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Journalposter
S 02.10.2015 1. gangs behandling av 

detaljreguleringsplan - Industriområde 
Brennmoen nord

I 04.08.2015 Planbeskrivelse i forindelse med 
detaljregulering for industriområde 
Brennmoen Nord

Hemsa v/Iris Hallen og Arkitekt Kjersti 
Jenssen AS

I 04.08.2015 Planbestemmelse i forbindelse med 
detaljregulering for industriområde 
Brennmoen Nord

Hemsa v/Iris Hallen og Arkitekt Kjersti 
Jenssen AS

I 04.08.2015 Plankart detaljregulering Brennmoen Nord Iris Hallen
I 04.08.2015 Grunnundersøkelse Norconsult
U 01.09.2015 Reguleringsplan Industriområde 

Brennmoen nord
Iris Hallen

I 24.09.2015 Kart med nummer på tomter Kjersti Jenssen
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Saksopplysninger:

Detaljreguleringsplan for Industriområde Brennmoen nord berører eiendommen gnr. 36 bnr 12. 
Planområdet er et myrområde på 166,9 dekar og befinner seg på østsiden av E6 ca 1 km sør for 
Tømmerelv. Reguleringsplanen skal legge til rette for å utvide det eksisterende regulerte 
industriområdet på Brennmoen. Det tilgrensede arealet i sør omfattes av reguleringsplan for 
Sørkjos storbil, vedtatt i kommunestyresak 09/99 den 28.10.09, og har som formål å tilrettelegge 
for industri, primært innen transport- og entreprenørvirksomhet.

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort ved annonse i Nye Troms den 21.01.12. Frist for innspill 
var satt til 21. februar 2012. Det kom inn seks innspill/merknader til varselet om oppstart. 
Merknadene er vurdert og innarbeidet i planforslaget. Forslagsstiller er Balsfjordterminalen AS. 
Plankonsulenter er Arkitekt Kjersti Jenssen AS ved Kjersti Jenssen, og Hemsa ved Iris Hallen.
For detaljert informasjon om planen, vises det til vedlagte plandokumenter.

Planområdet er sammenfallende med område N6 i kommuneplanens arealdel. I henhold til 
arealplanens bestemmelser foreligger det plankrav i område N6. I sak 135/13 den 20.11.13 
innvilget formannskapet dispensasjon fra plankrav i en del av område N6 for opparbeiding av vei 
og lagring av skogvirke for produksjon av energiflis. Plasseringen av selve lagerhallen for 
energiflisa var i overensstemmelse med stadfestet reguleringsplan for Sørkjos storbil AS. 
Dispensasjonen ble innvilget i påvente av regulering og grunnundersøkelser, fordi bruken av 
arealene ville la seg opphøre dersom grunnforholdene skulle tilsi det. Videre ble det stilt krav om 
detaljregulering av N6 og gjennomføring av grunnundersøkelser innen ett år etter vedtaksdato.

Grunnundersøkelser
Forslagsstiller engasjerte Norconsult for å få vurdert områdestabiliteten i henhold til NVE’s 
retningslinjer 2/2011. Vurderingen er datert 21.03.14. Norconsult gjorde jordartstolkning basert 
på totalsonderinger og trykksonderinger. Beregningene ga grunn til å anta at det vil være behov 
for tiltak for å forbedre stabiliteten i øst og sørøst. Dette kan oppnås ved avlastning på toppen av 
skråningene. Videre konkluderer Norconsult med at det er mulig å oppnå tilfredsstillende 
sikkerhet mot skred. Områder som potensielt kan bli berørt av skred skal defineres som 
hensynssoner i reguleringsplaner. For detaljert informasjon om grunnundersøkelsene og 
vurderingen av områdestabilitet, vises det til vedlagte rapporter.

Vurdering:

Det aktuelle arealet som det fremmes detaljreguleringsplan for er avsatt som område for 
næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Detaljreguleringsplanen er derfor i tråd med 
overordnet plan.

Vedrørende innkomne høringsuttalelser og merknader til varsel om oppstart vurderer rådmannen 
at plankonsulent har håndtert og innarbeidet disse i planen på en planfaglig tilfredsstillende måte 
som fremmes for 1.gangs behandling/offentlig ettersyn.

Etter en samlet vurdering tilrår rådmannen at Formannskapet legger detaljreguleringsplan for 
industriområde Brennmoen nord, gnr 36 bnr 12, ut til høring og offentlig ettersyn. Videre 
behandling følger plan- og bygningslovens § 12-10.
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11.

Rådmannens innstilling:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11, legger Balsfjord kommune 
detaljreguleringsplan for industriområde Brennmoen nord, gnr 36 bnr 12, ut til høring og 
offentlig ettersyn. Videre behandling følger plan- og bygningslovens § 12-10.

Behandling i Formannskapet - 14.10.2015:

Vedtak i Formannskapet - 14.10.2015:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter fullmakt

Torunn Guleng
sekretær


