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1. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

 

2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 

BAKGRUNN 

Planarbeidet er igangsatt og forestås av Balsfjord kommune ved innleid konsulent. 

 

Balsfjord kommune har fått forespørsel fra flere bedrifter som ønsker å etablere seg i 

Nordkjosbotn. I tillegg ønsker kommunen å ha arealer tilgjengelig også for etablerte bedrifter 

i kommunen som eventuelt ønsker en relokalisering. I denne sammenheng er flere ulike 

alternativer for regulering av areal til industri blitt vurdert.  

 

Nordkjosbotn har allerede i dag en del nærings- og industrivirksomhet. Dette kommer i stor 

grad av områdets gunstige geografi. Som følge av økt aktivitet og interesse for etablering av 

industri- og næringsvirksomhet, trengs det mer areal til slik virksomhet. En omlegging av E6 

(vedtatt kommunedelplan for ny E6) la forholdene naturlig til rette for en utvidelse av 

eksisterende og regulerte industriområder.  

 

INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET   

Intensjonen med planen er utvidelse av eksisterende areal for industri og forretning i området, 

for å etterkomme behov for etablering av ny næringsvirksomhet i kommunen, og behov for 

utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet.  

 

Planforslaget skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse, beboere og aktiviteter i området i 

tillegg til områdets karakter og kvaliteter. 

 

Området skal ha en miljøprofil med hensyn til energikilder og det fysiske miljø i området.  

Spesielt sikring av buffersoner mot eksisterende bebyggelse, grøntområder internt i området 

samt sikring av eksisterende myke kvaliteter i området. 

 

Område Nordkjosbotn 

Adresse Nordkjosbotn sør 

Gårdsnr./bruksnr. 29/3 med flere 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Industri, offentlig trafikkområder samt LNF 
 

 

 

Forslagstiller Balsfjord kommune 

Grunneiere (sentrale) Private 

Plankonsulent Asplan Viak AS 
  

Ny plans hovedformål Industri og forretning 

Planområdets areal i daa Ca 360 daa 

Nytt næringsareal (T-BRA) Ca 195 daa 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Skred 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) nei 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Ja 
 

 

 

Kunngjøring oppstart, dato 26.06.2010 

Informasjonsmøte avholdt.(j/n) Ja 
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Planen har også til hensikt å legge til rette for gjennomgående gang- og sykkelvegsystem, 

samt forbedret kollektivtilbud med tilrettelegging for ny kollektivterminal.  

 

Planarbeidet er forutsatt samkjørt med planene til Statens vegvesen for omlegging av E6. 

Etter ønske fra Statens Vegvesen legges det inn en rundkjøring i vest som planlagt i 

forbindelse med den framtidige E6 traseen. Sammen med denne vurderes også lokaliseringen 

av den interne industrivegen. 

 

 

3. PLANPROSESSEN 
 

Oppstartsmøte med Balsfjord kommune var avholdt 08.04.10. I den forbindelse ble krav om 

konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning av 26.06.2009 vurdert. 

 

Det var konkludert med at planforslaget faller inn under planer og tiltak som alltid skal 

konsekvensutredes etter § 2 d) i forskrift om konsekvensutredninger. I tillegg vil 

reguleringsplanen medføre en utvidelse av eksisterende industriområde i Nordkjosbotn 

sentrum, og dermed danne mulighet for etablering av nye tiltak som kan overstige kriteriene 

satt i forskriftens vedlegg I, pkt. nr. 1. Ved utarbeidelse av planprogram og planforslag med 

konsekvensutredning, skal forskriftens vedlegg III, Rammer for krav til innhold i 

konsekvensutredningen, legges til grunn. 

 

Oppstart av planarbeid med utlegging av forslag til planprogram til offentlig ettersyn var 

annonsert 20.09.10, med offentlig ettersyn fram til 01.11.10. Grunneiere, rettighetshavere, 

naboer og myndigheter er tilskrevet. 

 

Det var sendt forhåndsvarsel om oppstart til Fylkeskommunens kulturetat og til Sametinget 

05.07.10, hvor det var bedt om vurdering av behov for befaring i medhold av 

kulturminneloven. Kulturetaten har gjennomført befaring og forundersøkelser vår/sommer 

2011. 

 

Planarbeidet er gjennomført i nært samarbeid med Statens vegvesen og Troms 

fylkeskommunes miljø og samferdselsetat.  

 

Det har vært gjennomført folkemøte og separate møter med grupper av grunneiere i 

henholdsvis øst og vest i september i forbindelse med varsel om oppstart. I tillegg er det 

gjennomført møter med de mest sentrale grunneiere enkeltvis, og planen var presentert på nytt 

folkemøte i forbindelse med E6. Det har også vært gjennomført møter med aktuelle firmaer 

som vurderer å etablere seg i området. 

 

I tillegg er det gjennomført intervju med barn fra Nordkjosbotn skole om hvordan de bruker 

området i dag, hvilke område de bruker, hvilke områder de liker spesielt godt og hvilke 

områder de ikke liker. Intervjuene er gjennomført for å oppnå ny kunnskap om planområdet. 

Barn og unges medvirkning i planprosesser er nedfelt i plan- og bygningsloven.  
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5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  
 

 

KOMMUNEPLAN/ KOMMUNEDELPLAN 

Størstedelen av området er avsatt til landbruk, natur og friluftsområde i gjeldende arealplan 

for Balsfjord kommune. Arealplanen er under revisjon. 

 

REGULERINGSPLAN(ER) 

Gjeldende reguleringsplaner som vil bli berørt: 

- Reguleringsplan for Nordkjosbotn industri- og næringsområde, vedtatt 2006 

- Reguleringsplan for Nordkjosbotn sentrum, vedtatt 23.03.87. 

 

 
 Figur 1. Utsnitt av Reguleringsplan for Nordkjosbotn industri- og næringsområde. 

  

 

Figur 2. Utsnitt av Reguleringsplan Nordkjosbotn sentrum 
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6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 

 

 
Figur 3. Ortofoto over planområdet. 

 

Området består i dag av fortrinnsvis skogs- og landbruksareal, enkelte boliger fortrinnsvis i 

vest samt regulert industritomt for blant annet Mack Bryggeri i øst.  

 

Det er atkomst fra området til kommunalt vannbasseng i fjellsiden mot sør. 

 

Blandet bolig- og næringsvirksomhet sør i Sentrumsveien inngår i planen. Området ligger 

som en ”øy” litt på siden av Nordkjosbotn sentrum ved atkomst i sør fra E6 til Nordkjosbotn. 

Det er 5 eksisterende boliger innenfor området. Eiendommene er delvis utskilte enkelttomter 

fra større opprinnelige landbrukseiendommer. 

 

Planområdet er privat og ikke spesielt offentlig tilgjengelig. Området har imidlertid flere 

kvaliteter som for eksempel Roffabekken som løper gjennom området. Det er flere andre 

bekker i området og noe lav skog. 

 

BELIGGENHET  

Området ligger i sørlige delen av Nordkjosbotn tettsted i Balsfjordkommune. Området ligger i 

kort avstand til alle tettstedsfunksjoner i Nordkjosbotn sentrum, inklusiv boligområder og 

eksisterende forretnings- og industriområder. 
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AVGRENSNING 

 
Figur 4. Planområde (omtrentlig) 

 

Området ligger sør for Nordkjosbotn sentrum langs sørsiden av dalen og avgrenses av E6 i 

vest, boligbebyggelse og industri i nord, landbruk i øst og fjellsiden i sør. 

 

Planområdet avgrenses i hovedsak mot gjeldende planer, eller i forhold til grenser for 

arealbruk i gjeldende planer.  Mot vest omfatter planen del av nytt veganlegg for E6. 

Avgrensing er i samråd med Statens vegvesen. Dette gjelder også i sør hvor planen avgrenses 

i en avstand på 50 meter fra senter på ny E6 i henhold til veglovens krav. 

 

Mot øst er det valgt å ta med regulert industritomt til Mack bryggeri av hensyn til å fange opp 

justeringer som følge av behovene til Mack bryggeri. Det er bla tatt med et areal på oversiden 

av Skogveien for å sikre eventuell framtidig utvidelsesbehov til bryggeriet. 

 

Mot nord er det gjort enkelte justeringer i forhold til plangrensen for Reguleringsplan for 

Nordkjosbotn sentrum av hensyn til konkrete behov eller å regulere sammenhengende 

områder.  

 

TILSTØTENDE AREALERS BRUK/STATUS  

Tilstøtende områder er fortrinnsvis industri, forretning og LNF, med unntatt av 8 boligtomter 

mot nord.  

 

EKSISTERENDE BEBYGGELSE 

Området har blandet bebyggelse. Innenfor planområdet er det eneboligbebyggelse samt 

tradisjonell gårdsbebyggelse. Inntil området er det blander forretning-, industri- og 

eneboligbebyggelse.   

 

Bebyggelsen i Nordkjosbotn har forholdsvis lav utnyttelse og etasjehøyde på 1-2 etasjer. Stort 

sett all bebyggelse i området er fra etterkrigstiden og fram til i dag. 
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Blandet bolig og forretningsvirksomhet i vest i- og omkring planområdet 

 

 
Industrien i nord – utelagring, parkering og lav utnyttelse 

 

 

 
Nyeste industribygg i området (Bewi-Polar) -  

 

 
Blandet bebyggelse langs Skogveien nord for området 
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TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK  

 
Figur 5. Panorama sommer og vinter fra fjellsiden mot sør 

 

Området inngår i et forgrenet fjordlandskap omkranset av bratte fjell og forholdsvis brede 

daler. Nordkjosbotn ligger innerst i Balsfjorden, der det overordnede landskapsrommet er 

preget av en dyp, u-formet hoveddal med bred dalbunn og bratte dalsider. Det verna 

vassdraget Nordkjoselva renner i store sløyfer gjennom dalbunnen som er kulturpåvirket med 

dyrka mark og innslag av spredt bebyggelse og bygdegrender. 

 

Området vises på lang avstand når man kommer kjørende langs E6 og E8. 

 

Like ved E6 ligger Nordkjosbotn lokalsenter med bensinstasjon, restaurant, hotell, butikker og 

forholdsvis tett boligbebyggelse. Mot sør er det en noe mer fragmentert bebyggelse med 

blanding av næring- og industrivirksomheter samt boliger mens området i nord domineres av 

spredt boligbebyggelse. Overgangen mellom eksisterende industriområde og boligområde er 

flere steder uklare. 

 

Området er lavtliggende og grunnvannet står høyt, i tillegg til at mange naturlige bekker løper 

gjennom området og ut i Balsfjorden. Landbruksarealene er i tillegg gjennomgrøftet.  
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Figur 6. Området sett fra E6 

 

 

KLIMA  

Området er omgitt av høye fjell mot sør og nord, og dalen åpner seg ut mot Balsfjorden mot 

vest og inn i dalen mot øst. Dalen er imidlertid bred og har lite skygge fra fjellene, men er 

utsatt for vind og kuldedrag (fra Nordkjoselva) gjennom dalen.  

 

 

VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD 

Kunnskap om biologisk mangfold, landskap og geologi er mangelfull innenfor planområdet, 

og Fylkesmannen mener at Balsfjord kommune må skaffe til veie ny kunnskap jf § 8 i 

naturmangfoldloven om kunnskapsgrunnlaget, og anbefaler kartlegging av biologisk 

mangfold tas inn i planprogrammet som utredningstema. 

 

Som det framgår av nedenstående figurer (Ortofoto og kart fra Naturbasen til DN) så består 

området fortrinnsvis av landbruk med gressmark, beitemark, skog (middels bonitet jf 

skogskart på nett) og noe myr.  
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Figur 7. Ortofoto over Nordkjosbotn med omtrentlig plangrense. 

 

Området har ikke direkte tilknytning til det verna vassdraget Nordkjoselva. Naturområdene 

innenfor planområdet, spesielt områdene med skog og områdene omkring naturlige bekker 

kan likevel inneholde viktig biologisk mangfold – i dette tilfelle viktig vegetasjon 

(rødlistearter).  

 

Sørvest for den planlagte rundkjøringen ligger et område som i naturbasen til direktoratet for 

naturforvaltning er verna som naturreservat og merka av som nasjonalt og regionalt viktige 

prioriterte naturtyper. Den nye rundkjøringen som skal legges i forbindelse med ny E6 trasé 

skal legges øst for eksisterende E8/E6, og berører ikke verneområdet. 

 

 

Figur 8. Dyrka mark (gul), skog (prikket), myr (streket) og bebygde områder (hvit) 

 

GRØNNE INTERESSER 

Det er gjennomført intervju med barn fra Nordkjosbotn skole om hvordan de bruker området i 

dag, hvilke område de bruker, hvilke områder de liker spesielt godt og hvilke områder de ikke 

liker. Intervjuene er gjennomført for å oppnå ny kunnskap om planområdet, og i henhold til 

krav i plan- og bygningsloven, og rikspolitiske retningslinjer for medvirkning av barn og unge 

i planarbeidet. 
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Grønne interesser i området er forholdsvis begrenset. De som er, er knyttet til områdene langs 

bekker i området, fortrinnsvis Roffabekken. Området nedenfor vannbassenget i fjellsiden er 

pekt på som viktig akebakke og skibakke, som ønskes bedre tilrettelagt. Området har atkomst 

over planområdet via atkomstvei til høydebassenget. 

 
 

KULTURHISTORISK STEDSANALYSE/KULTURMINER  

Området er dominert av dyrkete gressmarker i en bred dalbunn. De oppdyrkete arealer 

strekker seg ned mot Nordkjoselva og inn i dalen mot øst.  

 

Nyere historisk bebyggelse er tradisjonell nordnorsk spredt gårdsbebyggelse. Området har 

tettest bebyggelse mot nord og mot elva. På sørsiden at tettbebyggelsen er det påbegynt en 

omdanning av landbruksarealer til fortrinnsvis industribebyggelse.   

 

 
Figur 9. Kulturlandskap med dyrka marker i dalbunnen 

 

Innenfor planområdet er det ikke kjent at det eksisterer automatisk freda kulturminner.  

Kulturvernmyndighetene har ikke funnet slike kulturminner ved befaring av området i 

forbindelse med planarbeidet. 

 

 

VEG OG TRAFIKKFORHOLD  

Det er få veger innenfor planområdet i dag, da området er lite utbygget. Innenfor planområdet 

er det i dag kun E6 inntil Nordkjosbotn og sørlige delen av Sentrumsveien. I tillegg er det en 

ikke asfaltert atkomstvei fra Industriveien til kommunalt vannbasseng (høydebasseng) i 

fjellsiden mot sør. 
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Figur 10. Kjøreveger, gang- og sykkelveger og stier. 

 

STØY 

Området lengst vest er utsatt for støy fra E6. I tillegg noe støy fra først og fremst trafikk i 

tilknytning til eksisterende industri langs området. 

 

OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING 

Nordkjosbotn har gode bussforbindelser med distriktsbusser til Storsteines og Tromsø. I 

utredning av ny kollektivterminal er antall busser på det meste og samtidig i Nordkjosbotn talt 

til 8-10 på fredager og søndager. Bussene kjører gjennom Sentrumsveien og har sitt stopp 

sentralt innenfor tettstedet, på plassen ved Vollan Gjestgiveri. 

  

ENERGI 

Nytt LNG-anlegg er under etablering. For øvrig elkraft. 

 

RISIKO OG SÅRBARHET 

Det vises til vedlagt risikovurderingsskjema, og konsekvensutredning. 

 

PRIVATRETTSLIGE BINDINGER 

Alle eiendommene innenfor planområdet, med unntak av E6 er private. 
 

 
Figur 11. Eiendomsoversikt fra web-innsyn (omtrentlig plangrense) 
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7. UTREDNINGER I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNING 
 

Reguleringsplan for utvidelse av Nordkjosbotn industri- og næringsområde kommer inn under 

planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes etter § 2 d) i forskrift om 

konsekvensutredninger av 26.06.2009. I tillegg vil reguleringsplanen medføre en utvidelse av 

eksisterende industriområde i Nordkjosbotn sentrum, og dermed danne mulighet for 

etablering av nye tiltak som kan overstige kriteriene satt i forskriftens vedlegg I, pkt. nr. 1. 

Ved utarbeidelse av planprogram og planforslag med konsekvensutredning, skal forskriftens 

vedlegg III, Rammer for krav til innhold i konsekvensutredningen, legges til grunn. 

 

I henhold til planprogrammet skal følgende tema utredes i henhold til forskrift om 

konsekvensutredning: 

 

 

Tema 
 

Metode og datagrunnlag Konklusjon 

Landskap 

 

 

Befaring, landskapsvurderinger, 

foto-illustrasjoner 

Rapport med forslag 

til avbøtende tiltak  

Skredfare 

 

Feltundersøkelse, skredfaglig 

vurdering 

Rapport med forslag 

til avbøtende tiltak 

Grunnforhold 

 

Feltundersøkelse, geoteknisk 

vurdering 

Rapport med forslag 

til avbøtende tiltak 

Støy og forurensing (støv) 

 

Utredning av støy og forurensing 

fra biltrafikk og framtidig 

virksomhet basert på 

datamodeller og erfaringstall. 

Rapport med forslag 

til avbøtende tiltak 

Naturtypekartlegging Feltundersøkelse Notat med forslag til 

avbøtende tiltak 

Barn og unge Intervju med aktuelle lokalkjente 

barn, unge og voksne (for 

eksempel skole og ungdomslag) 

Notat med forslag til 

avbøtende tiltak 
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OPPSUMMERING AV KONKLUSJONER I DE ULIKE UTREDNINGER 

 
Landskap 

 

 
Figur 12. Utsnitt fra landskapsanalysen – dagens situasjon 

 

Konklusjon fra landskapsanalysen: 

 

Tiltaket vurderes å medføre liten negativ konsekvens for landskapsbildet. 

 

Forslag til avbøtende tiltak: 

- I den videre planleggingen av området må det tas hensyn til og vurdere byggenes nær- 

og fjernvirkning samt siktlinjer.  

 

- God estetisk utforming av anleggene, herunder god formgiving av bygningsmassen 

(inkl. farge- og materialbruk), strenge krav til utførelse og istandsetting av terreng 

etter anleggsperioden etter overordnet plan.  

 

- Langsiden på bygg må ligge langs dalsiden. 

 

- Høyden på industribyggene nærmest boligområdene må ikke være høyere enn den 

gjennomsnittlige høyden på trærne. Unntak er piper og enkelte deler av bygg som av 

driftsmessige årsaker må være høyere. De høyere delene av bygget må legges lengst 

mulig bort fra boligbebyggelsen (jf billedmanipulasjon av Mack). 

 

- Sikten på sentrale veglinjer innover dalen må ikke blokkeres av bygningsmasser. 
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- Det må opprettes tydelige buffersoner mot boligbebyggelse slik at de ulike områdene 

skilles fra hverandre. Det samme gjelder mellom industribyggene. Buffersonene 

etableres med vegetasjon som vokser naturlig på stedet. På den måten glir tiltaket 

bedre inn i landskapet, og demper i tillegg inngrepets omfang og synlighet 

 

- Flest mulig bekkeløp beholdes, og det opprettes minst 10 meter brede vegetasjonsbånd 

på hver siden av bekken. For bekkeløp som evt. Legges om, må lange og rette løp 

unngås. En god referanse for hvordan bekkeløp skal utformes finner man ved at se på 

naturlig etablerte bekkeløp.  

 

 
Skredfare 

Det er gjennomført skredundersøkelse av NGI i vår 2011. Utredning foreligger til utlegging 

av planen til offentlig ettersyn. Det stilles krav i bestemmelsene til dokumentasjon av at 

området er sikret i forhold til skredfare før byggestart innenfor området (§3.1 i 

bestemmelsene). 

 

Det er utarbeidet skredrapport av NGU i 2006 (NGU Rapport 2006.084) som omfatter deler 

av området. Følgende resultat fremkommer i rapporten vedrørende området: 

 

 
 

Det presiseres i rapporten at for å oppfylle plan- og bygningslovens krav til sikkerhet mot 

skred må i arealplanleggingen bør det utarbeides skredfarekart som viser faresoner for de 

ulike typer skred. 

 

 
Grunnforhold 

Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av traseen for ny industriveg (byggetrinn 1). 

Vurderingen er gjennomført av Multiconsult og er sammenfattet i rapport datert 15. mars 

2011 (rapport 711093-1). 

 

Fra sammendraget i rapporten: 

“Terrenget viser en slak helning. Grunnen består av et 0,5-1,0 m tykt torvlag med høyt 

innhold sand og silt. Derunder er det sandmasser som blir fastere med dybder. I øst er det 

også et tynt mellomlag med sandig torv. 

 

Området vurderes å ligge i klasse “Grunntype D” med tanke på prosjektering for jordskjelv. 

 

Veien kan etableres på de opprinnelige massene. Veien vil få setninger men disse ventes å bli 

små og ikke påføre skader. Torvinnholdige masser bør utskiftes stedvis der vegfyllingen er 

mindre enn 1 meter. 

 

Beregninger viser at veien får tilfredsstillende stabilitet ved fylling. Skjæreskråninger bør 

være slakere enn 1:2,5 og tilsås. Brattere skjæringsskråninger bør påføres belastet filter 

(pukk/gruslag).” 
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Det stilles for øvrig krav i bestemmelsene til dokumentasjon av grunnforhold før byggestart 

innenfor området (§3.1 i bestemmelsene). 

 
Støy  

Konkluderende punkter i gjennomført støyutredning: 

 

 Dominerende og sjenerende støykilder bør plasseres lengst mulig sør på 

industriområdene, i tillegg bør bygningsmassene på de nye industriområdene oppføres 

som skjerming mot eksisterende boligfelt. 

 Mer detaljerte støyberegninger kan utføres når driftstider, støykarakteristikk (med/uten 

impulslyd), plassering og antall støykilder i de ulike feltene er kjent. 

 Dersom ikke forutsetningene for beregningene fravikes betraktelig med tanke på type 

og plassering av støyende aktiviteter innenfor de nye industriområdene faller 

eksisterende boliger utenfor gul sone. 

 Økt støynivå fra eksisterende veinett som følge av økt trafikkmengde på veiene er ikke 

dimensjonerende for krav på tiltak mot veitrafikkstøy. Heller ikke etablering av 

rundkjøring og ny industrivei utløser krav på tiltak for eksiterende boliger. Økt 

støybelastning som følge av etablering av rundkjøringen og industriveien vurderes 

som ikke dimensjonerende for krav på tiltak. Det forventes en svak nedgang i 

trafikkmengde og andel tungtrafikk i Skogveien etter etablering av ny industrivei.  

 Samlet ekvivalent støynivå fra veitrafikk og industri kan maksimalt gi en økning i 

støynivå på + 3 dB i forhold til støysonekartene i vedlegg B til G ved summering. 

Marginene i beregningsresultatene er store nok til at støykravet LDEN marginalt 

tilfredsstilles ved mest støyutsatte nabo ved mest uheldig situasjon med summering av 

veitrafikkstøy og industristøy. 

 

 

Figur 13. Kartillustrasjon Støyanalyse 
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Figur 14. Kartillustrasjon Støyanalyse 

 
Luftforurensing (støv)  

Beregninger og vurderinger i gjennomført utredning av luftkvalitet: 

 

Det er utført beregninger av luftkvalitet for Nordkjosbotn for fremskrevet situasjon. 

Beregningsresultatene er vist i vedlegg A og B. 

 

Vedlegg A: Fremskrevet situasjon, beregning av NO2 

Vedlegg B: Fremskrevet situasjon, beregning av PM10 

 

De beregnede konsentrasjonene av svevestøv og nitrogendioksid er vurdert opp mot 

grenseverdier for lokal luftkvalitet, tall for nasjonale mål i tabell 1. Beregningsresultatene av 

utslipp fra trafikken i det aktuelle området etter utbygging viser at den økte trafikken som vil 

bli et resultat av utbyggingen i Nordkjosbotn ikke vil medføre konsentrasjoner av svevestøv 

og nitrogendioksid som overskrider grenseverdiene for lokal luftkvalitet.  

 

Basert på beregningsresultatene av utslipp etter utbygging og trafikktallene presentert i tabell 

2 kan det konkluderes med at forskjellen i utslippet av nitrogendioksid og svevestøv fra 

veitrafikk før og etter utbygging er ubetydelig sett opp mot gjeldende grenseverdier. 

 
Naturtypekartlegging 

Kartleggingen foretas i juni 2011, og utredning foreligger ved utlegging av planen til offentlig 

ettersyn. 

 
Barn og unge 

De som deltok i gruppearbeidet var 14 skoleelever i alderen 8-13 år, som alle var godt kjent i 

sitt lokalmiljø. Elevene fikk utdelt kart over Nordkjosbotn, hvor omriss av reguleringsområdet 

for Nordkjosbotn Sør var tatt med. Deltakerne delte seg inn i 4 grupper med 3- 4 barn på hver 

gruppe. Etter litt informasjon om prosjektet og om hvorfor vi ønsker deres medvirkning, ble 

elevene stilt noen spørsmål de skulle svare på:  

- Hvor pleier dere å bevege dere i Nordkjosbotn? Hvilke stier, veier og snarveier 

brukes? 

- Hvor leker dere? Hvilke plasser er viktige for dere? 
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- Er dere noe dere liker ekstra godt, eller ikke liker? 

Det kom tydelig frem at elevene som deltok i workshopen er svært opptatt av sitt lokalmiljø 

og bevisste i forhold til sin bruk av både tettstedet og landskapet i Nordkjosbotn. Elevene tok 

oppgaven på alvor og kom med gode besvarelser; Det kom frem interessante aspekter i 

forhold til bevegelseslinjer, om bruken av landskapet; beitemark, bærmark og fiskeplasser, 

samt fine beskrivelser av lekeplasser og ”gjemmesteder”. Dessuten er det beskrevet mange og 

klare meninger om hva en ønsker seg på stedet, og hvilke endringer man ikke ønsker seg.  

 

De ulike gruppenes besvarelser er ulike og til dels sprikende. Det er sannsynlig at gruppenes 

alderssammensetning og hvor i Nordkjosbotn man bor, spiller inn på måten spørsmålene ble 

besvart. Med unntak av gruppe 2 viser for eksempel ikke kartene at selve reguleringsområdet 

er oppfattes som veldig viktig i forhold til dagens bruk. Men stedene markert på både 

nordsiden og sørsiden av reguleringsområdet er tatt med i denne oppsummeringen, da de godt 

viser hvordan barn og unge i Nordkjosbotn beveger seg mellom stedene de leker og oppholder 

seg.  

 

Samlet sett, er det noen punkter som går igjen: I fjellskråninga sør for 

reguleringsplansområdet finnes flere steder som er viktige: akebakken, ei selvbygd hytte, 

huler i fjellet, bærplasser og sted hvor man feirer nyttårsaften. Området ved idrettsbanen er 

mye brukt, og man går på ski, aker og kjører scooter ved Åsgard. Flere grupper har ønsket seg 

ny og større skoler. Et annet punkt som går igjen er at Ringveien ikke må bli motorvei. 

 

Som oppsummering av workshopen med barn og unge i Nordkjosbotn, og det sammenfattede 

kartmaterialet, har vi kunnet trekke ut noen punkter som er særlig viktig å ta med seg videre i 

planprosessen. Rapporten konkluderer derfor med noen anbefalinger for det videre arbeidet 

med reguleringsplanen: 

- Forbindelser på tvers av planområdet bør ivaretas og videreutvikles. Langsgående 

gjerder bør unngås så langt som mulig. 

- Det bør sikres fortsatt tilgang til fjellsida sør for planområdet. 

- Sør for planområdet ligger det steder og lekeplasser barna ser på som viktige. 

Tilgjengeligheten til disse vil bli avskåret av den fremtidig E6- traseen, og disse 

lekeområdene bør derfor bli erstattet på et egnet sted i Nordkjosbotn. I kartene var det 

av flere av gruppene som ønsker seg en større lekepark for barn og ungdom. 

- Området ved vann/høydebassenget som i dag brukes som ake- og snowboardbakke bør 

sikres tilgang, og bør ytterligere tilrettelegges for denne typen bruk.  
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Figur 15. Konklusjon og anbefalinger for den videre planprosessen i Nordkjosbotn Sør.  
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8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

 
Figur 16. Forslag til plan – alternativ 1 

 

 
Figur 17. Forslag til plan – alternativ 2 

 

 

INNLEDNING 

Det overordnede grepet i planen er å utnytte arealet mellom eksisterende bebyggelse og opp 

mot ny trasé for E6 til område for næringsutvikling. Området får enkel atkomst fra ny 

sentrumsvei som knyttes opp til ny rundkjøring for E6/E8 og innkjøring til Nordkjosbotn.  

 

I tillegg til område for næringsutvikling omfatter planen ny rundkjøring og gang- og 

sykkelveg langs E6 samt område for ny kollektivterminal for distriktsbusser. Planen legges ut 

til offentlig ettersyn i to alternativer med hensyn til plassering av bussterminal henholdsvis på 

eiendommen til Shell (alternativ 1) og mellom ny sentrumsvei og E6 (alternativ 2). 

 

Byggeområdene deles opp med grønne buffersoner, nye gang- og sykkeltraseer, og det er lagt 

inn buffersoner hvor eksisterende boligbebyggelse grenser opp mot industriområde. 
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Forslaget representerer en stor fortetting og dermed en stor endring av tettstedet. Det er derfor 

viktig at de overordnede grepene i planen med grønnstruktur, bebyggelsesstruktur og 

utforming av ny bebyggelse overholdes. 

 

 
Figur 18. Utsnitt planforslag med planlagt bebyggelse  fra sør, overfor vannbasseng (VR-modell) 
 

REGULERINGSFORMÅL 

 

Alternativ 1: 

Område Arealbruk Størrelse/m2 % BYA Etasjer T-BRA 
F1 Forretning 18 355 40 2 27 140  

B1 Bolig 4 211 20 2 842  

B2 Bolig 6 531 20 2 1 300  
I1 Industri 24 290 30 3 21 861  

I2 Industri 12 822 30 3 11 530  

I3 Industri 17 921 30 3 16 120  

I4 Industri 19 783 30 3 17 800  

I5 Industri 7 497 30 3 6 740  

I6 Industri 3 202 10 3 320  

I7 Industri 71 034  30 2 42 620  

I8 Industri 15 146  30 2 9 080  

F2 Forretning 6 313 40 2 2 525  

F/I1 Forretning/ industri 25 661 40 2 20 520  

F/I2 Forretning/ industri 22 208 40 2 17 760  

F/I3 Forretning/ industri 8 798 30 2 2 639  
F/I4 Forretning/ industri 10 091 30 2 3 027  
EA1 Energianlegg 1 240 30 2 372  

HP1 Holdeplass  5 575    

P1 Park 4 930    

Totalt  285 608   202 196 

 

Alternativ 2: 

Område Arealbruk Størrelse/m2 % BYA Etasjer T-BRA 
F1 Forretning 18 162 40 2 21 794 

B1 Bolig 4 163 20 2 832 

B2 Bolig 6 531 20 2 1 300 
I1 Industri 24 290 30 3 21 861 
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I2 Industri 12 822 30 3 11 530  

I3 Industri 17 921 30 3 16 120  

I4 Industri 19 783 30 3 17 800  

I5 Industri 7 497 30 3 6 740  

I6 Industri 3 202 10 3 320  

I7 Industri 71 034  30 2 42 620  

I8 Industri 15 146  30 2 9 080  

F/I1 Forretning/ industri 25 661 40 2 20 520  

F/I2 Forretning/ industri 22 208 40 2 17 760  

F/I3 Forretning/ industri 8 798 30 2 2 639  
F/I4 Forretning/ industri 10 091 30 2 3 027  
EA1 Energianlegg 1 240 30 2 372  

HP1 Holdeplass  7 269    

P1 Park 3 811    

  279 629   194 315 

 

BYGGEFORMÅL 

Generelle forhold som sikres i bestemmelsene til planen: 

 

- God estetisk utforming av anleggene, herunder god formgiving av bygningsmassen 

(inkl. farge- og materialbruk), strenge krav til utførelse og istandsetting av terreng 

etter anleggsperioden etter overordnet plan.  

 

- Langsiden på bygg må ligge langs dalsiden. 

 

- Høyden på industribyggene nærmest boligområdene må ikke være høyere enn den 

gjennomsnittlige høyden på trærne. Unntak er piper og enkelte deler av bygg som av 

driftsmessige årsaker må være høyere. De høyere delene av bygget må legges lengst 

mulig bort fra boligbebyggelsen (jf billedmanipulasjon av Mack). 
 

Bolig (B1-2) 

Eksisterende boligeiendommer innenfor planområdet avsettes ønske fra grunneierne til 

boligformål, og arealene mellom boligeiendommene og ny sentrumsvei til grøntområde/park. 

Avstanden mellom hjørne av nærmeste bolighus (Sentrumsveien 5) og regulert kjøreveg er 

henholdsvis 46 m og 53 m i de to alternative planforslag. Alternativ 1 gir den største 

avstanden (Shell-alternativet). Det legges ikke opp til utvidelse av eksisterende Boligområde.  
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Figur 19. Framtidig bebyggelse og veganlegg – 3D modell (VR-modell-alternativ 2) 

 

Forretningsområder (F og I/F) 

Byggehøyde foreslås til 2 etasjer, maks 8 meter. For å skape et ”gatepreg” og et aktivt gateløp 

langs siden som vender mot sentrum, skal minimum 50 % av bebyggelsens fasadelengde 

plasseres i byggelinjen langs gaten (avstand 4 meter). Det stilles krav om variasjon i 

fasadeutformingen. 

 

 
Figur 20. Framtidig forretning- og industribebyggelse langs ny industriveg – 3D modell (VR-modell) 

 
Industriområdene (I) 

Byggehøyde maks 12 meter (3 etasjer). 

 

Byggegrense 11,5 meter fra vegkant. Mellom vegkant og industriformål er avsatt 7,5 meter 

med grøntareal. Innenfor denne sonen skal eksisterende vegetasjon så vidt mulig 

opprettholdes og eventuelt fortettes med trær av samme type som vokser naturlig i området. 

Industribebyggelsen ligger i skogen i forlengelse av landskapet som reiser seg mot sør. 

 

Det tillates ikke utelagring uten at dette er avskjermet med tett gjerde. Det tillates ikke 

inngjerding av hele tomter. 
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Energianlegg (EA) 

Balsfjord kommune har vedtatt Klima- og energiplan for 2008-2012. Sitater fra Klima og 

energiplanen: ”De energipolitiske løsningene særlig for tettstedene er knyttet opp mot 

fellesløsninger. ..Kommunen vil ha en svært viktig rolle som pådriver i videre prosesser. 

Arbeidet forutsettes videreført i arbeidsgrupper for varmesentral/fjernvarme på 

Nordkjosbotn..”  

 

I tråd med intensjonen i Klima- og energiplanen for Balsfjord kommune er det foreslått avsatt 

en tomt til varmesentral. I tilknytning til Bewi-Polar er det i tillegg etablert et LNG-anlegg 

som vil kunne forsyne flere virksomheter. 

 
Vann- og avløpsanlegg (VA1-2) 

Det er avsatt to områder på hver 4 X 4 meter langs ny industriveg for nye pumpestasjoner. 

Disse er plassert i forhold til krav til fallforhold på avløpsnettet.  Det er foreløpig ikke avklart 

om det sikkert vil være behov for begge. 

 

Vann- og avløpsledninger plasseres fortrinnsvis innenfor areal avsatt til offentlig fortau. 

 

Overvann 

Det er i forbindelse med planen gjort en egen vurdering av overvann i området. 

 

Det foreslås to avskjærende grøfter på oversiden av ny E6, som leder vannet henholdsvis mot 

vest og mot øst til eksisterende bekkeløp. I øst reguleres et grøntbelte på 20 meter.  Midt 

mellom de to grøfter beholdes tre bekker som leder vann til Roffabekken. Disse bekkene 

sikres med regulering som grøntbelter i planen. 

 

Forslaget løser overvannsproblematikken for både industriområdet og for E6. Løsningen er 

valgt i enighet med Statens vegvesen. 

 

 

 
Figur 21. Prinsipp overvannsplan 
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TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK  

 

 
Figur 22. Det store landskapsrommet 

 

Nordkjosbotn tettsted er preget av det store landskapet omkring. Nærlandskapet er dominert 

av spredt bebyggelse med mye skog, marker, vann og andre grøntområder. Det er viktig å 

opprettholde dette flotte grønne preget tettstedet har i dag, også i industri- og 

forretningsområdet. 

 

Området foreslås delt opp med grønne vegetasjonsbelter på minimum 20 meter i bredden. 

Disse ligger i forhold til naturlige bekkeløp, skog og eiendomsgrenser. 

 

Bebyggelsen foreslås utformet så langsiden på bygg ligger langs dalsiden jf 

konsekvensutredning for landskap.  

 

I tillegg foreslås høyden begrenset til gjennomsnittlig høyde på trekronene nærmest 

boligbebyggelsen (område F1 og IF1-2). Gesimshøyden i disse områder er satt til maksimum 

8 meter. I industriområdet mot fjellsiden mot sør foreslås maksimum 12 meter, og i 

industriområdet i øst (Mack) foreslås maksimum 10 meter pluss et tårn på opp til 20 meter. 

Det tillates generelt mindre installasjoner over de maksimum høydene i planen. Enkelte 

høyere punkter kan være med å skape variasjon i bebyggelsen og gjøre bebyggelsen mer 

spendende.  

 

 

 
Figur 23. Snitt bebyggelse og veganlegg i terrenget 

 

Det vil være behov for noe utskifting av masser i områder med myr (jf grunnundersøkelse i 

konsekvensutredningen). 

 

Ny veg Ny E6 
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KLIMA  

Det er lagt inn fire vegetasjonsskjermer i industriområdet og tre (to vegetasjonsskjerm og en 

gang- og sykkelveg med grøntsone på hver side) på tvers av vindretningen/ kuldedraget i 

dalen.  

 

Den ny industrivegen har to kurver som bryter opp vinden. I tillegg vil vegetasjonsskjerm på 

7,5 meter langs vegen bidra til å bryte opp vind. 

 

VEG OG TRAFIKKFORHOLD  

Overordnet veganlegg 

Den nye vegtraséen for E6 er behandlet i egen kommunedelplan, og Statens vegvesen har 

varslet oppstart av arbeidet med reguleringsplan for vegen. Denne medfører at eksisterende 

innkjøring til Nordkjosbotn vil bli flyttet, og lagt sammen med ny rundkjøring for E6 og E8. 

 

Arbeidet med denne reguleringsplanen er koordinert tett med Statens vegvesen sine planer, og 

ny rundkjøring er i samråd med Statens vegvesen tatt med i denne planen av hensyn til 

mulighet for samordnet opparbeiding av ny industriveg, ny atkomst til Nordkjosbotn og ny 

kollektivterminal.  

 

Det har vært drøftet muligheten for midlertidig å benytte eksisterende atkomst til 

Nordkjosbotn til industriområdet inntil opparbeiding av ny E6. Denne løsningen medfører 

ekstra kostnader til midlertidig anlegg og vil utsette opparbeiding av kollektivterminalen inntil 

permanent veganlegg er på plass. Man bør derfor primært søke å få til opparbeiding av 

rundkjøring samtidig med bygging av ny industriveg. 

 

Det har i planprosessen vært diskutert ulike løsninger for atkomstveg til næringsområdet og til 

sentrum. Løsningene har også vært diskutert med beboere i Sentrumsveien. Tre prinsipielt 

forskjellige alternative vegløsninger har vært diskutert: 

 

 
 

Alt.1 har atkomst til sentrum og ny industriveg fra ny rundkjøring og eksisterende atkomst er 

fjernet. 

 

Alt. 2 har atkomst til sentrum fra ny rundkjøring, men alternativet gir en uheldig vegføring inn 

til sentrum, med prioritering av trafikken inn til industrivegen fram for prioritering av 

trafikken inn til sentrum. 

Figur 24. Alternativ 1 Figur 25. Alternativ 2 



Side 29 av 40 
 

Detaljplan Nordkjosbotn sør, datert 23.06.11 

Alt. 3 viser opprettholdelse av eksisterende atkomst til sentrum, og ingen direkte forbindelse 

mellom sentrumsvegen og ny rundkjøring. Alternativet gir en uklar atkomst til sentrum.  

 

Alt. 4 er en bearbeiding av alternativ 1, og er i prinsippet løsningen som er valgt i 

planforslaget. Avstanden mellom ny sentrumsvei og riksveg bestemmes av avstandskrav langs 

riksveg og krav til bredde på kollektivterminal (alternativ 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjerning av eksisterende atkomst fra E6 har vært en forutsetning fra Statens vegvesen.  

 

Ny industriveg 

Ny industriveg er regulert i gjeldende plan fra 1996, men med en annen trasé. Endring av 

vegtraséen er først og fremst blitt utløst av vegvesenets planer om ny rundkjøring og fjerning 

av eksisterende atkomst til Nordkjosbotn fra sør. Ny rundkjøring i området gir mulighet for en 

mer direkte atkomst til industri- og næringsområdet, med forsyning av området fra begge 

sider av vegen. Nærmest Mack følger vegen i prinsippet regulert trasé. 

 

Ny industriveg er utformet i henhold til vegnormal i håndbok 017, med kjørebredde totalt 7 

meter, 3 meter fortau på nordsiden pluss 3 meter grøntareal, samt 7,5 meter grøntareal på 

sørsiden langs industribebyggelsen. Vegen forsyner nytt industri- og forretningsområde. 

 

 
Figur 28. Prinsippsnitt ny industriveg med bebyggelse, fortau samt grøntområder 

 

Figur 26. Alternativ 3 Figur 27. Alternativ 4 
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Gang- og sykkelveger 

Eksisterende gang- og sykkelvegnett i Nordkjosbotn er forholdsvis begrenset og ikke 

sammenhengende. I planforslaget vil eksisterende og nye forbindelser bli tatt inn i planen med 

henblikk på å få til best mulig sammenhengende gang- og sykkelvegsystem gjennom området 

samt i tilknytning til områdene rundt. 

 

Ny overordnet gang- og sykkelveg fra E6/E8 og inn til Nordkjosbotn tas med i planen, samt 

tilrettelegging for gående og syklende med fortau og gang- og sykkelveg fram til ny 

kollektivterminal.  Forslaget til overordnet gang- og sykkelveg i planen koordineres tett med 

Statens vegvesen sine planer.  

 

Snøopplag 

Snøopplag løses innenfor grøntområder langs veg (VG1-8). Snø fra private industri- og 

forretningsområder opplagres innenfor egen eiendom. 

 

OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING 

For å styrke og effektivisere det regionale kollektivtilbudet på stamveinettet, er det avsatt 

statlige midler over Statens Vegvesenet budsjett (NTP) for 2012 til utbygging av 

knutepunktsterminal i blant annet Nordkjosbotn. 

 

Lokalisering av bussterminalen er drøftet i eget notat (vedlagt). Det er vurdert 6 ulike 

lokaliseringsalternativer; 1-Kuben, 2-Vollan bro nord, 3-Shell, 4-Kvienjordet I, 5-Kvienjordet 

II og 6-Industriveien. 

 

Notatet er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Statens vegvesen, 

Troms fylkeskommune og Balsfjord kommune. Arbeidsgruppen var nedsatt høsten 2009. 

 

Arbeidsgruppens konklusjon om tilrådning er primært alternativ 3-Shell, og sekundært 

alternativ 4-Kvienjordet (nærmest Shell). Tilrådningen er basert på vurdering av en rekke 

kriterier det er naturlig å ta hensyn til ved valg av lokalisering. Disse kriteriene er nærhet til 

hovedvegtrase, avstigning/påstigning, sentrumsnærhet for passasjerer, arealer og arealkvalitet, 

trafikksikkerhet og driftskonsept. 

 

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i to alternativer med primær tilrådning for 

lokalisering (3-Shell) som alternativ 1, og sekundær tilrådning (4-Kvienjordet) som alternativ 

2. 

 

 
Figur 29. Alternativ 1 (Shell)        Figur 30. Alternativ 2 (Kvienjordet) 
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I planen avsettes tilstrekkelig areal for en terminal etter dagens krav (jf håndbok 232 til 

Statens vegvesen) og med plass til 10-12 busser som er maksimumbehovet. Selve 

utformingen av terminalen bestemmes ikke i denne planen. 

 

Mulig utforming av terminalen, for eksempel oppstilling på flere sider av sentraløy og 

lamelloppstilling: 

 

VANN OG AVLØP  

Vannforsyningen i området er god. Balsfjord kommune har nylig etablert nytt høydebasseng, 

og det er planlagt ennå et av hensyn til å sikre god vannforsyning for eksisterende og 

framtidige funksjoner i området.  

 

Nytt ledningsnettet er forutsatt plassert innenfor areal for samferdsel og teknisk infrastruktur i 

planen.  

 

På grunn av forholdsvis flatt terreng blir det vanskelig å få nok fall langs hele traseen for 

avløpsledning. Det er derfor antatt satt ned en pumpestasjon på strekningen med minst fall. To 

arealer på hver 10 x 20 m på nedsiden (sørsiden) av ny industriveg er satt av i planen til to 

pumpestasjoner. De resterende eiendommer tilknyttes selvfallsledning for avløp 

 

ENERGI 

Det er avsatt areal for biobasert nærvarmeanlegg (biogasstank) med nødvendig hensynssone 

rundt. Denne vil levere energi i form av biogass til foreløpig Bewi-Polar, og sannsynligvis 

også til Mack bryggeri. 

 

For øvrig avsettes også tomt for varmesentral i planen. Se avsnitt over vedrørende 

energianlegg. 

 

 

9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 

OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK 

I kommuneplanens arealdel fra 1992 er hele arealet som planlegges regulert til nytt 

industriomådet lagt ut til areal som bør reserveres for LNF. I gjeldende reguleringsplan er det 

øvrige arealet, inklusive eksisterende industri, lagt ut som byggeområde. Kommunen er i gang 

med revisjon av kommuneplanens arealdel, med mål om å sluttføre arbeidet innen utgangen 

av 2010.  

 

Planforslaget forholder seg også til kommunedelplaner for omlegging av E6 gjennom 

Nordkjosbotn og for ny krafledning i fjellsiden ovenfor området (420 kN-ledning Balsfjord – 

Hammerfest). 

 

EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER 

Ny reguleringsplan med utvida “Nordkjosbotn industri- og næringsområde” datert 

14.06.2006, vedtatt 13.06.2007 la til rette for en utvidelse av industri- og næringsområdet. 

Denne planen er en justering av den tidligere plan og en utvidelse av næringsområdet i den 

tidligere plan.  
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EKSISTERENDE BEBYGGELSE 

Ny industribebyggelse vil bryte med en del av den eksisterende småskalabebyggelse. Området 

ligger imidlertid med unntak av noen få boliger for seg selv langs den høye fjellsiden i dalen.  

 

Ny rundkjøring, sentrumsveg og kollektivterminal er plassert så langt som mulig fra 

eksisterende boligbebyggelse i Sentrumsveien. Avstand til ny kjøreveg langs Sentrumsvegen 

er på henholdsvis 53 og 46 m (planalternativ 1 og 2). Av støyutredning fremgår at boligene 

ikke blir berørt av rød eller gul støysone langs vegen. 

 

 
Figur 31. Planforslag med planlagt bebyggelse og veganlegg sett fra vest og i forhold til eksisterende bebyggelse 

 

Det vises for øvrig til kap. 7 – utredninger i henhold til forskrift om konsekvensutredning.  

  

TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK 

Det vises til kap. 7 – utredninger i henhold til forskrift om konsekvensutredning, spesielt 

landskapsutredning.  

KLIMA 

Forslaget vil ikke føre til endring av lokalklimatiske forhold. Det forutsettes at de planlagte 

grøntområder og vegetasjonsskjermer etableres av hensyn til å begrense vind og kuldedrag 

gjennom dalen. Brudd i linjeføringen på Industrivegen er med på å dempe vinden. 

 

VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD 

Det vises til kap. 7 – utredninger i henhold til forskrift om konsekvensutredning (egen 

naturtypekartleggingen jf planprogram). 

 

GRØNNE INTERESSER 

Det vises til kap. 7 – workshop ”Barn og unge”. Planen legger til rette for gangforbindelser på 

langs og på tvers av området, samt stiforbindelser langs de viktigste bekkeløp og grøntbelter. 

Det etableres nytt grøntbelte langs ny industribebyggelse/ industriveg. Det reguleres 

vegforbindelse innenfor planområdet til området ved vannbassenget på oversiden av området 
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og ny E6, som må videre føres i reguleringsplan for E6. Undergang under E6 er også forutsatt 

tatt med i reguleringsplan for E6. 

 

KULTURHISTORISK STEDSANALYSE/KULTURMINNER  

Kulturminneundersøkelse og merknad fra fylkeskommunens kulturetat vi foreligge til 

utlegging av planen til offentlig ettersyn. Det er ikke gjort funn i konflikt med planen. 

 

VEG OG TRAFIKKFORHOLD  

Planforslaget vil medføre en stor forbedring av eksisterende veg og trafikkforhold på følgende 

punkter: 

- Flytting av all tungtrafikk og annen industritrafikk fra Skogveien i sentrum av 

Nordkjosbotn til ny industriveg. 

- Forbedring av forholdene for syklende og gående med nytt gang- og sykkelvegnett og 

nytt fortau. 

- Ny kollektivterminal   

 

Det bør vurderes fortau langs eksisterende industriveg mellom Skogveien og ny industriveg. 

 

STØY OG STØV 

Planforslaget medfører ingen overskridelser av gjeldende forskrifter. Støyende virksomhet 

skal ikke plasseres innenfor kombinasjonsområder for forretning/industri, F/I1-2.  

 

Det vises til kap. 7 – utredninger i henhold til forskrift om konsekvensutredning (egen støy- 

og støvutredning). 

 

OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING  

Planen legger til rette for ny samlet kollektivterminal i tråd med overordnede planer (NTP). 

Arealet er lagt inn i samråd med Tromsø fylkeskommune og Statens vegvesen. 

 

VANN OG AVLØP  

Det må etableres nytt ledningsnett til området. Nyanlegg etableres innenfor området, 

fortrinnsvis i områder avsatt til Samferdsel og teknisk infrastruktur, men må sees i 

sammenheng med anlegget i Nordkjosbotn for øvrig. 

 

ENERGI 

Det legges opp til mulighet til tilknytning til nytt LNG-anlegg og det avsettes areal til 

varmesentral i planen. 

 

RISIKO OG SÅRBARHET 

Det er foretatt grunnundersøkelse og skredundersøkelse jf planprogram. Se kapittel 7 – 

Utredninger i henhold til forskrift om konsekvensutredning. 

 

Det er lagt inn hensynssone som sikre en minsteavstand på 23 meter fra gasstank (LNG 

mottaksterminal) til bygg og anlegg. Det er laget egen risikovurdering for gasstanken.  
 

Ut over dette samt høy grunnvannstand i området i bunnen av dalen og isgang i Nordkjoselva, 

er det ikke anført annet i vedlagte ROS-vurderingsskjema. Det vises for øvrig til kap. 7 – 

utredninger i henhold til forskrift om konsekvensutredning.  
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JURIDISKE/ ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Planen er en konsekvens av en overordnet satsning på tilrettelegging for ny næringsaktivitet i 

Balsfjord kommune. Balsfjord kommune vil stå som utbygger av offentlige (kommunale) 

veganlegg, mens Statens vegvesen vil stå for utbygging av riksveganlegg innenfor 

planområdet. Det kan være aktuelt med forskuttering av rundkjøring hørende til 

riksveganlegget for å få gjennomført permanent atkomst til næringsområdet i byggetrinn 1, og 

for å legge til rette for hurtigst mulig realisering av kollektivterminal i området.  

 

Gjennomføring forutsetter erverv av private arealer til nytt veganlegg.  

 

 
Figur 32. Eksisterende og nye eiendomsgrenser (alternativ 2). Alternativ 1 forutsetter i tillegg 

justering av eiendomsgrense mellom Shell og eiendommene mot nord (Rema 1000). 

 

10. UTTALELSER OG MERKNADER 
 

Alle merknader fra offentlige myndigheter er likelydende behandlet i merknadsbehandlingen 

av planprogrammet. I tillegg er det tre merknader til varsel om oppstart av arbeidet med 

reguleringsplanen, som er listet først i nedenstående oppsummering. 

 

Adv. Østgård Wikasteen, datert 18.10.10 

Kort oppsummering av merknaden: 

Advokaten representerer Anna Kristensen og Hans-Bjarne Kristensen, eier av henholdsvis 

gnr/bnr 29/3 og 29/212 i Sentrumsveien 5 og 3. 

 

Det bes prinsipalt om at den planlagte veien med T-kryss lengst vest fjernes. I alle tilfeller at 

veien flyttes bort fra boligområdet – vestover. 

 

Man ønsker ikke at det anlegges ”truckstop” og lignende i nærheten av boligområdet. Slik 

virksomhet vil skape unødig støy- og støvforurensing. 

 

Vurdering: 

Det har vært ført en tett dialog med grunneier med flere møter med grunneier, og møte med 

grunneiers advokat til stede om både alternative vegløsninger og lokalisering av 

bussterminalen. 
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Forslag om mulig truckstop i området er tatt ut av hensyn til naboene. Truckstopp vil kunne 

etableres i tilknytning til bensinstasjon i tilknytning til ny E6/E8.  

 

Når det gjelder forlengelsen av Sentrumsveien, samt ny rundkjøring er disse foreslått anlagt så 

langt som mulig fra bebyggelsen. Rundkjøringen er flyttet lenger sør enn opprinnelig planlagt 

i vedtatt kommunedelplan for vegen.  

 

Planen legges frem i to alternativer for plassering av bussterminalen. I alternativ 1 legges 

bussterminalen på eiendommen til Shell, og det er kun forlengelsen av Sentrumsveien og 

atkomsten til bussterminalen som berører “Kvieneiendommen”. Dette alternativet vil gi 

mulighet for at Shell på sikt vil kunne flytte til tomt nærmere rundkjøringen og E6/E8 

(område F/I-3 i planen). Dette vil også på sikt løse problemet med truckstop ved 

bensinstasjonen og nært boligbebyggelse.  

 

Alternativ 2 med bussterminal mellom E6 og Sentrumsveien forutsetter en minimumsbredde 

på arealet til bussterminalen på 45 meter. 

 

Avstanden fra hushjørne til vegkant kjøreveg er i alternativ 1 (Shell) ca. 53 meter, og i 

alternativ 2 ca. 46 meter.    

 

I henhold til utredninger for støy og støv vil ikke støy- og støvpartikler overstige anbefalte 

maksimumsverdier ved noen av de nærmeste boligene. 

 

Merknaden tas delvis til følge. 

 

Anna Kristensen, Sentrumsveien 5, datert 28.10.10 

Kort oppsummering av merknaden: 

Godtar ikke at ny veg kommer så nært Sentrumsveien 3 og 5, og krever at industrivegen blir å 

gå parallelt med den E6 (ny E8), og at rundkjøringen flyttes lenger sør. Eventuelt busstasjon 

må flyttes lenger mot vektstasjonen. 

 

Har ikke blir orientert tidligere. 

 

Ønsker fortsatt å kunne dyrke potet og grønnsaker på eiendommen. 

 

 

Vurdering: 

Første forslag som var presentert for beboere i området var en foreløpig skisse, og er 

bearbeidet siden. Den nye vegen til sentrum er flyttet ca 25 meter lenger mot vest i forhold til 

første planutkast, og industrivegen er betydelig lagt om så den ligger ca 85 meter fra 

eiendomsgrensen til Sentrumsveien 5. 

 

Merknaden tas delvis til følge. 

 

Odd-Emil Deilet, Sentrumsveien 11, datert 1.11.10 

Kort oppsummering av merknaden: 

Eksisterende innkjøring til Nordkjosbotn bør beholdes med tilføring av en rundkjøring bygget 

ned mot elvekanten. Det finnes andre steder langs E6 i landet hvor rundkjøringer ligger tett. 
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Rundkjøringen ved vekta bør ligge nærmere elva. Industrivegen bør bygges inn på nytt kryss 

fra ny E6. Kollektivterminalen ligger på et areal som er egnet for forretning, og bør ligge 

nærmere sentrum. 

 

Vurdering: 

Forslagene har vært diskutert med Statens vegvesen. Vegvesenet tillater ikke to rundkjøringer 

eller å opprettholde eksisterende innkjøring i tillegg til ny rundkjøring. Vegvesenet tillater 

heller ikke avkjøring til industriområdet direkte fra ny E6. 

 

Rundkjøringen er justert en del i forhold til opprinnelig foreslått, og kan ikke legges nærmere 

elva pga. bla. terrenghøyde. 

 

Området til kollektivterminal kan ikke benyttes til forretningsbebyggelse pga. avstandskrav på 

50 meter til riksveg. Det legges til rette i planen for fortau og gang- og sykkelveg fram til 

terminalen, både fra sentrum og fra nytt næringsområde. 

  

Merknaden tas delvis til følge. 

 

Fylkesmannen i Troms, datert 1.11.10 

Kort oppsummering av merknaden: 

Landskap; Fylkesmannen anbefaler at kommunen aktivt bruker ressurspersoner og foreninger 

for å få frem informasjon om viktige naturverdier, spesielt vedrørende hverdagslandskapet. 

Friluftsliv; Det anbefales gjennomføring av kartlegging i henhold til DN-håndbok 25-2004 

”Kartlegging og verdsetting av friluftsområder”.  

Naturmangfold; Eksisterende kartlegging av biologisk mangfold i kommunen legges til grunn 

for det videre planarbeidet.  

Prinsippene i §§ 8 til 12 i naturmangfoldsloven om bærekraftig bruk og vern av naturen 

(kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning, 

kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder), skal ligge til grunn som retningslinjer for kommunens vedtak som berører 

natur, jf naturmangfoldslovens § 7.  

Kunnskap om biologisk mangfold, landskap og geologi er mangelfull innenfor planområdet, 

og Fylkesmannen mener at Balsfjord kommune må skaffe til veie ny kunnskap jf § 8 i 

naturmangfoldloven om kunnskapsgrunnlaget. Det anbefales at kartlegging av biologisk 

mangfold tas inn i planprogrammet. 

Barn og unge, universell utforming og folkehelse; Planens virkninger og konsekvenser for 

barn og unge skal beskrives. I dette ligger en registrering av hvordan området benyttes i dag. 

En slik registrering kan for eksempel gjøres gjennom barnetråkk registreringer. 

Hensynet til universell utforming og tilgjengelighet for alle skal være et integrert prinsipp i 

planen. 

Folkehelse bør synliggjøres i planen ved en vurdering av sosiale konsekvenser for 

lokalsamfunnet. 

 

Vurdering: 

Det har vært gjennomført møte og gjennomgang med Fylkesmannens Miljøavdeling og 

avdeling for barn og unge, univesell utforming, folkehelse om innholdet i planprogrammet. 

Planprogrammet er justert i henhold til anbefalingene fra Fylkesmannen. Følgende 

tilleggsutredninger er tatt inn i planprogrammet: 

 

Naturtypekartlegging Feltundersøkelse Notat med forslag til 
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avbøtende tiltak 

Barn og unge Intervju med aktuelle lokalkjente 
barn og unge (for eksempel skole 
og ungdomslag) 

Notat med forslag til 
avbøtende tiltak 

 

I tillegg er temaet friluftsliv oppdatert i Planprogrammet. Hensynet til universell utforming og 

tilgjengelighet for alle sikres til bestemmelsene til planen. 

Merknadene til Fylkesmannen tas til følge. 

 

Kystverket, datert 1.10.10. 

Kort oppsummering av merknaden: 

Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen i tillegg 

må behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19. Det informeres om at ny 

havne- og farvannslov trådte i kraft 1.1.2010. 

 

Vurdering: 

Planen medfører ikke gjennomføring av tiltak i sjøen eller langs land ut over eksisterende 

tiltak (E6). 

 

Merknaden tas til etterretning. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 13.10.10 

Kort oppsummering av merknaden: 

Området ligger i nedslagsfelt for Nordkjoselva som er et verna vassdrag. Rikspolitiske 

rettningslinjer (RPR) for verna vassdrag skal legges til grunn i videre planarbeid. 

For reguleringsplanen gjelder det spesielt at bekker i området må ivaretas i henhold til RPR. 

Det anbefales geofaglig utredning i forhold til skred. Flom, erosjon og skred bør inngå som 

tema i ROS-analyse. 

 

Vurdering: 

Tiltaket berører vassdraget i liten grad. Områder i Nordkjosbotn med tilknyttet verneverdi i 

forhold til vassdraget er lenger inn i dalen og nordsiden av dalen. Ingen naturlige bekker eller 

grøfter med utløp til hovedvassdraget – Nordkjoselva vil bli berørt i planen.  

Det vil bli utført egen overvannsplan i forbindelse med reguleringsplanarbeidet, som vil 

dokumentere dette. 

Det vil bli utført skred- og grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeidet, samt ROS-

analyse hvor flom, erosjon og skred vil inngå. 

 

Merknaden tas til etterretning. 

 

Statens vegvesen, datert 28.10.10 

Kort oppsummering av merknaden: 

Statens vegvesen har merknader og innspill til planprogrammet vedrørende følgende tema: 

- Kollektivtrafikk 

- Gang- og sykkelvegløsninger 

- Støy og støv 

- Forholdet til ny E6/E8 

- Felles løsning og ev. kostnadsdeling i forhold til ev. skredtiltak 
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Vurdering: 

Merknaden og revisjon av planprogrammet i henhold til innspillene fra Statens vegvesen er 

drøftet i møte med vegvesenet. 

Temaene er beskrevet i planprogrammet. Støv (luftforurensing) er i tillegg til støy tatt inn som 

utredningstema i planprogrammet. 

 

Merknaden tas til følge. 

 

Kulturetaten, datert 29.10.10 

Kort oppsummering av merknaden: 

Planprogrammet tilfredsstiller i all hovedsak kulturetatens behov. Befaring av området kan 

ikke foretas før våren/tidlig sommer 2011. Innspill til reguleringsplanen/planarbeidet vil 

komme etter endt befaring av området. 

 

Vurdering: 

Eventuelle merknader fra kulturetaten vil behandles før planen tas opp til behandling etter 

offentlig ettersyn. 

Merknaden tas til etterretning. 

 

UiT Tromsø museum, datert 29.10.10 

Kort oppsummering av merknaden: 

Reguleringsområdet har grensen langs elvemunningen, men man antar at evt. Tiltak i elva vil 

være veldig begrenset. Tromsø museum har derfor ingen merknader til planforslaget, og 

vurdere sannsynligheten for konflikt med evt. Kulturminner under vann som minimal. 

 

Vurdering: 

Merknaden tas til etterretning.  
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  Kommune: Balsfjord 

Sikkerhet og beredskap -  RISIKOVURDERINGSSKJEMA 

– Sjekkliste arealplanlegging og byggesak 

 

Prosjekt/plan/sak: Detaljregulering Nordkjosbotn Sør 

 

1. Naturgitte  forhold Kontroll Dato Sign. 

a) Skredfare (stein, jord, leire, snø) (www.skrednett.no) SK-1 10.3.11 HS 

b) Flom   http://www.nve.no/ SK-2 10.3.11 HS 

c) Tidevann   http://www.math.uio.no/tidepred/ SK-3 10.3.11 HS 

d) Radon    http://radon.nrpa.no/ SK-4 10.3.11 HS 

e) Værforhold (lokale fenomener) SK-5 10.3.11 HS 

 

2. Infrastruktur    

a) Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til 

elektromagnetiske felt) 

OK 7.03.11 HS 

b) Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 

luftfart/flyplass?) 

OK 7.03.11 HS 

c) Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter 

(farlig industri; eksplosiver, fryserier, olje, 

bensinstasjoner, propan og gass, syrer, 

avfallsdeponier/fyllplasser,  ) 

OK 7.03.11 HS 

d) Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og 

sjøsedimenter) 

OK 7.03.11 HS 

 

3. Prosjektgitte forhold    

a) Utbyggingsrekkefølge OK 7.03.11 HS 

b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til 

potensiell fare (sjø, elver, trafikk og 

kraftlinjer/transformatorer). 

OK 7.03.11 HS 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK 7.03.11 HS 

d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) OK 7.03.11 HS 

e) Reguleringsbestemmelser OK 7.03.11 HS 

f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning – 

ajourføring av beredskapskart 

OK 7.03.11 HS 

g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til 

potensiell fare (selve kilden og objekters plassering ved 

dette) 

OK 7.03.11 HS 

h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – 

autovern og gjerder 

OK 7.03.11 HS 

 

Bruk følgende koder i kontrollfeltet:   OK= sjekket og i orden. 

      UN= utredes nærmere i byggeprosessen 

      IA= ikke aktuelt i denne saken 

      SK= se kommentar i vedlegg til sjekklista  

 

 

http://www.skrednett.no/
http://www.nve.no/
http://www.math.uio.no/tidepred/
http://radon.nrpa.no/
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Kommentarer til ROS-skjema: 

 

1. Skredfare: Skal utredes i henhold til planprogram. 

2. Flom: Det er ikke registrert problemer knyttet til flom i området, men det er høyt 

grunnvannstand i området, og det kan være perioder med ekstra høy vannstand. Innenfor 

planområdet vil dette primært kunne berøre E6 langs elva. Det kan oppstå isgang i 

forbindelse med broene over Nordkjoselva. Det er laget elveforebygginger langs kanten 

av Nordkjoselva.  

3. Tidevann: Ingen kjente problemer utover høyt grunnvannstand som nevnt ovenfor. 

4. Radon: Ingen kjente problemer. Det er ikke gjort egne undersøkelser innenfor 

planområdet. 

5. Værforhold: Vindforhold knyttet til trekk gjennom dalen, langs Nordkjoselva. Ingen 

ekstreme forhold er kjent. 

 

 


