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Plan 1945 Endring Nordmannsgård - Referat oppstartsmøte 

 

 

OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN  
Plan 1945/Endring av Nordmannsgård/saksnummer: PLAN-

20/01321 
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. 
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 Dato   17.11.2022 

Tid  14:00 

Sted  Rådhuset, Tromsø 

Referent  Ola Aronsen 
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Eksterne parter Byutvikling 

Plankonsulent: Multiconsult v/ Gry Eva 
Michelsen 

Ledelse Byplan: Rigmor Tonstad 

Forslagsstiller(e): Fløylia AS v/ Kjetil S. 
Paulsen 

Saksansvarlig: Ola Aronsen 

Grunneier(e) (eventuelt): Karttegner: Irene Johansen 

Andre: Andre: 

 



 

2 
 

3
. 

P
L

A
N

IN
IT

IA
T

IV
 

                    

Stedsnavn (adr.)  Nordmannsgård  

Gårds- og 
bruksnr. 

 18/721 m.fl. 

Hjemmelshaver(
e) 

 Fløylia AS m.fl 

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

Hovedformålet med planendring er å legge til rette for en 
omfordeling av boenheter fra rekkehusområder til 
lavblokkområder. Det legges også til rette for justering av 
hovedtrasé for vann og avløp etter innspill fra Tromsø 
kommune, vann og avløp. I tillegg ønskes det å fjerne 
innregulert busstopp ved forsvarsmuseet. Dette vil vurderes 
nærmere i planprosessen.  

Reguleringsplanarbeidet ble startet opp som følge av behov for 
justering for vann- og avløpstrasé. 

Totalt ønsker forslagsstiller å omfordele 30 boenheter. Feltene 
BB9 og BB10 i plan 1785, som er regulert for 
lavblokkbebyggelse, får en økning på 30 boenheter. BK15-19, 
BK21-26, som er rekkehus, får en reduksjon på 30 boenheter. 
Kotehøyde for alle feltene vil ikke endres på. Lengden på 
lavblokkene BB9 og BB10 økes. BB9 og BB10 vil få parkering i 
nedgravd kjeller. 

Kommunen ønsker å flytte hovedtrasé for vann og avløp fra 
o_VAN2 til f_G8. Det tas inn en ny hensynssone for infrastruktur 
innenfor f_G8. 

Kommunen ønsker at pumpestasjon skal etableres i felt f_G13 
med adkomst over BK24. 
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Planavgrensning 
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Planområdet 
(dagens situasjon, 
forhold til 
omkringliggende 
område m.m.) 

Både nord og sør for planområdet er det i hovedsak utbygde 
boligområder. Nord for planområdet består boligene av en 
blanding av eneboliger, rekkehus og lavblokker. Sør for 
boligområdet består bebyggelsen primært av eneboliger, men 
også boligblokk som er under oppføring. Områdene mot vest i 
omsøkt planendring er allerede etablert, eller under oppføring 
eller omsøkt tiltak.  
 
Øst for planområdet er det et stort grøntområde med mange 
turstier. Vest for planområdet ligger E8, som skaper en massiv 
barriere for tilgangen til fjæra. 

Funksjonelle og 
miljømessige 
kvaliteter3  

+ Gode solforhold 
+ Nærhet til kvartalslekeplass 
+ Nærhet til naturområder 
÷ Avstand til sentrum 
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÷ Nærhet til E8 som skaper støyutfordringer og skaper en 
barriere mot fjæra 

Eksisterende 
bygge-volum og -
høyder 
 

Området er regulert i gjeldende reguleringsplan 1785 
Nordmannsgård der utbygging er påbegynt med rekkehus lengst 
vest samt utbygging i BK7. Det er enkelte eneboliger etablert 
innenfor planområdet, men i hovedsak er området ubebygd. 
 
Gjeldende reguleringsplan regulerer byggehøyder, 
bygningstyper og volum. Prinsippet for utbyggingen er at 
byggehøyde og utnyttelse økes oppover i planområdet. 

Forhold til overordnete 
planstrategier 
(tilpasning, fortetting, 
knutepunktstrategi, 
boligsosiale tiltak, 
barnehagebehov, 
skolekapasitet, urban 
struktur mv.) 

Planendringen er i tråd med arealformålet i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Planområdet ligger i periferien av Tromsø by og økt boligbygging 
vil være i strid med nullvekstmålet. Det vil derfor ikke tillates et 
økt antall boenheter. 
 
Planområdet er en del av Reinen skolekrets. Skolekapasitet vil 
ikke nevneverdig bli påvirket av planendringen da det ikke 
legges opp til flere boenheter. 
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 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) 

Plan 1932 detaljregulering for BK13 
Nordmannsgård 

Plan 1785 detaljregulering for Nordmannsgård 
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Kommunens rammer for videre planlegging (volum, høyde, tetthet, 
atkomst m.m.) 

 

Reguleringsendringen skal ikke legge opp til en økning av totalt antall boenheter i vedtatt 
plan 1785. 

  
Det tillates at utnyttelsen og antallet av boenheter økes innenfor felt BB9 og BB10. Dersom 
antallet av boenheter økes innenfor et felt skal det fremgå tydelig av planbeskrivelsen, i 
hvilke felt antallet boenheter reduseres tilsvarende. Dersom forslagsstiller ønsker å 
omfordele 30 boenheter til BB9 og BB10 skal det vurderes å etablere fellesfunksjoner for 
hver etasje for blokkene 
 
Tromsø kommune ønsker å prioritere gode boområder og oppvekstmiljø. Vi ønsker å aktivt 
legge til rette for at alle innbyggere i Tromsø får tilgang til en bolig som er tilpasset deres 
livssituasjon. Gode og inkluderende bo- og oppvekstmiljø skal prioriteres. Administrasjonen 
er kritisk til det høye antallet boenheter som legges til blokkene BB9 og BB10. Dette vil 
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resultere i veldig mange små leiligheter. Administrasjonen hadde foretrukket en jevner 
fordeling av boenhetene over flere felt. Eventuelt etablering av fellesfunksjoner som vil 
bidra med å løfte bomiljøet. 

 
Parkeringsløsning for BB9 og BB10 skal tas ned i bakken. Krav til parkering skal i 
utgangspunktet være i tråd med kommuneplanens arealdel. Dersom det gjøres fravik skal 
dette begrunnes og gjøres i dialog med kommunen. Byggehøyde for BB9 og BB10 skal 
ikke økes. 

Bestemmelser angående uteoppholdsarealer og nærlekeplasser skal være i tråd med 
kommuneplanens arealdel. I utforming og plassering av bygg og uteoppholdsarealer vil 
hensynet til barn og unges interesser vektlegges høyt. Det skal utarbeides sol- og 
skyggeillustrasjoner som viser byggets påvirkning på omkringliggende bebyggelse og 
lekeareal. Skisseutkast til uteroms- og lekeareal datert 05.09.2022 skal legges til grunn i 
det videre planarbeidet.  

Det må utarbeides en støyfaglig vurdering som viser at boligene ligger utenfor gul støysone 
eller er i tråd med støyretningslinje T-1442. 

Internvegen o_V7 omreguleres til privat, da den ikke lengre skal fungere som adkomstveg 
til pumpestasjon. 

Omlegging av VAO-trase fra o_VAN2 til f_G8 vil innebære regulering av hensynssone for 
ny trase innenfor sistnevnte formål. 

Ny plassering av pumpestasjon inkl. adkomst og regulert areal til stasjonen må fremgå av 
revidert plankart. 

Det skal utarbeides et VAO-notat som i tillegg til å omhandle endringer beskrevet i 
planinitiativet også oppsummerer øvrige endringer siden akseptert VAO-rammeplan. 

Dersom fyllingsfot for støyskjerm går over i areal avsatt til VA og Annen veggrunn/tekniske 
anlegg, må dette fremkomme i reguleringsplanens bestemmelser. 

Det skal leveres tilleggsnotat til grunnundersøkelse og skredfarevurdering, som vurderer 
om utredningene tilfredsstiller dagens krav i TEK17. 

Det skal leveres 3D-modell av planforslaget. 

Beslutning rundt å fjerne bussholdeplassene ved Tromsø forsvarsmuseum må diskuteres 
nærmere underveis i planprosessen.  

I den videre planprosessen skal det vurderes å gjøre justeringer av bestemmelsene for felt 
BK23. Dette for å tydeliggjøre hva som er mulig å bygge på tomten. 

I den videre planprosessen skal det vurderes å gjøre justeringer på arealformål og/eller 
byggegrense for felt BK7 og om teknisk trasé o_VAN2 kan tas ut. 

Areal nord for BB9 inkluderes i planavgrensningen. I dag er det etablert bygg til 
visningssenter med midlertidig dispensasjon. I den videre planprosessen skal det vurderes 
om bygget kan gjøres om til et møtelokale/grendehus el. for nabolaget. 

Listen er ikke utømmelig. Det som ikke dekkes av oppstartsmøtereferatet har man ikke tatt 
stilling til. 
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 ☒ Sikringssone  Kommentar: Overvannsgrøft 

☒ Støysone  Kommentar: Stort sett hele området 
ligger i enten rød eller gul støysone 

☒ Faresone  Kommentar: Ras- og skredfare 

☐ Infrastruktursone  Kommentar: 

☒ Særlig angitte hensyn5 Kommentar: Bevaring av kulturmiljø 

☐ Båndleggingssone  Kommentar: 

☐ Gjennomføringssone  Kommentar: 

☐ Videreføring av reg.plan  Kommentar: 
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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  

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  
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Konsekvensutredning 
(KU) 

☐ Ja   ☒ Nei     Kort begrunnelse: Tiltaket vil være i 
tråd med KPA. Tiltaket vil heller 
ikke fanges opp av forskriftens 
vedlegg I eller II. Tiltaket vil heller 
ikke få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn etter §10 
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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: 

Behandling i Regionalt 
planforum 

☐ Ja   ☒ Nei     Hvis ja, utdyp: 

Konsultasjonsplikt ☐ Ja   ☐ Nei     Må begrunnes 

Målestokk Uteromsplan 

 
1:500 Skal utarbeides 
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Informasjonsmøte  

Naboskapsmøte  22.06.2021 

Kommunalt 
samordningsmøte 

 31.05.2021 

 07.06.2021 

Befaring (eventuelt)   

Frist planforslag7,8 01.06.2023 

Arbeidsmøter/Fremdrift   
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  ☒ Administrasjonen 

aksepterer planinitiativet  
 

☐ Planinitiativet følges 

ikke opp  
 
 
 

Det totale antallet boenheter skal ikke økes innenfor 
planområdet i forhold til eksisterende plan. 
Administrasjonen har betenkeligheter rundt fordelingen 
av boenheter som gir veldig mange små boenheter, og 
hva dette gjør for bomiljøet. Gjennom dialog med 
forslagsstiller har vi enes om en bedre uteromsløsning 
enn hva som opprinnelig var skissert og at mulighet for 
fellesfunksjoner i boligblokkene skal vurderes. Etter en 
samlet vurdering anbefaler vi oppstart av planarbeidet. 
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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 

gjenopptas 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 oppstartsmøtereferatet. 

 

 

 

 
 


