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DERES REF:   | VÅR REF:   Tromsø, 14. september 2021 
DOKUMENTKODE: 10226898-01-PLAN-BRE-001 
TILGJENGELIGHET: Åpen 
 

DETALJREGULERING LEIRBAKKEN KI3, TROMSØ KOMMUNE 
Varsel om oppstart av planarbeid 
 

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med plan 1942 
detaljregulering for Leirbakken KI3.  

Forslagsstiller er Barlindhaug Eiendom AS, plankonsulent er Multiconsult Norge AS. Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for etablering av lagervirksomhet innenfor planområdet. 

 
Foreløpig planavgrensning 

 

Detaljreguleringsplanen 
Planområdet omfatter delfelt KI3 i områdeplan 1716 Næringsområde på Leirbakken vedtatt i 2012, 
sammen med deler av tilgrensende regulert vegetasjonsskjerm og infrastrukturtrasé. Iht. gjeldende 
planbestemmelse skal det utarbeides detaljreguleringsplan for delfeltet.  

Adressater  
iht. underretningslisten 
  
 



   multiconsult.no 
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Områdeplanen åpner for etablering av næringsvirksomhet. Gjeldende utnyttelsesgrad er BYA= 50%, maks 
tillatt byggehøyde er C+ 66, tilsvarende 13 meter dersom terreng planeres til C+53 jf. planbestemmelsene 
pkt.1.4.d.  

Iht. vedlagt planinitiativ planlegges det etablert to lagerbygninger på tilsammen 3150 m², dette gir en 
utnyttelsesgrad tilsvarende BYA= 35%, parkering vil komme i tillegg.  Bebyggelsen vil ha en høyde på hhv 
ca. 7 og 8 meter målt fra gjennomsnittlig terreng.  

Det gjøres oppmerksom på at endelig utnyttelsesgrad, byggehøyde og planavgrensning avklares i løpet av 
planprosessen.  

 

Prosess 
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 27.08.2021, se vedlagt referat.  

Etter enighet med Tromsø kommune anses detaljreguleringsplanen å være i samsvar med gjeldende 
områdeplan. Planen anses heller ikke å utløse krav om konsekvensutredning iht. Forskrift om 
konsekvensutredning av 01.07.2017, se vedlagt KU-vurdering. 

 

Høringsdokumenter 
Følgende høringsdokumenter er tilgjengelig for nedlastning på Multiconsults hjemmeside  
https://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjøringer: 

- Referat fra oppstartsmøtet, datert 27.08.2021 
- Planintiaitiv, datert 07.06.2021 
- KU-vurdering, datert 07.06.2021 

 

Høringsfrist 
De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet bes melde dette skriftlig til 
Multiconsult AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Tromsø kommune på 
postmottak@tromso.kommune.no, innen 15.10.2021. 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede, på 958 145 18 eller 
gry.michelsen@multiconsult.no. 

 

 

Med vennlig hilsen 
Multiconsult Norge AS 

 
Arealplanlegger, Arealplan og utredning, Forretningsenhet Nord 
 

 

 

 

 
Vedlegg: Underretningsliste  
  

https://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngj%C3%B8ringer
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Underretningsliste 
 

OFFENTLIGE MYNDIGHETER 
Navn Adresse E-post 
Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark 

Postboks 700, 9815 Vadsø sftfpost@statsforvalteren.no 

Troms og Finnmark fylkeskommune Postboks 7001, 9815 Vadsø postmottak@tffk.no 
Statens vegvesen, reg. nord Postboks 1403, 8002 Bodø firmapost@vegvesen.no 

Sametinget Postboks 3, 9735 Karasjok samediggi@samediggi.no 
NVE Kongens gate 52-54, 8514 Narvik rn@nve.no 

Troms Kraft Troms Kraft, 9291 Tromsø 
 

Tromsø Brann og Redning KF Forsøket 9, 9010 Tromsø post@tbrkf.no 

Norges blindeforbund, avd. Troms Postboks 1168, 9262 Tromsø troms@blindeforbundet.no 

Norges handikapforbund Tromsø Stakkevollveien 55, 9010 Tromsø nhf.nordnorge@nhf.no 

 

PRIVATE GRUNNEIERE/FESTERE 
Navn Adresse Gnr/bnr 
Hauan Torhild Lauksletta 197, 9021 Tromsdalen 27/4 
Eidissen Jan-Erik Larsengvegen 7, 9109 Kvaløya 27/6 
Hansen Inger Torgun Kjoselvmoen 21, 9021 Tromsdalen 27/27 
Bårdsen Birgithe Arna Kjoselvmoen 23, 9021 Tromsdalen 27/31 
Slettmoen Remi-Andre Kjoselvmoen 23, 9021 Tromsdalen 27/31 
Skogheim Alf-Otto G Gausdalsvegen 11, 9020 Tromsdalen 27/32 
Hansen Jon Inge Kjoselvmoen 19, 9021 Tromsdalen 27/70 
Tromsø Kommune Postboks 6900, 9299 Tromsø 27/72 og 27/89 
Asko Nord As Postboks 50, 9251 Tromsø 27/77 
Minken Næringspark 2 As Postboks 6154, 9291 Tromsø 27/78 
Km Eiendom Tromsø As Postboks 60, 9251 Tromsø 27/82 
Barlindhaug Eiendom As Postboks 6154, 9291 Tromsø 27/95 
Minken Næringspark 6 As Postboks 6154, 9291 Tromsø 27/97 

 

mailto:firmapost@vegvesen.no
mailto:rn@nve.no
mailto:post@tbrkf.no
mailto:troms@blindeforbundet.no
mailto:nhf.nordnorge@nhf.no
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OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN  
Detaljregulering for Leirbakken KI3, plan 1942 Plansak: PLAN-21/01380 

Etter plan- og bygningsloven § 12-8 er det krav om gjennomføring av oppstartsmøte i plansaker når forslagsstilleren er en 
annen enn planmyndigheten selv . 

Målet med oppstartsmøtet er å etablere en felles forståelse mellom forslagstiller og kommunen om forutsetningene for det 
videre planarbeidet, og bidra til at å redusere faren for at uavklarte eller uforutsette forhold skal vanskeliggjøre eller 
forsinke den etterfølgende planprosessen. Det skal i møtet avklares premisser for planlegging, medvirkning og prosess. 
Videre skal forholdet til overordnede planer og retningslinjer, planområdets utstrekning og planens detaljeringsgrad 
avklares. Partene skal forholde seg til disse forutsetningene i det videre planarbeidet så langt det er mulig. Referatet er et 
fundament og en felles referanse for det videre planarbeidet, og skal legges ved planforslaget til offentlig ettersyn. Det som 
ikke dekkes av referatet har man ikke tatt stilling til. 

Det ligger ingen binding for kommunen til senere å vedta et planforslag selv om det i oppstartsmøtet gis aksept for at 
planprosessen kan fortsette. Kommunen er ikke bundet av vurderinger i prosessen. Dersom planforslag ikke blir vedtatt kan 
ikke forslagsstiller kreve kompensasjon for sine utgifter, selv om vedkommende med god grunn kunne ha gode 
forhåpninger om dette. 

REFERAT  

1.
 M

Ø
TE

 Dato   27.08.2021 

Tid  13.00-14.00 

Sted  Teams 

Referent  Kjell Grønsberg 

 

2.
 D

EL
TA

KE
RE

 

Eksterne parter Byutvikling 

Plankonsulent: Multiconsult, v/Gry Eva 
Michelsen 

Ledelse Byplan: Erik Eidesen 

Forslagsstiller(e): Barlindhaug Eiendom AS, 
v/Kjetil S. Paulsen 

Saksansvarlig: Kjell Grønsberg 

Grunneier(e) (eventuelt): Barlindhaug 
Eiendom AS 

Karttegner: Irene Johansen  

Andre: Andre: 
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3.
 P

LA
N

IN
IT

IA
TI

V 

Stedsnavn (adr.)  Minken Næringspark 

Gårds- og bruksnr.  27/105 

Hjemmelshaver(e)  Barlindhaug Eiendom AS 

Plannivå ☐ Områdereguleringsplan   
☒ Detaljreguleringsplan 
☐ Reguleringsendring 
☐ Reguleringsendring etter forenklet prosess1  

Hovedformål ☐  Boligbebyggelse  ☐ Fritidsbebyggelse  

☐ Forretning  ☐ Kjøpesenter  

☐ Detaljhandel ☐ Offentlig/ privat tjenesteyting 

☐ Reiseliv ☒ Industri 

☐ Uttak/deponi ☐ Samferdsel 

☐ Tekn. infrastruktur ☐ Akvakultur 

☐ Kombinerte formål ☒ Annet 
Lagerverksemd……………………….. 

 

4.
 P

LA
N

IN
IT

IA
TI

V 

Beskrivelse av 
tiltaket 
(planlagt 
bebyggelse, 
anlegg m.m., 
jf. innsendt 
initiativ) 

Tilrettelegging av lagerverksemd i tråd med gjeldande områdeplan, 
planid 1716. 

 

I planarbeidet vert det lagt opp til etablering av to rektangulære 
lagerbygg, med noko ulik lengde og breidde. Arealet utgjer 1766 kvm og 
1383 kvm, totalt I tillegg skal det avsettast areal til ca. 12 
parkeringsplassar inkludert HC-parkering. Næringsområdet vil få 
atkomst frå etablert atkomstveg til Minken næringspark. 
Utnyttingsgraden er berekna til BYA: 35 %. Byggehøgda vil vere mellom 
6 og 7 meter målt frå gjennomsnitt planert terreng.  
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Planavgrensing Avklaring i oppstartmøtet om at dette blir ettersendt. Samsvarer med 
regulert næringsområde for KI3, områderegulering plan 1716. I tillegg er 
det aktuelt å inkludera delar av regulert vegetasjonsskjerm i 
planområdet.  

I etterkant av møtet er det sendt forslag til plangrense jf. kartutsnitt 
under som inkluderar denne vegetasjonsskjermen.   

I møtet vart det opplyst frå forslagsstillar om at det er behov for å gjere 
visse tiltak med infrastruktur  v/a ledning gravd ned i vegetasjonsbeltet 
rundt byggeområdet. Så lenge det ikkje vil påverka formålet, blir ikkje 
dette sett på som problematisk frå Byplan sin side. Byplan tilrår likevel 
at v/a konsulent tar kontakt med v/a i kommunen for endeleg avklaring. 
Om tiltaket med v/a  evt. vil påverka føreslått plangrense, må då 
vurderast.  

 
Forslag til plangrense mottatt frå plankonsulent den 01.09.2021. 

 

 

5.
 S

TE
DS

AN
AL

YS
E2   

Planområdet (dagens 
situasjon, forhold til 
omkringliggende 
område m.m.) 

Består av ubebygd og bebygd næringsområde. Omringa av LNFR 
areal. Området er regulert til næring. 

Funksjonelle og 
miljømessige 
kvaliteter3  

Planområdet er tidlegare regulert på områdenivå. Lokaliseringa 
er god og vil bli enda meir sentral mtp. realisering av ny E8 
Sørbotn-Lauksletta. 
 
Ingen kjente negative høve. Verknader av planforslaget er 
tidlegare utreiia i plan 1716. 
 

Eksisterende bygge-
volum og -høyder 

Delar av Minken næringspark står ferdig, medan andre felt står 
ubebygd. Tillatte byggehøgder framkjem av føresegnene i plan 
1716.  
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Forhold til overordnete 
planstrategier 
(tilpasning, fortetting, 
knutepunktstrategi, 
boligsosiale tiltak, 
barnehagebehov, 
skolekapasitet, urban 
struktur mv.) 

 I tråd med gjeldande planar. 

 

6.
 O

VE
RO

RD
N

ET
 P

LA
N

 

Iht. Kommuneplanens arealdel ☒ Ja    ☐ Nei     ☐ LNFR  

Iht. Kystsoneplan ☐ Ja     ☐  Nei    ☒ Ikke aktuelt  

Iht. Fylkesplan ☒ Ja     ☐  Nei    ☐ Ikke aktuelt 

Iht. Regional plan for handel og service ☒ Ja     ☐  Nei    ☐ Ikke aktuelt 

Iht. Kommunedelplan…………. ☒ Ja     ☐  Nei    ☐ Ikke aktuelt 

Iht. Områdereguleringsplan………… ☒ Ja     ☐  Nei    ☐ Ikke aktuelt 

Berørte reguleringsplaner (list opp)  Områderegulering industriområde på 
Leirbakken, planid 1716 

Detaljregulering E8 Sørbotn-Laukslett 
vestre trasé. 
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7.
 R

AM
M

ER
 F

O
R 

RE
G

U
LE

RI
N

G
SP

LA
N

 

Kommunens rammer for videre planlegging (volum, høyde, tetthet, atkomst m.m.) 
Rammer for reguleringsplanen framkjem i gjeldande områdereg, plan 1716. Det er elles i 
planinitiativet lagt inn tabell (under) som syner grad av utnytting som er planlagt i ny reguleringsplan, 
samanlikna med gjeldande områderegulering.  

 
 

8.
 H

EN
SY

N
SS

O
N

ER
4   

☐ Sikringssone  Kommentar: 

☐ Støysone  Kommentar:  

☐ Faresone  Kommentar: 

☒ Infrastruktursone  Kommentar: KDP Østre trasé for ny E8 – ikkje 
aktuell.  

☐ Særlig angitte hensyn5 Kommentar: 

☐ Båndleggingssone  Kommentar: 

☐ Gjennomføringssone  Kommentar: 

☐ Videreføring av reg.plan  Kommentar: 
 

9.
 K

O
N

SE
N

VE
N

SE
R6  

Støy ☐ Ikke aktuelt  ☒ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☐ Utredes spesielt  

Barn og unges interesser ☒ Ikke aktuelt  ☐ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☐ Utredes spesielt  

Universell utforming ☐ Ikke aktuelt  ☒ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☐ Utredes spesielt  

Folkehelse ☐ Ikke aktuelt  ☒ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☐ Utredes spesielt  

Skole, barnehage ☒ Ikke aktuelt  ☐ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☐ Utredes spesielt  

Vann og avløp ☐ Ikke aktuelt  ☐ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☒ Utredes spesielt  
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Samfunnssikkerhet ☐ Ikke aktuelt  ☐ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☒ Utredes spesielt  

Trafikk og samferdsel ☐ Ikke aktuelt  ☐ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☒ Utredes spesielt  

Naturmangfold ☐ Ikke aktuelt  ☒ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☐ Utredes spesielt  

Kulturminner ☐ Ikke aktuelt  ☒ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☐ Utredes spesielt  

Strandsone  ☒ Ikke aktuelt  ☐ Redegjøres for i 
planbeskrivelse 

☐ Utredes spesielt  

 

 

10
. K

RA
V 

Konsekvensutredning (KU) ☐ Ja    ☒ Nei     Kort begrunnelse: KU notat er sendt 
inn. 

Konsesjonspliktig tiltak ☐ Ja    ☒ Nei     Hvis ja, i hht. hva: 

Vesentlige 
interessekonflikter som 
må håndteres særskilt 

☐ Ja    ☒ Nei     Hvis ja, hvilke: 

Spesielle krav til 
medvirkning 

☒ Ja    ☐ Nei     Hvis ja, hvilke: Møte med Statens 
vegvesen (håndtering av massar mv.) 

 Behandling i Regionalt 
planforum 

☐ Ja    ☒ Nei     Hvis ja, utdyp: 

 Målestokk Uteromsplan 
 

1:500  

 

12
. P

RO
SE

SS
 

Informasjonsmøte 25.05.2021 

Naboskapsmøte  Blir satt opp møte med nærmaste naboar. Møtet blir 
satt opp i september. Nærmare dato blir avklart. 

Kommunalt 
samordningsmøte 

 28.06.2021 

  

Befaring (eventuelt)  Blir vurdert seinare 

Frist planforslag7,8 Årskiftet 2021/2022.  

Arbeidsmøter/Fremdrift   
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13
.  K

O
N

KL
U

SJ
O

N
  

☒ Administrasjonen 
aksepterer planinitiativet  

☐ Planinitiativet følges ikke 
opp  

 

 

 

Byplan godkjenner planinitiativet med grunnlag i at 
dette er i tråd med gjeldande områdeplan planid 
1716. 

Innspel frå samordningsmøtet den 28.06.2021: 

• Vi har ikke merknader, men minner om at det 
må etableres en tilfredsstillende 
brannvannsdekning. Ellers viser vi til 
Retningslinjer for rednings og 
slokkemannskaper i Tromsø kommune  
 

• Det er ikke vist illustrasjoner om volum og  
snitt. Arkitektoniskuttrykk og tilpasning i 
området og landskapet er ikke vurdert (f.eks. 
nær- og fjernvirkning) . Disse må opplyses i 
planinitiativ. Krav om 3D-modell. Løsning til 
uterom er ikke heller opplyst.  
Kommentar i oppstartmøtet: Planinitiativet 
kviler på tidlegare vedtatt plan. Føreliggande 
innspel blir ivaretatt ved utarbeiding av 
reguleringsplanen. 
 

• Det må utarbeides en forenklet VAO-
rammeplan for å ivareta endrede 
forutsetninger bla. knyttet til overvann og 
klimapåslag. Rammeplanen må også 
inneholde en kvalitetssikring av vannmengder 
i forhold til planer utarbeidet ifm. 
områdereguleringen 
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Sluttnoter: 

1. Forenklet prosess forutsetter at endringene: 
• I liten grad kan påvirke gjennomføringen av planen for øvrig 
• Ikke går ut over hovedrammene i planen 
• Ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder 

2. Planveileder, stedsanalyse og Kommunalteknisk norm skal legges til grunn. 
3. Positive og negative forhold (+/-) 
4. I henhold til overordnet planverk 
5. Landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap, bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø. 
6. Oversikten baserer seg på tilgjengelig kunnskap ved planoppstart. Temaene skal som hovedregel 

omtales (beskrives nærmere) i planbeskrivelsen, enten de har konsekvenser eller ikke. Noen tema 
vil kreve egen faglig utredning. Dersom planarbeidet avdekker nye eller ukjente forhold vil 
kravene kunne bli endret. 

7. Normalt skal frist for levering av komplett planforslag være 1 år etter avholdt oppstartsmøte, med 
mindre annet er avtalt. Ved oversittelse av fristen kan kommunen avslutte saken. Saken kan 
gjennopptas som nytt planinitiativ som innbefatter lovfastsatte krav til bl.a. kunngjøring, varsling 
og oppstartsmøte med vurdering av nye rammer, jf. pbl. § 12-8. Forslagsstiller kan før fristens 
utløp fremme en begrunnet søknad om utsettelse. Kommunen vil likevel normalt kreve varsling 
iht. pbl. § 12-8 og nytt møte med oppdatering av rammer når det er gått ett år siden oppstartsmøtet. 
For krav til komplett planmaterial, se planveileder. 

8. Dersom forslagsstiller ønsker å levere komplett planforslag mer enn tre uker før frist for levering 
utløper, må levering avtales med saksansvarlig. Administrasjonens ressursbruk planlegges etter 
avtalt frist i oppstartsmøterefereratet. 
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NOTAT  

OPPDRAG Detaljregulering for Leirbakken KI3, Tromsø 
kommune  

DOKUMENTKODE 10226898-01-PLAN-NOT-
02 

EMNE Planinitiativ   TILGJENGELIGHET Åpen 
OPPDRAGSGIVER Barlindhaug Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Wibecke S. Moland 

KONTAKTPERSON Kjetil S. Paulsen SAKSBEHANDLER Gry Eva Michelsen 

KOPI   ANSVARLIG ENHET 5032 Arealplan og 
utredning, Nord 

 

I forbindelse med anmodning av oppstartsmøte oversendes planinitiativ iht. Forskrift om 
behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 1. 

Adresse:  Minken Næringspark, Tromsø kommune 
Gnr./bnr.:  27/105 
Tiltakshaver:  Barlindhaug Eiendom AS 

Punkt Redegjørelse 

a) formålet med planen Formålet med planen er å tilrettelegge for 
etablering av lagervirksomhet i tråd med 
gjeldende områdeplan.  

 
b) planområdet og om planarbeidet vil få 

virkninger utenfor planområdet 
Planområdet samsvarer med regulert 
næringsområde KI3 i områdeplan 1716 
Næringsområde på Leirbakken. Det er i tillegg 
aktuelt å inkludere deler av regulert 
vegetasjonsskjerm i planområdet.  

Endelig planavgrensning avklares ifm. med 
oppstartsmøtet med kommunen.  

Planarbeidet anses ikke å få virkninger utenfor 
planområdet. 

 
c) planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak Det planlegges etablert to rektangulære 

lagerbygg, med noe ulik lengde og bredde. 

I tillegg skal det avsattes areal til ca. 12 
parkeringsplasser inkluder HC-parkering. 

Næringsområdet vil få adkomst fra etablert 
adkomstvei til Minken næringspark. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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Utsnitt av gjeldende områdeplan Situasjonsplan KI3, Bygg med oss 

 
d) utbyggingsvolum og byggehøyder Det planlegges to bygg på hhv. ca. 1766 m² og 

1383 m², til sammen 3149 m². Dette gir en 
utnyttelsesgrad på BYA = 35%, parkering 
kommer i tillegg.  

Byggehøyden vil være mellom 6 og 7 meter 
målt fra gjennomsnittlig planert terreng.  

Mindre justeringer av utnyttelsesgrad og 
byggehøyde vil kunne komme i løpet av 
planprosessen.  

 
e) funksjonell og miljømessig kvalitet Iht. gjeldende områdeplan er det avsatt arealer 

for vegetasjonsskjerm rundt alle 
byggeområder. Vegetasjonsskjermen vil kunne 
bidra til å begrense synlighet/innsyn.  

 
f) tiltakets virkning på, og tilpasning til, 

landskap og omgivelser 
Foreslåtte byggehøyder og utnyttelsesgrad er 
lavere enn det som er tillatt iht. områdeplanen. 

Se også kommentar til pkt. e. 

 
g) forholdet til kommuneplan, eventuelle 

gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid 

Kommunedelplan Ramfjord 
Plan 0210 vedtatt 26.03.2014 

KDP for Ramfjorden viderefører gjeldende 
områdeplan uendret, bortsett fra at det er 
langt en hensynssone for fremtidig 
infrastruktur over deler av planområdet. Iht. 
planbestemmelsene har hensynssonen en 
gyldighet på 4 år, med mindre den vedtas 
forlenget. Dette er ikke gjort. Planen anses for 
å være i samsvar med gjeldende KDP. 
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Utsnitt av gjeldende KDP  

Områderegulering Næringsområde på 
Leirbakken 
plan 1716, vedtatt 11.12.2012 

 
Utsnitt av gjeldende områdeplan 

Planområdet omfatter område KI3 i 
områdeplanen.  

Se tabellen nedenfor for en vurdering av 
forholdet mellom områdeplan og ny 
detaljregulering. 

 Områdeplan Detaljregulering KI3 Samsvar 

Utnyttelsesgrad BYA= 50 %  BYA = 35 % + parkering Ja 

Byggegrense Byggegrense er avsatt i plankartet, ingen 
ytterligere spesifikasjoner i planbestemmelser. 

Bebyggelsen er plassert innenfor regulert 
byggegrense, mulig noen parkeringsplasser 
etableres utenfor.  

Ja 

Byggehøyde C+ 66/ tilsvarer 13 meter målt fra 
gjennomsnittlig målt terreng, iht. bestemmelse 
1.4.d): Eksisterende terreng planeres slik at 
gjennomsnittlig høyde på ferdig planerte 
utomhusarealer ikke ligger høyere enn kote +53. 

Ca. 6 og 7 meter målt fra gjennomsnittlig 
planert terrenghøyde.  

 

Ja 

Parkering Ikke angitt maks/min. antall parkeringsplasser i 
bestemmelsene. Parkeringsbehov løses på det 
enkelte område/tomt. 

Foreslått avsatt areal til 12 parkeringsplasser, 
endelig antall avklares endelig ila. prosessen. 
Parkering løses på egen tomt. 

Ja 

Adkomst Fra regulert adkomstvei, plassering ikke 
spesifisert i plankart 

Fra regulert adkomstvei, plassering fastsettes 
i plankart 

Ja 
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Ifm. informasjonsmøtet avholdt 25.05.21, ble det avklart at kommunen ønsker at planinitiativet også gjør rede for 
forholdet mellom regulert internvei o_Veg 1 og ny kommunalteknisk norm for veg.  

Se vurdering i tabellen nedenfor. 

 Områdeplan Samsvar 

Vegbredde 7 meter Ja 

Fortau 3,25m inkl. skulder Ja 

Stigning 6% Ja 

Overbygning Iht. norm form vei og fortau Ja 
 

 
 Pågående reguleringsplanarbeid 

Det er innsendt planinitiativ og anmodet om 
igangsetting av planarbeid for etablering av 
næringsområde på Leirbakken vest. 
Planarbeidet er ikke formelt igangsatt. 

 
h) vesentlige interesser som berøres av 

planinitiativet 
Det er ikke kartlagt noen vesentlige interesser 
innenfor planområdet.  

 
i) hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, 

blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 

Det skal utarbeides en ROS-analyse i tråd med 
krav i plan- og bygningslovens § 4-3.  

 
j) hvilke berørte offentlige organer og andre 

interesserte som skal varsles om 
planoppstart 

Avklares med Tromsø kommune i tråd med 
gjeldende praksis.  

 
k) prosesser for samarbeid og medvirkning 

fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 

Det legges opp til medvirkning i tråd med krav i 
plan- og bygningsloven: med varsel om 
oppstart og plandokumenter på høring. 

Siden detaljreguleringsplanen anses å være i 
tråd med gjeldende områdeplan anses det ikke 
som nødvendig å avholde folkemøte. 

Møter med berørte myndigheter avholdes ved 
behov. 

 
l) vurderingen av om planen er omfattet av 

forskrift om konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli 
ivaretatt 

Planen anses ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning. Se vedlagt KU-vurdering. 



 

      
      
      
00 07.06.21 Vurdering av KU plikt Gry Eva Michelsen Tom Langeid Tom Langeid 
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2 Bakgrunn  
Barlindhaug Eiendom AS har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for delfelt 
KI3 innenfor områdereguleringsplan for Næringsområde på Leirbakken. 

Hensikten med detaljplanen er å legge til rette for lagervirksomhet. Det planlegges etablert to 
lagerbygg på til sammen ca. 3150 m², med en byggehøyde på hhv. ca. 6 og 7 meter. Høyde og 
utnyttelsesgrad er innenfor rammene av gjeldende områdeplan.  

3 Planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding 
Det følger av § 6 i forskrift om konsekvensutredninger (01.07.17) at følgende planer alltid skal 
konsekvensutredes og ha planprogram eller melding:  

a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5, regionale planer etter Pbl § 8-1, 
kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planen fastsetter 
rammer for tiltak i vedlegg I og II. 

Vurdering Ikke relevant. 
b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 

reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

Vurdering Planlagt etablert næringsareal er på ca. 3150m² og fanges derfor ikke opp av vedlegg I, pkt. 
24) Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 
formål med bruksareal på mer enn 15 000 m².  

c) tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven 
Vurdering Ikke relevant.  

 

Da reguleringsplanen ikke fanges opp av § 6 i forskrift om konsekvensutredninger, utløses ikke 
automatisk KU-plikt.  

 

4 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, 
men ikke ha melding 
Det følger av § 7 i forskrift om konsekvensutredninger (01.07.17) at følgende tiltak og planer etter 
andre lover skal alltid konsekvensutredes, men ikke ha melding: 

a) tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven 
Vurdering Ikke relevant. 
b) planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og 

som vedtas av et departement. 
Vurdering Ikke relevant. 

 

Reguleringsplanen fanges ikke opp av § 7, og utløser ikke automatisk KU-plikt. 
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5 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn 
Det følger av § 8 i forskrift om konsekvensutredninger (01.07.17) at følgende planer og tiltak skal 
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller 
melding: 

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 
samsvar med denne tidligere planen 

Vurdering Planlagte tiltak fanges opp av Vedlegg II pkt. 11 j) næringsbebyggelse, herunder kjøpesentre 
som ikke inngår i pkt. 10b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål. 

b) tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven. 
Vurdering Ikke relevant. 

 
Reguleringsplanen fanges opp av § 8 pkt. a), følgelig er det behov for å vurdere forholdet til 
kriteriene i § 10, jf. kapittel 7.  

 

6 Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn 
Det følger av § 9 at forslagsstiller skal legge frem opplysninger før oppstartsmøte jfr. plan- og 
bygningslovens § 12-8, som grunnlag for ansvarlig myndighets vurdering etter § 11 eller § 12. 

For tiltak etter andre lover skal opplysningene foreligge senest ved søknad om tillatelse.  

Basert på kjent kunnskap skal det det gis en kortfattet beskrivelse av: 

a) planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle 
rivningsarbeider 

Vurdering Jf. avsnitt 2 Bakgrunn. 

b) miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn 
Vurdering Ingen kjente.  
c) planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og 

produksjon av avfall 
Vurdering Ikke relevant mtp reststoffer og utslipp.  

Forholdet til avfall følges opp i tråd med gjeldende regelverk. 
Det samme gjelder i forhold til støy. 

d) forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser. 
Vurdering Ikke relevant. 
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7 Vurdering av om planer eller tiltak etter §8 krever 
konsekvensutredning  
For å avgjøre om planer eller tiltak som fanges opp av § 8 skal konsekvensutredes, følger det av § 
10 at det skal gjøres en vurdering av om de kan medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn: 

 

I følge § 10, 2. ledd skal egenskaper ved planen eller tiltaket angis: 

a) størrelse, planområde og utforming 

Vurdering Jf. avsnitt 2 Bakgrunn. 

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser 
Vurdering Iht. Naturbase omfattes planområdet av en grus -og pukkforekomst, forekomsten er vurdert 

til å ha liten betydning. Bruk av naturressurs anses som avklart ifm. gjeldende områdeplan.  
c) avfallsproduksjon og utslipp 
Vurdering Ikke relevant. 
d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer. 
Vurdering Ikke relevant. 

 

I følge § 10, 3. ledd skal det vurderes om tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene 
medfører eller kommer i konflikt med: 

a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte 
naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale 
laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter 
kulturminneloven 

Vurdering Ingen kartlagte innenfor planområdet. 
b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, 

nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv 

Vurdering Ingen kartlagte innenfor planområdet.  
c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i 

medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser 
eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 
77. 

Vurdering Planen anses for å omfattes av statlig retningslinje for samordnet bolig, -areal, - og 
transportplanlegging. Ønsket utbygging anses å være i samsvar med retningslinjen da det 
vurderes som gunstig å etablere transport- og logistikkvirksomheter i nær tilknytning til 
hovedveinettet. Det er etablert boliger i nærheten av næringsområdet, slik at det er 
mulighet for å ha gang- og sykkelavstand til jobb.  

d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 
eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet 

Vurdering Området er avsatt til næringsformål i gjeldende overordnede planer. 
e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

Vurdering Ikke relevant. 
f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 
Vurdering Ikke relevant. 
g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 
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Vurdering Ikke relevant. 
h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom. 
Vurdering Iht. NVE og NGU er det kartlagt område med potensiale for kvikkleire. Det er gjennomført 

geoteknisk vurdering av planområde ifm. områdeplan 1716, supplerende 
grunnundersøkelser vil bli gjennomført i løpet av planprosessen, dersom det viser seg 
nødvendig. Forholdet følges også opp i ROS-analysen i nødvendig grad.  

 

I følge § 10, 4. ledd skal det i vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og 
følgelig skal konsekvensutredes, sees hen til: 

•  virkningenes intensitet og kompleksitet 

Vurdering Utbyggingsplanene er i tråd med formål og føringer i gjeldende områderegulering. 
Tiltakets virkninger på omgivelsene anses som avklart og akseptert.  

•  sannsynlighet for at virkningene inntreffer og når de inntreffer 

Vurdering Ikke relevant. 

•  varighet, hyppighet og mulighet for å reversere eller begrense dem 

Vurdering Ikke relevant. 

•  om virkningene strekker seg over landegrensene 

Vurdering Ikke relevant. 

•  samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre eksisterende, godkjente eller 
planlagte planer eller tiltak. 

Vurdering Tiltaket vurderes ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 

 

Da reguleringsplanen ikke fanges opp av § 10 i forskrift om konsekvensutredninger, utløses 
likevel ikke KU-plikt.  

 

8 Oppsummering 
Planarbeidet fanges hverken opp av § 6 eller § 7 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser 
dermed ikke automatisk utredningsplikt.  

Planarbeidet fanges opp av § 8, men vurderes ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn, og fanges således ikke opp av § 10. 

Dette innebærer at reguleringsarbeidet ikke utløser KU-plikt etter forskrift om 
konsekvensutredninger, og at reguleringsplanarbeidet gjennomføres som en ordinær prosess.  
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