir prioritert i selve
kommuneplanen. Det er svært viktig å begrense omfanget av samfunnsdelen (og arealdelen) slik at
kommunen kan klare å gjennomføre revisjon innenfor rimelig tids - og ressursbruk. Planprogram kan
med fordel spisses mer. Det anbefales ikke å ha for store ambisjoner om endring og forbedring.

Planprogram met for arealdelen har følgende oppbygging. Det v il bli gjort rede for forutsetning er for
kommuneplanarbeid i lovverket og statlige, regionale og lokale (kommunale føringer). Deretter
følger en drøfting av utfordringer og utviklingsstrategier i tilknytning til arealforvaltning Tranøy
kommu ne står ovenfo r.

Planprogrammet skal gjøre rede for
formålet med planarbe idet, planprosessen
med frister og deltakere , opplegg 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 t il offentlig
ettersyn samtidig med varsling om
planoppstart. Planprogrammet fastsettes
ordinært av planmyndigheten.
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2. Planforutsetninger
I sin planlegging må kommunen ta hensyn til lover og forskrifter, retningslinjer og planer. Det
foreligger en rekke føringer for kommunens arbeid med kommuneplanens arealdel. Noen av de
viktigste blir gjen gitt her (ikke uttømmende l iste ):

2.1 Statlige planer og vedtak
Plan - og bygningsloven
Naturmangfoldloven
Havne - og farvannsloven
Folkehelseloven
Kulturminneloven
Akvakulturloven
Friluftsloven
Forurensningsloven
Havressursloven
Have nergiloven
Jordloven

2.2 Nasjonale forventninger til region al og kommunal planlegging
V edtatt 1 2.6.2015

De nasjonale forventningene skal legges til grunn for kommunestyrenes arbeid med planstrategier og
planer. Hensikten er å oppnå en bedre sammenheng mellom nasjonal, regional og kommunal
planlegging, og gjøre den mer forutsigbar og målrettet.

De nasjonale forventningene er retningsgivende, men ikke bestemmende. Forventningene peker på
oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at fylkene og kommunene fokuserer på i
planarbeidet i inneværende period e. Forventningene er ikke uttømmende for alle oppgaver og
hensyn som kommunene skal ivareta etter plan - og bygningsloven, og må derfor ses i sammenheng
med gjeldende lovverk.

Forventningene av 2015 har tre temaer:

Gode og effektive planprosesser
Planleggin g for bærekraftig areal - og samfunnsutvikling
Planlegging for attraktive og klimavennlige by - og tettstedsområder spesielt

2.3 Kommunereformen
Tranøy kommune styre har skrevet intensjonsavtale med Lenvik kommune om etablering av ny
kommune i Midt - Troms fra 1. 1.2020.

2.4 Statlige planret ningslinjer og planbestemmelser
T idligere rikspolitiske retningslinjer og best emmelser , herunder:

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Statlige plan retningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
Den europeiske landskapskonvensjonen
Sametingets planveileder
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Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1521)
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520)
E Us vanndirektiv /Vannforskriften

2.5 Regionale planer og vedt ak.

2.5.1 Overordnede planer Troms Fylkeskommune
Fylkesplan for Troms 2014 - 2025
Regional plans trategi 2016 - 2019
Regional planstrategi – kunnskapsgrunnlaget 2015
Økonomi plan 2017 - 2020

2.5.2 Regionale planer
Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016 - 2027
Regional forvaltningspl an vannregion Troms 2016 - 2021

- Tilhørende dokumenter
- Godkjenningsb rev fra departementet

Regional plan for landbruk i Troms 2014 - 2025
Regional Transportplan for Troms 2014 - 2023
Regional plan fo r handel og service i Troms 2016 - 2025
Regional bibliotekplan for Troms 2017 - 2028
K ulturarvplan for Troms 2011 - 2014

2.5.3 Strategi o g u tredninger i Troms, herunder
Næring:

- Strategi for økt verdiskaping i maritim næring
- Arktisk innovasjon, FoU - strategi for Troms
- Havbruksstrategi for Troms
- Strategi for reiselivet i Troms 2013 – 2017
- Strategi for utvikling av petroleumsnæringen i Troms
- Omsti llingsprogram for Troms 2014 - 2018

Kultur:
- Den nordnorske kulturavtalen 2014 - 2017
- Strategi for visuell kunst i Nord - Norge - Nordnorsk kunstliv mot 2020
- Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011 - 2014 | Norsk versjon | Samisk versjon

Utdanning:
- Handlingspl an i forbindelse med seksuell trakassering i videregående skole
- Strategiplan for videregående opplæring i Troms
- Kompetanseutviklingsplan for Troms Fylkeskommune
- Fylkestingsmelding og fag - og yrkesopplæring « Samspill for økt gjennomføring»

Samferdsel og mil jø:
- Ungdommens transportplan

Samisk:
- Strategiplan for samisk språk og kulturkompetanse
- Samarbeidsavtale, Sametinget o g Troms Fylkeskommune, bruk av

tospråklighetsmidler 2012 - 2014
Klima og energi:

- Regional klima - og energistrategi for Troms 2015 - 2025
Andre:

- Eldrepolitisk handlingsplan
- Trygt fylke - Handlingsplan 2012 - 2015
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2.5.4 Prioriterte planoppgaver i perioden 2016 – 2019
Regionale plane r med prosesskrav et t er PBL § 8 - 3

- Regional forvaltningsplan (2016 - 2021) Vannregion Troms, revisjon
- Regional transportplan (2018 - 2027), revisjon
- Regional plan for handel og service (2015 - 2024), revisjon
- Regional plan for reindrift (2015 - 2026) , påbegynt planarbeid
- Regional plan for idrett og anlegg for idrett og fysisk aktivitet (2014 - 2025), påbegynt
- Regional bibliotekplan
- Regiona l plan for kultur
- Interkommunalt plansamarbeid etter PBL § 9 - 1
- Arealplanlegging i sjø
- Regionale strategidokumenter/meldinger/utredninger uten prosesskrav etter PBL
- Strategi for næringsutvikling (SN U)
- Strategi for økt verdiskaping i marin næring (ny)
- Stra tegi for økt verdiskaping i maritim næring(ny)
- Digital næringsutvikling i Troms (ny)
- Strategi for forsvarsindustri i Troms (ny)
- Mineralstrategi for Nord - Norge (ny)
- Strategi for kreativ næring i Troms (ny)
- Strategi for reiselivet i Troms (revisjon)
- Havbruks strategi for Troms (revisjon)
- Strategi for utvikling av petroleumsnæringen i Troms (revisjon)

FoU - og innovasjonsstrategi for Troms (ny - meldt før)
Strategisk kompetanseplan for videregående opplæring i Troms (ny)
Strategi for digital satsing i den videregå ende opplæring i Troms (ny)
Strategiplan for helsefremmende og forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten for
befolkningen i Troms (ny)
Strategiplan for videregående opplæring i Troms 2014 - 2017 (revisjon)
Strategiplan unge i Troms (ny - meldt før)
Prosjektplan for odontologisk forskning i tannhelsetjenesten (revisjon)

2.5.5 Meldinger
Samisk i videregående opplæring i Troms – utfordringer og muligheter
Melding om voksenopplæring
Fremtidig organisering av Fagskolen i Troms

2.5.6 Overordnede satstingsområder i planperioden
Be vist og helhetlig miljøfokus
Et kunnskapsbasert plan - og folkehelsearbeid

2.6 Kommunale planer og vedtak

2.6.1 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommunestyre ferdiggodkjente kommuneplanens samfunnsdel med handlingsprogram, sak 40/13
den 17.09.13. Kommunestyrets 4 hovedsat singsområder « Boligpolitikk og boligbygging»,
« Næringsutvikling», « Folkehelse» og « Barn og unge» er i handlingsprogrammet søkt konkretisert i 14
strategier og 47 tiltak. Disse skal ligge til grunn ved rullering av arealdelen.
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AKTUELLE TILTAK INNEN FOR «BOLI GPOLITIKK OG BOLIGBY GGING» SOM LEGGER FØRINGER FOR

PLANARBEIDET:

Tiltak 1
Kommunen etablerer samarbeid med private om bygging av inntil 40 boliger. Nye OPS
samarbeidsprosjekt vurderes fortløpende.

Tiltak 7 :
Fradeling av boligtomter utenfor regulerte boligf elt skal behandles så liberalt som mulig.

Tiltak 9 :
Kommunen skal ta initiativ til at det settes i gang arbeid med stedsutvikling og bolyst prosjekt i
Vangsvik og på Stonglandseidet.

Tiltak 10 :
Kommunen skal bidra aktivt med å realisere ”stedsutviklingspla n” i andre bygder der det måtte være
et ønske om det og det kommer et klart initiativ til det.

AKTUELLE TILTAK INNEN FOR «NÆRINGSUTVIKLING» SOM LEGGER FØRINGER FOR PLANARBEIDET:

Tiltak 15 :
Kommunen skal jobbe aktivt for å bedre infrastrukturen, spesielt ve ier og bredbånd, i kommunen.

Tiltak 17:
Kommunen skal bidra til etablering/utvikling av reiselivsbedrifter basert på bærekraftig bruk av
natur - og kulturarven.

Tiltak 18:
Arbeidet med revidering av arealplanen skal så langt det er mulig prøve å begrense f remtidige
arealkonflikter knyttet til næringsvirksomhet og legge grunnlaget for fortsatt allsidig næringsliv i
kommunen.

2.6.2 Kystsoneplan for Tranøy, kommunestyre sak 75/15 den 15.12.15
Tranøy kommunestyre vedtok i sak 75/15 at Kystplan Midt - og Sør - Troms sk al gjelde for Tranøy med
unntak av områdene 1927 - A04 Stongodden og 1927 - A06 Lemmingvær.

Kommunestyret også at eksisterende områder for akvakultur (A01 Vassvik og A03 Lekangsund I) og
flerbruksområder som inneholder akvakultur (NFFFA3 KAT1 Mefjæringen, NFFF A4 KAT1 Høyholmen
nord) og NFFFA5 KAT1 Høyholmen sør) i tidligere arealplan (Tranøy kommunestyre sak 13/10 den
27.04.10) fortsatt skal gjelde og inntas i den nye kystsonedelen av kommuneplanen. Dette ble
begrunnet med at en forutsetning for nedbygging av p roduksjonspotensialet for atlantisk laks i
Solbergfjorden var tilgang til arealer i mer åpne farvann med sannsynligvis mer bærekraftig
produksjonspotensiala .

Tranøy kommune fikk den 26.9.2016 vedtak fra Det kongelige Kommunal og
Moderniseringsdepartement o m at områder foreslått avsatt til akvakultur i Kystsoneplanen ved
Lemmingvær og Stongodden ikke kunne godkjennes til formålet. Begrunnelsen for vedtaket var at
planforslaget slik det nå foreligger ikke tar tilstrekkelige hensyn til nasjonale interesser kny ttet til
forsvarets øvingsområder og regionalt viktige områder for fiske.
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Departementet viser til at det er gode muligheter for å finne fram til nye områder for akvakultur i
kommunen, men dette krever en ny vurdering. Kommunen bør derfor starte en ny prose ss etter
plan - og bygningsloven for å avklare nærmere plassering av akvakultur. Et oppdatert
kunnskapsgrunnlag, blant annet om fiskeriinteresser, bør legges til grunn for dette arbeidet.
Departementet ber om at Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Fiskeridirektor atet og Forsvarsbygg
samarbeider og bidrar konstruktivt for å finne frem til alternative områder for akvakultur i
kommunen.

Følgende hovedformål ble lagt til grunn for Kystsoneplanarbeidet:

Planen skal gi sjøretta næringer mulighet til økt verdiskaping i t råd med prinsippet om bærekraftig
utvikling.

« En bærekraftig utvikling er en utvikling som i møtekommer dagens behov uten å ødelegge
mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov.»
- Verdikommisjonen 1987.

Eksisterende og fremti dig arealbehov til ulike aktiviteter er i planprosessen veid opp mot

hverandre
miljøforhold
lokale og politiske interesser
føringer fra myndighetene

Planen dekker sjøområdene i de deltakende kommunene, og bruk og vern langs kysten er sett i
sammenheng på begge sider av strandlinjen .

Planarbeidet skal resultere i oppdaterte, kunnskapsbaserte, juridisk bindende planer for
sjøområdene i de 13 deltakende kommunene. Planen er fremstilt i en felles interkommunal prosess
og vil til slutt bli del av hver enkelt k ommuneplan gjennom vedtak i det enkelte kommunestyre.

Arealplanen angir hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn
som ivaretas ved disponering av arealene. Arealdelen er utformet i et langsiktig perspektiv. Dette
inne bærer at kystsoneplanen er så fleksibel at det er mulig å innpasse nye behov og muligheter
innenfor planens rammer.

2.6.3 Kommun eplanens arealdel 2015 - 2027 , kommunestyre sak i 2/16 den 16.2.16
I forbindelse med vedtak av landdelen av kommuneplanens arealdel ble bestemmelser og plankart
synkronisert med bestemmelser og plankart i Kystsoneplanen slik at vi fikk en helhetlig arealdel som
omfatter både land og sjøområder. Gjeldende arealdel har derfor hele kommunens areal som
planområde. Sjøareal utgjør ca . 415 km ² o g landarealet utgjør ca . 523 km ² .

Følgende hovedmål ble lagt til grunn for rullering av landdelen kommuneplanen :

Tranøy kommune skal legge til rette for å forsterke bosettingsstrukturen som er i dag og øke
folketallet gjennom positiv tilflytting. Arealpla nen skal i størst mulig grad søke å avklare og forenkle
mulighet for boligbygging og arealer for næring og næringsmuligheter, legge til rette for
naturbaserte aktiviteter spesielt for barn og unge, og videreutvikle kulturtilbudene. Det skal i
arealplanen legges til rette for attraktive boligområder i alle deler av kommunen.
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Det må gjennomføres en bevisst styring av arealbruket gjennom arealplanlegging og saksbehandling
for å ivareta kulturlandskap, naturverdier og næringsgrunnlag på en god måte. Forvaltni ngen av
naturressursene må skje ut fra prinsippet om at natur skal tas vare på og høstes, ikke forbrukes eller
forringes.

Hytte - og fritidsbebyggelse skal planlegges lagt til større og mindre felt hvor fremtidig konflikt med
hensyn til næringsinteresser el ler fast bosetning antas å være minimal.

HOVEDFORMÅL I ARBEIDE T MED RULLERING AV K OMMUNEPLANEN

Kommuneplanen skal legge til rette for en bæ rekraftig utvikling, som er en utvikling som
imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende gen erasjoner skal få
tilfredsstille sine behov .

Byggeområder - fritidsformål :
I gjeldende arealplan er det satt av betydelig med områder til fritidsbebyggelse. De områder som har
vært underlagt regulering (herunder varslet oppstart) vil generelt bli viderefør t i arealplanen. Disse
områdene representerer en planrese rve for hyttebygging på om lag ca . 45 0 regulerte hyttetomter.

Arealer som er satt av som framtidige byggeområder for fritidsbebyggelse uten at der er utarbeidet
eller meldt oppstart om detaljreguler ing «nullstilles» og evt. ønske om fortsatt å legge områdene ut
til fritidsbebyggelse (eller annet formål) må da spilles inn i planprosessen. Eventuelle i nnspi ll vil da få
samme vurdering som øvrige innspill til nye arealformål i den nye planen. Dette gje lder for områdene
F03, F07, F09 og F11 i gjeldende kommuneplan .

Stedsutvikling Stonglandseidet og Vangsvik :
Tranøy kommune er midt inne i et prosjekt med sikte på å legge rammene for arealdisponering og
tettstedsutvikling av Stonglandseidet og Vangsvik sen trum. Rullering av kommuneplanen foregår i
parallell prosess med områdereguleringsplanleggingen.

Innspill til utnyttelse av arealet i disse sentrumsområdene vil bli fanget opp i prosjektene
«Områderegulering for Vangsvik » og «Områderegulering for Stongland seidet».

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.

Forholdet til gjeldene planer
Pr. dags dato har Tranøy kommune 40 gjeldende re guleringsplaner. Noen av disse overlapper
hverandre, helt eller delvis. I slike tilfeller gjelder sist vedtatte plan, hvis ikke annet er bestemt i sist
vedtatte plan jfr. PBL § 1 - 5. Denne bestemmelsen i plan og bygningsloven gjelder også i forholdet
mellom reguleringsplaner og overordnede planer. Det vil si at kommuneplanprosessen i Tranøy må
forholde seg til 40 gjeldende reguleringsplaner, og fastslå hvilke som fortsatt skal gjelde og hvilke
som eventuelt skal annulleres .

Hovedstrategien i dette planarbeid et skal være at eldre reguleringsplaner fortsatt skal gjelde, dersom
aktørene i planområdet ønsker det. Det kan likevel tenkes at enkelte gamle reguleringsplaner ikke
lenger er i tråd med faktisk bruk og planer for området. Kommuneplanarbeidet er da en gyl den
anledning til å annullere slike planer og rydde opp i planverket.



10

2.6.4 Planstrategi Tranøy kommune 2012 - 2015
Planstrategien ble vedtatt 4. 9 . 12, med prioriterte planoppgaver for perioden 2012 - 2015 (kan legges
til grunn dersom de bli vedtatt før arealdelen), herunder:

Helhetlig kommunal ROS - analyse etter sivilbeskyttelsesloven , arbeid igangsatt
Handlingsdel/økonomiplan/budsjett
Overordnet beredskapsplan (kriseplan med atomberedskapsplan)
Strategisk næringsplan (interkommunalt prosjekt, Byregionprogrammet?!)
En ergi og Klimaplan
Enøk plan
Handlingsplan for idrett og friluftsliv
Stedsutviklingsplaner for Stonglandseidet og Vangsvik (Områdereguleringer)
Forvaltningsplan for Ånderdalen nasjonalpark
Helse - og sosial beredskapsplan
Smittevernplan
Eldrepolitisk handlin gsprogram
Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen
Kulturelle skolesekken, handlingsprogram
Trafikksikkerhetsplan
Veiplan
Plan for utbedring av vannverk

2.6.5 Samarbeidsavtale mellom Tranøy og Lenvik kommuner

om etablering av ny kommune i Midt - Troms

Tranøy kommunestyre har den 25.10 i sak 80 /16 vedtatt å legge ned Tranøy kommune o g i
samarbeid med Lenvik kommune etablere en ny kommune, Senja kommune. Det er skrevet en
intensjonsavtale mellom kommunene. Intensjonsavtalen legger til r ette for at Tranøy og
Le nvik kommune r og eventuelt flere kommuner som blir med kan starte med samarbeid om blant
annet næringsutvikling og planarbeid før en ny kommune er etabler t 1.1.2020.

Intensjonsavtalen legger en del generelle føringer som ikke får de store konsekvensene for rullingen
av kommuneplanen.

2.7 Erfaringe r – ko mmuneplanens arealdel 2016 – 2020
Det vil bli gjennomført en evaluering av erfaringer med gjeldende arealplan som overordnet
styringsverktøy for areal - og bygges aksforvaltningen i perioden 2016 og fram til i dag. Evalueringen
vil involvere administrativt og folkevalgt nivå.

2.8 Nærmere om plan - og bygningsloven og kommuneplanens arealdel
Arealdelens plankart og bestemmelser er juridisk bindende for arealbruken i kommunen.
Kommuneplanen gir rammene for utviklingen av T ranøy samfunnet og forvaltning av
arealressursene. Arealdelen i kommuneplanen gir føringer for mer detaljerte reguleringsplaner.

Det skal angis arealfor mål for hele planområdet. Det bør skilles mellom hva som er nytt formål og
hva som er videreføring av ek sisterende arealbruk.

Arealdelen kan inneholde seks mulige arealformål. Hovedformålene kan utdypes med underformål.
Hovedformål kan i utgangspunktet ikke kombineres på kommuneplannivå, men det gis adgang til
visse kombinasjoner innenfor underformålene unde r hvert hovedformål.
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FØLGENDE AREALFORMÅL KAN BENYTTES, PBL § 11 - 7:

Bebyggelse og anlegg.
Underformål: boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger,
bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids - og turistfor mål, råstoffutvinning,
næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav - og urnelunder.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Underformål: veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepun kt,
parkeringsplasser, traseer for teknisk infrastruktur.

Grønnstruktur.
Underformål: naturområder , turdrag, friområder og parker.

Forsvaret.
Underformål: ulike typer militære formål.

Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift.
Underformål:

a) A real for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
ba sert på gårdens ressursgrunnlag

b) A real for spredt bolig - , fritids - eller næringsbebyggelse, mv. jf. § 11 - 11 nr. 2

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandso ne
Underformål: ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur - og friluftsområder hver for seg
eller i kombinasjon.

2.8.1 Hensynssoner
Et nytt virkemiddel i plan - og bygningsloven er muligheten til å bruke hensynssoner. Hensynssonene
skal vise hvilke h ensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealet. På denne måten kan
man vise hvilke viktige hensyn som må iakttas innenfor sonen, uavhengig av hvilken arealbruk det
planlegges for. Det er opp til den enkelte kommune å ta stilling til hvor la ngt en ønsker å gå i
detaljering av både arealformål og hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser.

Følgende hensynssoner kan benyttes, § 11 - 8:

a) Sikrings - , støy - , og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko.
b) Sone med særli g e kr av til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur.
c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller

bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse.
d) Sone for båndlegging i påvente av ve dtak etter plan - og bygningsloven eller andre lover, eller

som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet.
e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige

samarbeids - eller eierformer samt omforming og f ornyelse.
f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.



12

3. Fokusområde og utredninger

3.1 Fokusområder
Viktige temaer i planleggingen

PBL § 11 - 5 slår fast at kommunen skal ha en arealplan som angir hovedtrekkene i arealdisponeringen
og rammer og b etingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk.
Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

I den forestående rulleringen av arealdelen vil følgende områder ha et særskilt fokus relatert til
areal forvaltningen

Fritidsbebyggelse
- N ye områder. Legge til rett e for små hyttefelt tilknytta

landbrukseien dommer/eksisterende bebyggelse.
Landbruk

- J ordvern vs. byggeområde eller annen bruk enn landbruksformål.
- Revisjon av kjerneområdene for landbruk i gjelden de arealplan.
- Lage ny hensynssone for landbruk.

Industri og næring
- attraktive areal til indust ri og næring, lokalisering og infrastruktur.

Råstoffutvinning herunder masseuttak.
Nye områder for Akvakultur i henhold til vedt ak fra Det kongelige Kommunal og
Moderniseringsdepartement den 26.9.2016.
Justering av bestemmelsene til kommuneplanen i henhold til endringer i PBL med forskrifter og
erfaringer med gjeldende kommuneplan.

3.2 Tema for konsekvensutredninger
I henhold til KU - forskriften

Forslag til nye utbyggi ngsområder skal vurderes og utredes iht. krav i forskrift om
konsekvensutredninger, FOR – 2009 – 06 - 26 - 855. Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel
skal beskrive virkningene av enkeltområder og av de samlede arealbruksendringene av planforslaget.
Ut redningen omfatter ikke de elementer i planen som er en videreføring av eksisterende situasjon
bortsett fra områder for fritidsbebyggelse hvor det ikke er igangsatt detaljplanlegging.

Forslag om nye utbyggingsområder og videreføring av eksisterende områder for fritidsbebyggelse
hvor det ikke er igangsatt detaljplanlegging skal fremmes på eget skjema . Dette vil bidra til å sikre
standardisering av innspillene samtidig som man kan bevisstgjøre forslagsstillerne på potensielle
interessekonflikter.

Vurdering av enkeltområder:

Hver utbyggingsområde skal beskrives og det skal gjøres en vurdering av virkningene av forslaget kan
få for miljø og samfunn, herunder:
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Miljø
Nat urvernområder, viktige naturtyper, prioriterte arter/freda arter/trua arter, kulturminner elle r
viktige kulturmiljø/kulturlandskap inkl. samiske, landskap og estetikk/geologiske områder,
forurensning jord, vann, sedimenter og luft, støy - og lysforurensning , jord - og skogbruk og reindrift .

Samfunn
Universell utforming, Nærmiljø/grøntstruktur/f riluft sliv , strandsone, sosial infrastruktur, næringsliv -
og sysselsetting, teknisk infrastruktur og adkomst, trafikksikkerhet og transportbehov, påvirkning av
konkurranseforhold, bosettingsmønster/folketallsutvikling, folkehelse,
næringsutvikling/næringsstruktu r, barn og unges oppvekstsvilkår .

Alternativer
I vurderingen av ulike utbyggingsområder skal det fokuseres på fortetting rundt eksisterende
utbyggingsområder, fortrinnsvis nært knutepunkter/kollektivårer. Det skal legges vekt på
eksisterende infrastruktur som vei, vann og kloakk mm. Det skal tilstrebes klare grenser mellom
bebygde områder og LNFR - områder.

Ved ev. forslag om nye utbygging sområder på eller nær dyrka, dyrk b a r mark /produktiv til mid d els
bon itert skog , skal det dokumenteres at det er utredet alt ernativer. Det samme gjelder dersom et
område kommer i konflikt med andre viktige natur - eller miljøverdier.

Vurdering av de samlede arealbruksendringene:
De ulike utbyggingsområdene i planforslaget grupperes og vurderes etter arealformål. Summen av
utbygg ingsforslagene skal vurderes opp mot kartlagt arealbehov.

Samlede virkninger etter utredningstema :
En samlet vurdering ett er utredningstema har som mål å belyse samlet belastning av planforslaget
for de enkelte miljø - og samfunnstema, jf. liste under «vurd ering av enkeltområder». En slik samlet
vurdering etter tema vil gi indikasjon på om  planforslaget for enkelte tema overskrider akseptabelt
nivå for virkninger . Dette vil være et viktig grunnlag for en helhetlig diskusjon av arealbruken og
behov for endrin ger og der vurderingen viser uakseptable virkninger.

3.3 Behov for utredninger
Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS)

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko - og sårbarhetsanalyse
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Område med fare, risiko eller sårbarhet
avmerkes i planen som hensynssone. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser
om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.

Tranøy kommune har s tartet opp et arbeid med å utarbeide en helhetlig kommunal ROS - analyse
etter sivilbeskyttelsesloven. En helhetlig ROS - analyse for arealdelen etter sivilbeskyttelsesloven vil
bygge på dette arbeidet .
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4. Planprosess med frister og deltakelse

4.1 Formelle prosedyre krav knyttet til høring og medvirkning
Formelle prosedyrekrav knyttet til kommuneplanen er beskrevet i plan - og bygningsloven kap. 5 og
11. I korthet medfører kravene at oppstart av planarbeid skal kunngjøres i avis og gjennom
elektroniske medier. Berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles. Kunngjøring og
varsling skal kort beskrive formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Planprogrammet skal
sendes på høring/offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og kunngj øring av
planarbeidet. Frist for uttalelse er minst 6 uker. Planprogrammet skal fastsettes av kommunestyret.

Ferdig utarbeidet planforslag sendes på høring til statlige, regionale og kommunale myndigheter, og
andre offentlige organer, private organisasjone r og institusjoner, som blir berørt av forslaget. Det
skal også kunngjøres i avis og gjennom elektroniske medier.

Hvis kommunestyret i sin behandling gjør endringer i planen, må det påregnes at planforslaget må ut
på ny høring. Kommunestyret vedtar endelig kommuneplanen.

Etter vedtak skal kommuneplanen kunngjøres i pressen og på internett og sendes berørte
myndigheter til orientering. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages. Statlige og regionale
myndigheter har adgang til å fremme innsigelse mot planforsl ag.

4.2 Medvirkning og samråd
Medvirkning i planprosesser har flere hensikter. Fra et demokratisk perspektiv er det viktig at alle
interesser høres og at det gis mulighet for innspill. Medvirkning kan bidra med viktig kunnskap og
frem me kreativitet i planleggi ngen, og dermed gjøre planene bedre.

Videre kan medvirkningen bidra til å skape forståelse for at det er ulike interesser i en planprosess,
og derigjennom bidra til å redusere konfliktnivået. En godt gjennomført medvirkningsprosess vil
kunne bidra til stør re forankring og oppslutning om planen blant aktørene som er involvert i
planprosessen.

Når kommuneplanens arealdel er ferdig vedtatt og skal anvendes i kommunenes arealforvaltning, er
det viktig at også befolkningen føler de har et eierskap til planen.

P likten til å tilrettelegge for aktiv medvirkning innebærer at planmyndigheten skal iverksette tiltak for
å få til den ønskede medvirkning. De formelle prosedyrekravene er å anse som minstekrav til
saksbehandling og medvirkning.

4.3 Organisering av arbeidet og planlagt prosess
Arbeidet med arealplanen er organisert som et pros jekt internt i kom munen. For arbeidet med
sjøarealene vil det jobbes tett opp mot faglig kompetanse fra Troms Fylkeskommune/ Kystplan
Troms. En vesentlig del av arbeidet blir å involvere se ktormyndigheter, befolkning, skoler, næringsliv,
grunneiere og organisasjoner. Arbeidet med kommuneplanen samordnes med arbeidet med
utarbeiding av områdereguleringsplaner for Vangsvik og Stonglandseidet.
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Kommunen ser f or seg følgende arbeidsprosess:

1 - Forslag til planprogram utarbeides av administrasjonen innenfor rammer gitt bl.a. i vedtatt
planstrategi. Forlaget fremmes for utvalg f or plan - , næring og drift (PN D) som fatter vedtak om
offentlig ettersyn. Høring og offentlig ettersyn skjer s amtidig som kommunen ku nngjør varsel om
planoppstart. Sektormyndigheter og andre høringsinstanser tilskr ives. Det er mulig å komme med
innspill til planprogrammet og selve arealplanen. Hø ringsfrist skal være minimum 6 uker på
planprogrammet . Frist for å komme med inn spill til arealplanen settes til 7 . 4.17 . Troms Folkeblad,
Sør - Senja Budstikke (lokalavisa) og kommunens hjemmeside skal brukes aktivt for å få
oppmerksomhet rundt planarbeidet og prosessen. Det åpnes for å komme med innspill senere i
prosessen i forbindels e med prosessmøter.

Skjema for innspill: Ved forslag om nye utbyggingsomr åder skal det bl.a. redegjøres for følgende ( jf.
vedlagte skjema):

Ønsket formål
Beliggenhet, størrelse, avgrensning
Gjeldende planstatus
Verdier i området.
Type areal som blir berørt (jord, skog jordbruk, friområde) og forventet konflikt
Adkomstløsninger, forventet trafikkmengde
Beliggenhet i forhold til skole, barnehage, kollektivtrafikk etc.

2 - Medvirkning i innspillfasen: Det er avholdt Joker - verksteder og innspills møte for areal delen og
områdereguleringsplan i april måned i Vangsvik. Det skal avholdes tilsvarende Joker verksteder og
innspills møte på S tonglandseidet i løpet av høsten 2017 hvor det åpnes for innspill i begge
planprosessene . Det legges opp engasjerende gruppearbeid , med god stemning . V erksted
(gruppearbeid) med bruk av plankart. Kort innledning fra politisk ledelse, og en eller flere sentrale
næringsaktører (oppdrettere, fiskere, utbyggere). Det blir vurdert særskilt opplegg for å engasjere
barn og unge i prosessen.

3 - Mottak av innspill: Innspill fra høringsrunden vurderes og evt. innarbeides. Ved behov holdes
møter med forslagsstillere, sektormyndigheter, ev. i regionalt planforum. Samråd med statlige
fagmyndigheter vil kunne klarlegge problemstillinger og hovedsp ørsmål. Planprogrammet fremmes
på nytt for utvalg for PN D før endelig fastsetting i KST. Fastsatt planprogram legges ut på kommunens
hjemmeside sammen med generell informasjon om arbeidet med kommuneplanens arealdel.

4 - Innsamling og systematisering av da ta for det videre arbeidet med arealdelen. Arbeidet med
konsekvensutredninger må pågå parallelt.

5 - Utarbeiding av planforslag , herunder å vurdere å ta med innspill, kontakt med sektormyndigheter
og lokale instanser hvor utkast drøftes . Planprogrammet er kort presentert i planforum 23.2.17 med
positive tilbakemeldinger. Behov for nytt møte i regionalt planforum blir vurdert. Innspill som
eventuelt måtte bli avvist av administrasj onen, skal følge med saken når den behandles politisk.
Uansett grunn for avvis ning, sk al innspillene kunne behandles politisk.

6 - 1. gangs behandling av planforslaget i utvalg for PN D. Planforslaget kunngjøres og sendes ut på
høring og offentlig ettersyn. Minimum 6 ukers høringsfrist. Det skal holdes to felles folkemøter for
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kystso neplanen/arealdelen i oktober/ november måned i Skrolsvik og i Sollia. Temaene for møte blir
planforslagene . Det legges opp engasjerende gruppearbeid, med god stemning (lokale kor skal
engasjeres til å synge og servere kaffe/mat). Verksted gruppearbeid) me d bruk av gjeldende
kommuneplankart.

7 - Innspill fra høringsrunden avklares og eventuel t innarbeides i planforslaget. Eventuelle
avklaringsmøter avholdes. Det skal sø kes å holde en tett dialog med sektormyndigheter i denne
fasen. Hvis det foreligger innsi gelser bør denne avklares før sluttbehandling. Hvis kommunen ikke tar
hensyn til innsigelsen blir det gjennomført mekling jfr. PBL § 5 - 6.

8 - 2. gangs behandling i utvalg for PN D og endelig vedtak i kommunestyret.
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4.4 Framdriftsplan
Hendelse Innhold Utføren de Tidsrom/periode
Prosjektoppstart Utarbeidelse av forslag til

planprogram
Prosessleder 15.11.16 –

15.1.17
Forslag til planprogram Vedt ak om utlegging av forslag til

p lanprogram .
Varsel om planoppstart.

PND
Prosessleder

1.2.17 – 10 . 2 .17

Høring planpr ogram
Innspill plan

Prosessleder 10 . 2 .17 –
24.3 .17

Folkemøter
Innspill møter /Joker
ver k steder

Innsamling av data Prosessleder
PND

Mars – Høst
2017

Fastsetting av
planprogram

Merknadsbehandling
Saksfremlegg

PND
KST

31.5 . 17
20.6.17

Arbeidsmøte PND Erfarin ger – gjeldende
kommuneplan. Fylkesmannen og
andre sektormyndigheter inviteres til
møte.

PND Høst 20 17

Utarbeiding av
planforslag

Plankart, bestemmelser, beskrivelse,
analyser, ROS, konsekvens -
utredning.

Prosjektgruppe
PND

Mars –
desember 2017

1. gang s behandling av
forslag til ny
kommuneplan

Vedtak om utlegging av planforslag
til høring/ off. ettersyn. Kunngjøring

PND Februar 2018

Høring planforslag
Innspill

Prosessleder Februar - mars
2018

Folkemøter
Møter med
sektormyndigheter

Bearbeiding av plan forslag Prosessleder
PND

Mars 2018

2. gangs behandling av
kommuneplan. Vedtak

Ferdiggodkjenning av ny
kommuneplan

PND
KST

Mai/ juni 2018

4.5 Kontaktinformasjon
Innspill til planforslaget gjøres på eget skjema som kan lastes ned fra kommunens hjemmeside:
www.tranoy.kommune.no

Innspill til planprogram og varsel om planstart sendes:

Tranøy k ommune
Vangsvikveien 298
9304 Vangsvik

Innspill kan også sendes på e - post: pos tmottak@tranoy.kommune.no
Brev merkes med «kommuneplanens arealdel».

Øvrige spørsmål vedrørende planprogrammet og kommuneplanens arealdel kan rettes til:

Kommunens saksbehandler /prosessleder :
audun.s ivertsen@tranoy.kommune.noeller telefon 948 69 698
Sentralbord: postmottak@tranoy.kommune.no eller telefon 77 87 40 00

http://www.tranoy.kommune.no/
mailto:postmottak@tranoy.kommune.no
mailto:audun.sivertsen@tranoy.kommune.no
mailto:postmottak@tranoy.kommune.no
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5. Vedlegg

5.1 Adresseliste
Myndigheter med innsigelseskompetanse e - postadresse
Torske n kommune, 9380 Gryllefjord postmottak@torsken.kommune.np
Berg kommune, 9385 Skaland postmottak@berg.kommune.no
Lenvik kommune, Rådhuset, 9306 Finnsnes postmottak@lenvik.kommune.no
Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn postmottak@dyroy.ko mmune.no
Harstad kommune, postmottak@harstad.kommune.no
Fylkesmannen i Troms, Pb 6105, 9291 Tromsø fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Troms Museum, Marinarkologen, 9037 Tromsø museumspost@uit.no
Troms fylkeskommune, Pb. 6600, 9296 Tromsø postmottak @tromsfylke.no

stein.a.raanes@tromsfylke.no
Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade,
7441 Trondheim

mail@dirmin.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap postmottak@dsb.no
Sivilforsvaret (Troms sivilforsvarsdistrikt) trom s.sfd@dsb.no
Fiskeridirektoratets Regionkontor (Troms) postmottak@fiskeridir.no
Forsvarsbygg servicesenter@forsvarsbygg.no
Kystverket Troms og Finnmark, Fiskeriveien 3, Serviceboks 2,
6025 Ålesund

postmottak@kystverket.no

Mattilsynet (Troms og Fi nnmark), Felles postmottak, Postboks
383, 2381 Brumunddal

postmottak@mattilsynet.no

Norges vassdrags - og energidirektorat (N VE), Middelthunsgate
29, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo
- Region nord postboks 394, 8505 Narvik

nve@nve.no
rn@nve.no

Olj edirektoratet postboks@npd.no
Sør - Senja reinbeitedistrikt v/ Anne Berit Påve Kristiansen, Pb. 5,
9303 Silsand

apaav - k@online.no

Miljødirektoratet post@miljodir.no
Norges Geologiske Undersøkelser ngu@ngu.no
Troms Politidistrikt post.troms@polit iet.no
Riksantikvaren postmottak@ra.no
Sametinget, Avjovargeadnu 50, 97030 Karasjok samediggi@samediggi.no
Statens vegvesen, region Nord, Nordstrandveien 41,
8002 Bodø

firmapost - nord@vegvesen.no

Statens kartverk, kartverket i Tromsø tromso@kar tverket.no
Statens kartverk, sjødivisjonen sjo@kartverket.no
Statsbygg
- avd. nord

postmottak@statsbygg.no
postmottak.EN@statsbygg.no

Eksterne myndigheter / organisasjoner (bedrifter)
uten innsigelseskompetanse

e - postadresse

Midt - Troms Regionr åd, pb 46, 9305 Finnsnes l se@midt - troms.no
Midt - Troms Museum, postboks 1080, 9326 Bardufoss post@mtmu.no
Midt - Troms Friluftsråd, Postboks 41, 9365 Bardu mtf@bardu.kommune.no
Destinasjon Senja, Laukhella vn 2, 9303 Silsand info@destinasjonsenja.no
Ånderdalen Nasjonalparkstyre, Postboks 6105, 9291 Tromsø postmottak.fylkesmannen@fmtr.no
Senjalegen postmottak@senjalegen.no
Troms Kraft Nett kunde@tromskraft.no
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Statskog SF, postboks 63, Sentrum, 7801 Namsos post@statskog.no
SalMar Nord, 9300 Finnsnes orjan@ salmar.no

ingvild.fjellstad@salmar.no
Flakstadvåg Laks AS, Husøy i Senja flakstadvaaglaks@brkarlsen.no

ra@brkarlsen.no
Lerøy Aurora AS, Tromsø - Rubbestad post@leroyaurora.no
Fiskarlaget Nord nord@fiskarlaget.no
Forum for natur og f riluftsliv (FN F) Troms troms@fnf - nett.no
Midt - Troms Bondelag gtorberg@online.no
Norges - Jeger og Fiskeforbund, Troms troms@njff.no
AL. Lakselva post@laukhelle.no
Senja bonde og småbrukerlag haak_ry@live.no

Lokale myndigheter / organisasjoner
ut en innsigelseskompetanse

e - postadresse

Tranøy Idrettsråd v/ Ken Ståle Lindberg, Halvorslia 69,
9304 Vangsvik

ken - lind@online.no

Funksjonshemmedes Fellesråd/Eldrerådet v/Astrid
Pettersen Rødsand, 9392 Stonglandseidet

linda.andreassen@tranoy.kommune.no

Tranøybotn og Omegn Jeger og Fiskeforening ann - eva.isaksen@lenvik.kommune.no
Tranøy Fiskarlag v/Vidar Pettersen, Rødsand, 9392
Stonglandseidet

Vidar_pett@yahoo.no

Tranøy Historielag v/Helge Nilssen, 9392 Stonglandseidet helge@nordbrygga.no
Barn og unges representant v/Inger Rydningen, Skrolsvik,
9392 Stonglandseidet

inger.rydningen@tranoy.kommune.no

Bygdelaget Ny Dag v/Jon Kristian Valvåg, 9392
Stonglandseidet

jk - valva@online.no

Bygdelaget Bellevue v/ Ann Karin Aronsen, 9392
Stonglandseidet

ann_karin52@hotmail.com

Bygdelaget Samhold v/Elly Jørgensen, Brygghaug, 9303
Silsand

helenklem@hotmail.com

Bygdelaget Varden v/Sigurd Mørkved, Ryet 13, 9304
Vangsvik

sigum@online.no

Rødsand Vel v/Rita Pettersen, Rødsand, 9392
Stonglandseidet

rit a.pettersen@tranoy.kommune.no

Skrolsvik Bygdelag v/Eilif Pedersen, Skrolsvik, 9392
Stonglandseidet c/o Gunnar Torgersen

Gunnar@robinhood.no

Solli Bygdelag v/Herbjørg Sollied, Solli, 9303 Silsand herborg.sollied@gmail.com
Vesterfjell Bygdelag v/Arvi d Eilertsen, Vesterfjell,
9304 Vangsvik

arvideilertsen@gmail.com

Bygdelaget Håpet v/Elin Nygård, Skatvik, 9376 Skatvik hanygaa@online.no
Bygdelaget Vardheim v/Terje Hofsøy , Hofsøyveien 732,
9392 Stonglandseidet

e.hofsoy@online.no

Vangsvik Sanitetsf orening v/ Tone Edwards, 9304 Vangsvik Toneedwards@hotmail.com
Skrolsvik Hyttelag v/Trond Stokmo, Høgreina 42,
7079 Flatåsen

skrolsvik.hyttelag@gmail.com
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5.2 Skjema for innspill
Innspill til kommuneplanens arealdel 2017

I D. N R PÅ KART

Navn: Adress e: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Beskrivelse av tiltaket/ bruk: Friluftsområde, boligbygging, hytter etc. (se FARGE KODE R)

Har området spesielle verdier? Er det registrert spesielle verdier som f.eks. kulturminner/ - områder,
vikt ige jord - og skogbruksarealer, biologisk mangfold, viktige friluftsområder, landskap, reindrift o.l.

Begrunnelse for ønsket tiltak: Det bør legges vekt på samfunnsmessige behov

Konsekvenser av at tiltaket gjennomføres: Hvilke mulige konsek venser medfører tiltaket for miljø og
samfunn. Friluftsliv, rekreasjon m.m. Hvilken påvirkning medfører forslaget, eksisterende bruk av
området, transport, vann og avløp m.m.? Hvilke andre interesser berøres og mulige konflikter.
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