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Bjørg Kippersund

Fra: Bjørg Kippersund

Sendt: 5. oktober 2017 15:32

Til: Anne Øvrejorde Rødven; Stine Larsen Loso; 'sbk@nve.no'; 'Anita 

Andreassen'; Asbjørg Fyhn; 'Avinor'; 'bjorn.bergesen@forsvarsbygg.no'; 

'Edel Austlid'; 'Ellen Margrethe Oskal'; 'Ernst Bolle'; 'Eva Forsgren'; 'Evy 

Jørgensen'; 'Fiskeridirektoratet - postmottak'; 

'martin.vikhagen.afloy@forsvarsbygg.no'; 'Andreas Einevoll'; 'Forsvarsbygg - 

postmottak'; Frode Mikalsen; 'Fylkesmannen i Troms - postmottak'; Geir 

Bye; 'Geir Jørgensen'; Gunnar Davidsson; 'Hagen, Anne Folstad'; Harald G 

Johnsen; 'Hilde Johansen'; 'Hovdenak, Silje'; 'Ingrid Christiansen'; 'Iris Jæger'; 

'Jan Gunnar Brattli'; 'Jan Olsen'; Jarle Magnar Bratbak-Pedersen; 'Kaj Erik 

Struve'; 'Kartverket - Tromsø'; 'Kjell Vang'; 'Kystverket - postmottak'; Kåre 

Rasmussen (Ap); 'Lars Greger Bakken'; 'Lill-Hege Nergård 

(fmtrlhn@fylkesmannen.no)'; 'Linda Normann Knutsen'; 'Lone Høgda'; 

'Marthe Iren Brundtland'; 'Mattilsynet - postmottak'; 'Odd Arnold 

Graabræk'; 'Oddvar Brenna'; Olav Austlid; Ragnhild Myrstad; Randi 

Ødegård; 'Sametinget'; 'Statens vegvesen region nord'; 'Statskog'; Stein 

Arne Rånes; 'Sveen, Stine Benedicte'; Synnøve Lode; 'Tom Hansen'; 'Tromsø 

Museum - Univeristetsmuseet'; Øystein Olav Miland; Vibeke Skinstad; Toril 

Skoglund; 'fmtroba@fylkesmannen.no'; 'fmtrbak@fylkesmannen.no'; 'Arne 

Mjøs <Arne.Mjos@mattilsynet.no> (Arne.Mjos@mattilsynet.no)'; 

'stephen.wickler@uit.no'; 'fmtrpkk@fylkesmannen.no'; 

'svein.solberg@fiskeridir.no'; 'kenneth.fox@vegvesen.no'; 

'helga.instanes@vegvesen.no'; 'fmtrkmn@fylkesmannen.no'; 'Olsen, Gjert 

Eirik'; 'rapus@mattilsynet.no'; 'Øivind Fossli'; 'lise.risstad@dirmin.no'; Signe 

Stoll; 'anne.nesbakken@mattilsynet.no'; 'astrid.einevoll@mattilsynet.no'; 

'Olsen, Marie-Fleurine'; Dag-Magnus Andreassen; 'Nilsen, André'; 'Aasheim, 

Anders <fmtraaa@fylkesmannen.no> (fmtraaa@fylkesmannen.no)'; 

'tahan@mattilsynet.no'; 'postmottak@statsbygg.no'; 

'marit.iversen@husbanken.no'; 'bente.bergheim@husbanken.no'; 'ss363

@kirken.no'; 'nord-haalogaland.bdr@kirken.no'; Matthias Zielke; 

'mail@dirmin.no'; 'Walsø Vegar Christoffersen'; 'Johansen, Cato'; 

'JanPeter.Eidsmo@statsbygg.no'; 'Stångberg, Andreas'; Fredrik Duvholt 

Haug; Anne-Karine Sandmo

Kopi: 'ruben.alseth@kystverket.no'; Frode Mikalsen; Andreas Einevoll; 

'fmtrKMN@fylkesmannen.no'; 'Audun Sivertsen'; 

'Birgit.Andreassen@tranoy.kommune.no'; 'Knu-otto@online.no'; 

'alf.rorbakk@tranoy.kommune.no'; 

'jan.fredrik.jenssen@tranoy.kommune.no'; 'Sylvia Friedrich'; 

'Bjorn.Fredriksen@lenvik.kommune.no'; 'Monica Beate Storø Schultz'; 

'Hege.Vigstad@lenvik.kommune.no'; 

'gunnleif.alfredsen@lenvik.kommune.no'; 'lse@midt-troms.no'; 'Hanssen 

Kathrine'; 'Stalsberg Martha Kårevik'; Fossum, Roy; Jan Inge Hille; Arild J 

Myklebust; 'Ivar.Helsing.Schroen@avinor.no'

Emne: Invitasjon til Regionalt planforum Troms - torsdag 19. oktober 2017 - 

Referat fra møte 28. september

Vedlegg: Referat - planforum 28. september 2017.pdf; KDP sentrumsnære-

forventning-20171003.pdf; KDP sentrumsnære-oversikt.pdf; 

Klubben_revidert planprogram.pdf; Klubben-forventning-planforum.pdf; 

Breivika - Langnes - Notat.pdf; Breivika - Langnes - Merknad fra Avinor.pdf

Vi vil med dette invitere til møte i regionalt planforum torsdag 19. oktober kl. 10.15 – 14.00. 
Møtet finner sted på Fylkeshuset i Tromsø, Strandveien 13, Fylkesrådssalen i 5. etasje. 
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Kl 10.15: 
Lenvik kommune  kommer til regionalt planforum med 2 saker, og skriver: 
« 

1. Kommunedelplan for sentrumsnære områder (1931201601 ) 
Her ønsker vi først og fremst å informere regionalt planforum om hvordan arbeidet har gått hittil, og status. 
Det er en hel del temakart og analyser under utarbeidelse nå, og vi vil ta med oss dokumenter til planforum for 
presentasjon. Dette vil tilsvare (omtrent) det som vi har som mål å fremlegge for kommunestyret i slutten av 
2017 med mål om strategisk valg for prioritert utbyggingsretning (november eller desember dersom vi får 
avsatt tid i kommunestyremøte). Vi ønsker tilbakemelding fra planforum om dette er en grei måte å gå frem. 
Vi ber om at regionalt planforum gir oss tilbakemelding på hva dere mener er viktige momenter å bringe frem 
for politikerne – innenfor det enkelte fagfelt. Et eksempel på utkast til et dokument (oversikt) er vedlagt. Se 
også vedlagt forventningsnotat. 

 
2. Områdeplan for Klubben næringspark (1931201702)  

Planprogram for Klubben næringspark ble fastsatt 07.09.2017, og melding om vedtak ble sendt ut til alle som 
har kommet med innspill den 08.09.2017. 
Vi vil nå jobbe videre med planen i tråd med planprogrammet, og ønsker å drøfte noen viktige tema. Se 
vedlagt forventningsnotat.» 

 
Fra kommunen møter Sylvia Friedrich (fagleder plan og byggesak), Monica Schultz (arealplanlegger), Bjørn 
Fredriksen (næringssjef), Hege Vigstad (næringskonsulent), Gunnleif Alfredsen (varaordfører) og Louis 
Edvartsen (nestleder utvalg for miljø og forvaltning). 
 

Vi byr på lunsj – ca kl 12.15. 
 
Ca. kl 12.45:  
Statens vegvesen – Tromsø kommune: 
 

3. DETALJREGULERINGSPLAN FOR TUNNEL- OG VEGFORBINDEL SE FRA BREIVIKA TIL LANGNES (RV 
862) 
Oppstartsvarsel for planen hadde høringsfrist 15. september og vegvesen/kommune har nå gjennomgått 
innkomne merknader. Vedlagt notat til planforum, samt merknaden fra Avinor. 

       

Vi trenger tilbakemelding på hvem som skal delta på møtet og ha lunsj innen mandag 16. oktober  (allergier?). 
Meld snarest eventuelle forfall (sektormyndighet).  
 
Vedlagt også referat fra planforum i september. Informasjon og dokumenter finnes på  
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/regionalt-planforum/ 
 

Dersom du ikke lenger trenger å stå på adresselista, eller savner noen adressater, vennligst gi beskjed. 

 

Vennlig hilsen 
 
Bjørg Kippersund 
Rådgiver 
STB Planavdelingen 
Troms fylkeskommune 
 
Telefon: +47 77 78 81 57 
Mobil: +47 995 18 424 
www.tromsfylke.no  
 

 


