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Vedtak om endring av reguleringsplan for Nordkjoselv boligfelt  
 
 
Reguleringsplan for Nordkjoselv boligfelt ble vedtatt 19.01.1976. I kommunestyret den 
26.10.2016 ble Eiendomsstrategi for Balsfjord kommune vedtatt. I Eiendomsstrategien har man 
listet opp hva som er planlagt/ønskelig anvendelse av bygningene på 29/91 og 29/169, etter at 
nye omsorgsboliger i Kvienskogen er bygget.  
 
Ønsket benyttelse av bygninger på nevnte eiendommer krever endring av formål i plan fra 
offentlig- til boligformål.  
  
I vedtatt plan fra 1976 er gnr/bnr: 29/91, 29/111, 29/209 og 29/220 avsatt til offentlig formål. I 
kommunekartet er 29/91, 29/169, 29/209 og 29/220 avsatt til offentlig formål. Endringen som 
gjøres nå går ut på at alle disse offentlige formålene tas ut av planen og erstattes av boligformål.  
 
29/91 og 29/169 endres på bakgrunn av planlagt endring av bruk, de øvrige eiendommene endres 
for å gjenspeile de faktiske forhold av bruken. 
 
I forbindelse med forespørsel om reguleringsendring ble saken sendt på en begrenset høring til 
berørte statlige og regionale instanser, i tillegg til berørte naboer jfr. pbl. § 12-14.  
 
Av instansene og naboer som fikk tilsendt forespørsel hadde kun Troms Fylkeskommune 
merknad til endring av formål. De ber kommunen vurdere bestemmelser med krav til 
opparbeidelse av felles ute- og lekeområder i samband med omgjøring av Kløverlund (tidl. 
alderspensjonat og omsorgsboliger) til boligformål. 
 
Administrasjonen mener tilgang til ute- og lekearealer i boligfeltet, og nærliggende områder for 
øvrig er tilfredsstillende, og det vil derfor ikke legges inn noen bestemmelser angående dette i 
forbindelse med endring av plan. 
 
Endringene av formål vil ikke påvirke gjennomføringen av planen og vil heller ikke berøre 
hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Endringen ansees heller ikke å berøre interessene 
til berørte myndigheter, eiere og andre berørte parter. Kriteriene for å behandle endring av 
reguleringsplan etter en enklere prosess vurderes derfor til å være oppfylt etter bestemmelse § 
12-14 i plan- og bygningsloven. Endringen er innarbeidet i nytt plankart. 
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Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 og Balsfjord kommunes 
delegasjonsreglement gjør administrasjonen følgende vedtak: 
 
 

I henhold til plan- og bygningsloven § 14- 12 vedtas endring av plan for Nordkjoselv 
Boligfelt, plan ID 1933-109, i henhold til plankart datert 09.06.2018. 
 
Vedtaket gjelder endring av formål fra offentlig formål til boligformål på gnr 29 bnr 91, 
111, 169, 209 og 220.  
 
Gjeldende bestemmelser for planområdet står uendret.  
 

 
 
 
Vedtaket kan påklages innen frist på 3 uker fra denne kunngjøring.  
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må 
være skriftlig fremsatt ovenfor Balsfjord kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak. 
 
 
 
Ylva Sneve  
enhetsleder  
 Kristin Norbye-Bekkelund 
 rådgiver 

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 
 
 

Vedlegg: 
1 Gjeldende bestemmelser 
2 Plankart Nordkjoselv boligfelt 090618 

 
 
  
 
 


