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Saksopplysninger/vurdering:
I møte 15.10.2014 behandlet formannskapet forslag til planprogram for kommunedelplan: Strategisk 
næringsplan 2015-2025. Planprogrammet har vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 10. 
november – 22. desember 2014. I den forbindelse har det innkommet merknader og innspill fra 
forannevnte instanser. Med sikte på god oversikt vil rådmannen fortløpende redegjøre for innspillene og 
for vurderingen av disse. Rådmannens vurdering er i kursiv.

Sametinget
Sametinget savner et fokus på reindrift, tradisjonelt fiske og duodji. Sametinget peker på at reindrifta er 
en arealkrevende næring som er viktig å sikre en tidlig og god dialog med innafor tiltak som berører 
næringa. Sametinget viser også til plan og bygningslovens §3 – 1 om å sikre naturgrunnlaget for samisk 
kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i planlegginga.

Strategisk næringsplan for Balsfjord skal omfatte alt næringsliv - fiske, jordbruk og reindrift inkludert - i
Balsfjord kommune, og planen skal være konkret og inneholde tydelige mål og strategier. Etter innspill fra 
Sametinget er det presisert at strategisk næringsplan også vil omfatte reindrift, og at planen skal bidra til 
å sikre en god dialog med Sametinget for å legge til rette for næringsutvikling basert på samisk kultur og 
tradisjonelle næringer.

Statens vegvesen
Statenes vegvesen understreker viktigheten med å se areal- og næringsutvikling i nær sammenheng med 



infrastrukturen. Andre viktige temaer er bl.a. løsninger for gående og syklende, kollektivtrafikk (dvs. at 
arbeidsplasser med mange ansatte bør etableres i tilknytning til kollektivnett), samt trafikksikkerhet.

Næringsutvikling og bedriftsetablering forventes å skje innenfor næringsarealer som er avsatt i 
arealdelen eller i reguleringsplan. Det betyr at de temaer som Statens vegvesen påpeker allerede er 
belyst i forbindelse med utarbeidelse og behandling av forannevnte planverk. Etter innspill fra Statens 
vegvesen vil forannevnte temaer bli ytterligere belyst i forbindelse med utarbeidelse av fremtidige 
reguleringsplaner (område-/detaljregulering).

Fylkesmannen i Troms
Planprosess: Regionale planer som vil legge føringer for arbeidet med den strategiske næringsplanen er: 
Regional plan for landbruk i Troms (vedtatt 15.10.2014 i Troms fylkesting), og oppstartet arbeid med en 
regional plan for reindrift i Troms. Kommunen vil derfor måtte se til denne planprosessen for å ivareta 
regionale føringer for ivaretakelse av reindriften som næring i kommunen. Viktig at arealbehov til 
næringsutvikling avstemmes i forhold til planprosessene omkring kommuneplanens arealdel, 
landbruksplan og regional kystsoneplan, og at kommunen oppnår en helhetlig tilnærming til ulike hensyn 
som skal ivaretas i planprosessene.

Det vises til presiseringen av strategisk næringsplan i forbindelse med Sametingets innspill/uttalelse. 
Kommunen vil bruke noe mer tid på å få etablert et sammenhengende plansystem, og vil ved en senere 
revisjon se samfunnsdelen og arealdelen i sammenheng med bl.a. strategisk næringsplan. 
I strategisk næringsplan legges det opp til at næringsutvikling og bedriftsetablering kan skje innenfor 
næringsarealer som er avsatt i reguleringsplan(er) og i gjeldende arealdel. Planprosessene til strategisk 
næringsplan og landbruksplanen vil i praksis foregå noenlunde samtidig/parallelt og vil bidra til et 
dekkende perspektiv på ulike hensyn som disse planene skal ivareta. 

Arealregnskap: Kommunen skal tilrettelegge for utbyggings- og næringsarealer i tråd med de 
overordnede målene om bærekraftig utvikling, og fylkesmannen vil i sin vurdering av planverket legge 
vekt på at det blir klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder. 
Kommunen bør derfor utarbeide et arealregnskap som avklarer arealreserver og arealbehov til blant annet 
boliger, og setter opp mål for utbyggingsmønster, jf. veileder T-1492, Kommuneplanprosessen. I dette 
kan en oversikt over til enhver tid ledige kommunale og private næringsarealer/lokaler i kommunen 
naturlig inngå. En slik oversikt vil være nyttig i arbeidet med den strategiske næringsplanen fremover.

Næringsutvikling og bedriftsetablering forventes å skje innenfor næringsarealer som er avsatt i gjeldende 
arealdelen og/eller i vedtatte reguleringsplaner. Et overordnet arealregnskap vil være et nyttig verktøy, 
og vil bli utarbeidet i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel på et senere 
tidspunkt. 

Handlingsplan: Fylkesmannen gjør her oppmerksom på at handlingsdelen til den strategiske 
næringsplanen skal utarbeides og gjelde for fire år av gangen og revideres årlig, og ikke utarbeides årlig 
slik det fremgår av forslaget til planprogram. 

Det skal utarbeides en handlingsplan (med eget budsjett) som skal gjelde for fire år av gangen, og som 
rulleres årlig i forbindelse med kommunens økonomiplan.

Utredninger/tema: Fylkesmannen minner her om pb1 § 4-1hvor det står at planprogrammet blant annet 
skal gjøre rede for behovet for utredninger, og fylkesmannen savner derfor i forslag til planprogram en 
tydeligere redegjørelse for behovet for utredninger knyttet til enkelte tema i den videre planprosessen. 



Fylkesmannen mener at planprogrammet kunne med fordel også tydeliggjort nærmere hvilke type 
næringer man ønsker å se nærmere på i den videre prosessen.

Fase I av prosjektet "Tromsøregionen – samspill og regional vekstkraft" (avsluttet januar 2015), med stor 
vekt på kunnskapsinnhentingen og en helhetlig samfunnsanalyse (basert på offisiell statistikk, seminarer, 
intervjuer mv), har bidratt med relevant informasjon og ny kunnskap om Tromsøregionen, inkludert 
Balsfjord kommune. Dette dekker - langt på vei -  behovet for utredninger og utviklingsanalyser i 
forbindelse med strategisk næringsplan for Balsfjord kommune. Det betyr at kommunen i den videre 
planprosessen i all hovedsak vil konsentrere seg om lokal medvirkning og innspill/merknader fra 
innbyggere/publikum, foreninger og lokale næringsaktører.

Hensynet til miljø: Fylkesmannen minner om at planer som medfører arealbruk som kan påvirke natur 
skal bygge på en vurdering av de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven. Arealbruk til 
næringsformål må ikke gå på bekostning av viktig biologisk mangfold. Fylkesmannen anmoder at 
kommunen også etterstreber et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å ha nok kunnskap til å vurdere hvilke 
konsekvenser ny arealbruk til næringsformål kan få for biologisk mangfold. 

Næringsutvikling og bedriftsetablering forventes å skje innenfor næringsarealer som er avsatt i gjeldende 
arealdelen og/eller i vedtatte reguleringsplaner. Miljørelaterte temaer tilknyttet (overordnet) arealbruk i 
kommunen er vurdert i forbindelse med kommuneplanens arealdel, og temaene vil ikke bli prioritert i 
forbindelse med strategisk næringsplan. 

Hensynet til landbruk: Næringsplanen må ha for øye at Balsfjord er den største landbrukskommunen i 
Troms. Fylkesmannen merker seg at det å styrke Balsfjord kommune som landbrukskommune i et 
regionalt perspektiv er et av 6 hovedmål i planen, og viser til sin uttalelse (20.6.2014) til planprogrammet 
for kommunens landbruksplan 
Fylkesmannen anbefaler at kommunen sikrer landbrukets ressursgrunnlag for verdiskaping og 
sysselsetting gjennom å registrere/kartfeste landbrukets kjerneområder. Et slikt tiltak kan fremkomme i 
handlingsplanen til næringsplanen eller gjøres i forbindelse med utarbeidelse av selve planen. En 
konkretisering av driftsgrunnlaget for landbruksnæringen, herunder både jord og skogbruk, vil sikre at 
annen næringsetablering og boligbygging kan skje uten å komme i konflikt med jordvernet og aktive bruk 
i drift.

Næringsutvikling og bedriftsetablering forventes å skje innenfor næringsarealer som er avsatt i gjeldende 
arealdelen og/eller i vedtatte reguleringsplaner. Landbruksrelaterte problemstillinger tilknyttet 
overordnet arealbruk i kommunen, inkludert behovet for kartfesting av landbrukets kjerneområder, er 
vurdert i forbindelse med kommuneplanens arealdel, og vil derfor i utgangspunktet ikke være et prioritert 
temaområde i forbindelse med strategisk næringsplan. 

Hensynet til reindrift: Fylkesmannen påpeker at reindrift også er en næring i kommunen, og som har 
utviklingspotensial på lik linje med f.eks. landbruk, fiskeri og turisme. I kommunen finnes det ett helårs 
reinbeitedistrikt (Mauken/Tromsdalen), ett sommerdistrikt
(Lakselvdalen/Lyngsdalen), og en svensk sameby (Könkåmå) med sommerbeite.

Reindriftsnæringen må gis mulighet til å utvikle seg, noe som i hovedtrekk vil si at viktige beitearealer og 
flyttveier ikke bør forringes og at kommunen legger til rette for næring og industri som kan bidra til at 
reindrifta fortsatt vil eksistere i kommunen (matproduksjon, videreforedling, turisme m.m.).
Reindrift er en kulturbasert næring, og har et stort potensiale hva gjelder næringsutvikling,
Ved å synliggjøre den samiske reindrifta, dens kultur, språk og matproduksjon, så kan
kommunen gjøre seg mer attraktiv for tilreisende/ tilflyttere/ hyttefolk og andre. 



Det vises til kommentarene til Sametingets innspill/uttalelse og til fylkesmannens innspill til 
planprosessen.

Hensynet til samfunnssikkerhet: Det er viktig at kommunen ivaretar overordnede krav til ivaretakelse av 
risiko og sårbarhet, og at dette hensynet ivaretas innenfor all næringsvirksomhet i kommunen. Når det 
gjelder næringslivsbedrifter, off. etater som ligger innenfor storulykkesforskriften og bedrifter med bruk 
av gass i produksjonsprosessene, har kommunen et særskilt ansvar for at bedriftene innrapporterer til 
DSB —SAMBAS, da ingen regionale sektormyndigheter har dette oppfølgingsansvaret. 

Samfunnssikkerhet innebærer å bidra til et trygt og robust samfunn, blant annet gjennom å skaffe oversikt 
over relevant risiko. Balsfjord kommune har en helhetlig ROS-analyse som gir en god oversikt over 
risikobildet i kommunen, og som danner grunnlaget for arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunens 
plan- og styringssystem. Kommunen er opptatt av å forebygge og unngå unødvendig sårbarhet i 
samfunnet. Det dreier seg om bl.a. god fysisk planlegging for å unngå at det skjer utbygging i 
fareområder og om risiko- og sikkerhetsvurderinger i forbindelse med lokalisering og oppfølging av 
virksomheter. 

Universell utforming, likestilling- og mangfold, barn og unge:
Fylkesmannen minner om at Regjeringen har en visjon om at Norge skal være universelt
utformet innen 2025. Universell utforming er et viktig grep for å kvalitetssikre alle likeverdige muligheter 
til utvikling og deltakelse i Balsfjord kommune. Andre viktig forhold er likestilling og inkludering, 
inkludering av innvandrere og barn og unge.

Dette er et tema som ikke er prioritert som hovedområder i arbeidet med strategisk næringsplan, men 
som det er naturlig å trekke inn i forbindelse med drøfting og valg av mål og strategier innen hvert 
hovedområde. Kommunen ønsker derved å bidra i arbeidet med å skape et tilgjengelig og inkluderende 
samfunn ved bl.a. å ha med seg tenkingen om universell utforming, likestilling og inkludering, barn og 
unge som grunnlag for planlegging i kommunen.

Troms fylkeskommune
Forslaget til planprogram oppfyller etter fylkeskommunens mening kravene i plan- og bygningsloven på 
en grei måte. Samtidig bør flere stemmer enn næringsaktører/bedrifter inviteres i en bredest mulig 
prosess. Næringsutvikling handler om framtida, og vi vil spesielt nevne ungdom som meningsberettiget 
ressurs. Det henvises også til at det må avsettes midler i næringsfondet til eventuelle kreative prosesser. 
Dette bør avklares før planprogrammet fastsettes. Det vises også til Fylkesplan for Troms 2014-2024 og 
Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025, begge vedtatt høsten 2014. Av regionalt planarbeid som 
pågår kan nevnes Regional plan for handel og service, som skal erstatte kjøpesenterplanen fra 2003 
(forventes lagt ut på høring på våren), Regional plan for reindrift (i oppstartsfasen) og klima- og 
energistrategi (i oppstartsfasen). 

Balsfjord kommune tar til orientering at fylkeskommunen har vedtatt ny fylkesplan og regional plan for 
landbruk, og at det videre er iverksatt flere planprosesser i regi av fylkeskommunen. Balsfjord kommune 
vil delta i disse planprosessene, først og fremst gjennom innspill og uttalelser, i forbindelse med offentlig 
høring. For øvrig vises det til kommentarene til fylkesmannens innspill til temaene planprosess, reindrift 
og landbruk.
Det foreslås at det avsettes inntil kr. 50 000 i næringsfondet til eventuelle kreative prosesser i 
forbindelse med planarbeidet.



Kystverket
Kystverket i Troms og Finnmark redegjør for sin rolle i planleggingen og har en del overordnede 
bemerkninger til planprogrammet:

 Maritim virksomhet, bruk av sjøen og sjørettede landarealer til transport, næringsvirksomhet og 
fritidsbruk har en naturlig plass i nærings- og samfunnsplanlegging.

 Et typisk havnekrav til Nasjonal transportplan (NTP) kan være etablering av molo, utdyping av 
havn eller farled. Det er viktig at eventuelle havnekrav til en hver tid er oppdaterte og forankret i 
det kommunale planverket.

 En del fiskerihavneanlegg planlegges og gjennomføres i kommunal regi. Kystverket kan gi 
tilskudd til slike prosjekter i henhold til retningslinjer gitt av Fiskeri- og kystdepartementet.

Balsfjord kommune tar kystverkets innspill til orientering med tanke på aktuelle fremtidige maritim- og 
sjørelaterte tiltak/investeringer.

Storfjord kommune
Storfjord kommune har ingen merknader til forslaget.

Uttalelsen fra Storfjord kommune tas til orientering.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til vedlagte reviderte utgave av planprogrammet for 
strategisk næringsplan. Planprogrammet er utarbeidet i egen regi, og det forutsettes at utarbeidelse av 
selve næringsplanen også vil foregå i egen regi. 
Rådmannen regner med å ha et forslag til strategisk næringsplan klar for høring/offentlig ettersyn i 
henhold til den opprinnelige fremdriftsplanen.  

Rådmannens innstilling:

I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 og § 11-13 vedtar kommunestyret vedlagte
planprogram for strategisk næringsplan for Balsfjord kommune.

Behandling i Formannskapet – 25.03.2015:

Tilrådning fra Formannskapet – 25.03.2015:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.


