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Saksopplysninger: 
Planområdet og eksisterende forhold 
Planområdet ligger på Movollen i Nordkjosbotn - mellom regulerte boligfelt, Nordkjoselva og 
Nordkjosbotn videregående skole. Det ligger 700 meter fra Nordkjosbotn skole og 400 meter fra 
Nordkjosbotn barnehage. Det er under en kilometer til sentrum med gjestestue, butikker, bank og 
bensinstasjon. 
 
Arealet på 8735 m2 er fradelt fra kommunal eiendom (Gnr. 29 Bnr. 284 fra Gnr. 29 Bnr. 102). Det består 
av tidligere dyrket (nå gjengrodd) mark og er bevokst med skog. De øvrige arealer i området er regulert til 
boligformål-, samt friluftsområde langs elva- og videregående skole. Den videregående skolen ligger på 
naboeiendommen, mens den øvrige bebyggelse består av eneboliger og tomannsboliger. 
 
Beskrivelse av tiltaket 
Planen definerer boligbebyggelse på Gnr. 29 Bnr. 284 og kan ses på som en utvidelse av eksisterende 
«Nordkjoselv boligfelt».  
 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for å bebygge planområdet med boliger. Dette vil bestå av 
eneboliger (selveiertomter) og rekkehus/kjedehus. Samtidig legges det til rette for å bygge hybelbygg 
tiltenkt elever ved den videregående skolen etter avtale med Troms og Finnmark fylkeskommune. 
 
Beskrivelse av planforslag 
Det er lagt opp til en forlengelse av Elvegårdsveien til ny avkjørsel på Ringveien. Balsfjord kommune har 
tidligere gitt avkjørselstillatelse fra begge veiene. Avkjørsel fra Ringveien betinger tillatelse til å krysse 
skoleeiendommen til Troms og Finnmark fylkeskommune. Det er gitt positiv muntlig tilbakemelding på 
forespørsel til grunneier. 
 
På nedside av vei, nærmest elv er det planlagt rekkehus eller kjedehus. Mot elven og i nordvest er det lagt 
inn friområde. På overside av veien legges det opp til toetasjes boliger med garasjer. I bestemmelsene for 
dette området er det gitt muligheter flere kombinasjoner av boform. 
 
Se vedlagt plankart for mer informasjon. 
 
Planprosessen 
Tidligere vedtak i saken 
 
Godkjenning – endring av eiendom gnr. 29 bnr. 102 med fradeling og salg til boligformål. Administrativt 
vedtak i Balsfjord kommune datert 17.02.2014. 
 
Tiltaket er forhåndsvurdert av Formannskapet i Balsfjord kommune som stilte seg positiv til arbeidet, jf. 
sak 81/14 i Balsfjord formannskap.  
 
Forhåndsvurdering ble gjort 16.07.2014, for sak 14/110. 
 
Kunngjøring i Nye-Troms og varsel om oppstart av planarbeid, datert 02.10.2014 



 
Høringsfrist 31.10.2014 
 
Oppstartsmøte for planen ble avholdt 03.11.2019. 
 
Innsendelse av planforslaget til administrativ og politisk 1.gangs behandling: 22.01.2020 
 
Historikk 
Reguleringsarbeidet for «Movollen» var første gang inne til behandling i 2014, men prosessen stoppet 
opp og det ble ikke gjort noe videre med planen. Siden den gang har daværende plan-konsulent sluttet 
med denne typen arbeid.  
 
I forbindelse med gjenopptakelse av planen i 2019, hadde Balsfjord kommune et dialogmøte med 
forslagsstiller og ny plankonsulent (30.10.2019). I møtet ble veien videre med planen diskutert og det ble 
avtalt at de kunne fortsette med planarbeidet og komme med et revidert planforslag. Balsfjord kommune 
fikk tilsendt dette den 08.11.2019.  
 
I den videre utredning har nåværende saksansvarlig avdekket flere feil som ble gjort i den foregående 
prosessen. Disse er i etterkant forsøkt rettet opp i den grad det har vært mulig.  
 
De viktigste feilene oppsummert: 
  
 Det ble avholdt flere møter mellom Balsfjord kommune og forslagsstiller i forbindelse med 

fradelingsaken og forhåndsgodkjenningen uten at det ble skrevet referater fra disse møtene, kun 
oppsummert i saksutredning fra fradelingsak og forhåndsgodkjenning. 

 
 Det ble varslet om oppstart av planarbeidet uten at det var avholdt oppstartsmøte i forkant.  
 
Vurdering:  
 
Oppstartsmøte skulle ha vært avholdt (i henhold til PBL § 12-8 første ledd) og det skulle samtidig vært 
avklart om planen var omfattet av daværende forskrift (FOR-2009-06-26-855) § 4, jfr. § 3 punkt d). 
Denne avklaringen kom ca. et halvt års tid i etterkant (15.12.2014), etter at kommunen først hadde fått 
forespørsel, og etter at fylkeskommunen hadde etterlyst referat. 
 
Kort oppsummert har kravene til hvordan en planprosess skal foregå ikke vært fulgt i dette tilfellet. For å 
rette opp ble det fra saksansvarlig i kommunen vurdert at det måtte avholdes oppstartsmøte med 
tilhørende vurdering av behov for konsekvensutredning, det vil si en ny vurdering etter nåværende 
forskrift: FOR-2017-06-21-854). Dette ble gjort den 03.12.2019.   
 
I lys av de forhold som er beskrevet ovenfor, samt det faktum at selve varslingen gikk for seg på riktig 
måte i 2014 (i medhold av PBL §§ 12-1, 12-8 og 12-14), og at innspillene som kom den gang nå tas 
hensyn til i det reviderte planforslaget, vurderes det fra vår side at saken kan sendes direkte til 1. gangs 
behandling i formannskapet, med påfølgende høringsprosess. 
 
Innspill og merknader til varsel om oppstart - med vurdering 
 
I forbindelse med behandlingen i 2014 kom seks innspill fra henholdsvis Fylkesmannen i Troms, Troms 
fylkeskommune, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Troms Kraft Nett, samt 
nabo Stein E. Jensen på eiendommen gnr. 29, bnr. 113. Presentasjon av innspillene (vurdering i fet 
skrift): 
 
FYLKESMANNEN I TROMS (FMT) 



Fylkesmannen viste til at området var avsatt til LNFR-areal i kommuneplanens arealdel: vår kommentar 
kan leses lengre ned i dette skrivet.  
 
FMT etterlyste også oppstartsmøte: dette er senere gjennomført iht. gjeldende prosesskrav etter initiativ 
fra Balsfjord kommune.  
 
Det fremgikk heller ikke av varselet hvorvidt Balsfjord kommune hadde vurdert om planen falt inn under 
daværende forskrift om konsekvensutredninger: dette er kommentert nedenfor. 
 
De påpekte videre at de var enige i at arealet fremstod som fornuftig for fortetting og utnytting til 
boligareal i Nordkjosbotn sentrum: oppfatningen deles; vurdering kan leses nedenfor.  
 
De hadde likevel merknader til den videre detaljplanleggingen, og ber om at konkrete punkter beskrives 
som egne tema i planbeskrivelse: 
 
Gående og syklende 
Det er viktig at gang- og sykkelforbindelser (også snarveier) ivaretas på en god måte. Det påpekte konkret 
at planområdet ligger mellom idrettsplass og gangbru over elva og at det går gangveier/snarveger 
gjennom området, og videre at det kan være lurt å opprette dialog med foreninger/organisasjoner som 
bruker idrettsplassen for å få info om hvordan en best mulig kan ivareta disse gangvegene, og foreslår 
også at barn og unge tas med i arbeidet. 
 
Det fremgår av dialog med tiltakshaver og planbeskrivelse at de ivaretar gang- sykkel og 
stiforbindelser ved å la passasje/traktorvei i vestre del av planområdet stå uberørt slik at disse 
fortsatt kan benyttes som adkomstvei til friområde langs elva.  
 
Samlet vurderes tema som tilstrekkelig ivaretatt, og vi har derfor ingen ytterligere bemerkning. 
Som tilleggskommentar vil vi påpeke at det vil være mulig for berørte parter å uttale seg ved 
offentlig ettersyn av planen. 
 
Vassdrag 
Hensyn og interesser knyttet til viktige vassdrag fremheves i plan- og bygningslovens § 1-8. FMT nevner 
at det i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser. Videre ble det påpekt at planområdet ligger 25-30 meter fra elva. 
Tiltakshaver blir bedt om å legge rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag til grunn i den videre 
planleggingen. Videre ble det påpekt at det ikke var planlagt bebyggelse nærmere elva enn 50 meter, 
detter anså FMT som en fornuftig grense for bygge-området (i henhold til bestemmelser i KPA). 
 
I den nye prosessen med planen har byggegrensen blitt justert til 45 meter (mot 50 som er satt i 
KPA opp til og med Steinvollan boligfelt). Tiltakshaver begrunner dette valget med at det gir rom 
for en mer hensiktsmessig bebyggelse på B1 (se vedlagt plankart). Samtidig påpekes det at bygge-
området ligger på en naturlig forhøyning i forhold til elva, som ikke avtar før en er rundt 20 meter 
nærmere elva.  
 
Sett fra vår side synes endringen/avviket både fornuftig og som relativt ubetydelig, og kan derfor 
godtas. 
 
Landskap 
De viste generelt til at det er viktig å tilpasse bebyggelse til landskap og terreng, samt konkret til 
Formålsparagrafen til plan- og bygningsloven. Denne er klar på at det skal tas hensyn til estetisk 
utforming av omgivelsene. De viser også til at plan- og bygningslovens § 3-1 fremhever landskapshensyn 
i planlegging.  
  



I planbeskrivelsen kommenteres det kort at «ny bebyggelse tilpasses eksisterende landskap og 
utbyggingsmønster». Det forutsettes at dette tas til følge. 
 
Landbruk 
Her viser FMT til at forslaget vil føre til nedbygging av dyrket og dyrkbar mark, men at det basert på 
planområdets beliggenhet ville være vanskelig å drive landbruk på en rasjonell måte.  
 
Denne kommentaren underbygger vår vurdering om at dette området egnes best til foreslått 
formål.  
 
FMT betrakter utbyggingen som en fortetting av sentrum, som kan avlaste utbyggingspresset mot annet 
sentrumsnært landbruksareal. De påpeker at det på sikt vil være viktig å trekke klare grenser mellom 
sentrumsarealer og LNFR-arealer.  
 
Dette synes fornuftig også sett fra kommunens side. Vi har ingen ytterlig kommentar. 
 
Samfunnssikkerhet 
Det påpekes at planmyndigheten (kommunen) etter PBL § 4-3 skal påse at et foretas risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). En slik analyse skal vise «alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om areal er egnet til utbyggingsformål». Det heter videre at det i planprosessen skal 
dokumenteres at det er tatt hensyn til aktuelle risikoer; naturbasert eller menneskeskapt. Det henvises til 
sjekklister og relevante veiledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB.   
 
Det er gjort risiko- og sårbarhetsvurdering (se eget avsnitt i vedlagt planbeskrivelse). Her beskrives egne 
temaer, samt en oversikt som viser temaer og forhold som utredes nærmere. Dette anses på nåværende 
stadium i prosessen som tilstrekkelig vurdert fra vår side. 
 
Barn og unge 
FMT presiserer at det generelt er et nasjonalt mål om å sikre gode oppvekstmiljø for barn og unge, samt 
at god arealplanlegging skal sikre barn og unge trygge, tilstrekkelige og varierte områder for lek og 
utfoldelse. De ba konkret om at følgende temaer ble beskrevet særskilt i planbeskrivelse:  
 
 Plassering og utforming av lekearealer: støy, luft, trafikkfare, sikker skolevei: gang- og sykkelveinett, 

krysning av vei, kollektivtransport, sti/snarvei, korridor til grønne areal.  
  
 FMT forutsetter videre at hensynet til barn og unge ivaretas videre i planarbeidet, og at hensynet 

redegjøres og synliggjøres i planforslaget og i utformingen av planbestemmelser. 
  
Tiltakshavers egen vurdering er at det tilrettelegges for godt miljø for barn og unge, bl.a. gjennom 
at det er kort vei til lekearealer og friområder. 
 
I forhold til punktet om lekearealer trekkes bestemmelsene til kommuneplanens arealdel (KPA) 
frem. Disse sier at «det skal etableres nærlekeplass i områder der det etableres fem eller flere 
boenheter».  

 
Tiltakshavers egen vurdering: med nærhet til idrettsanlegg og friområder, samt lekeareal i ca. 250 
meters gangavstand anses etablering av en liten nærlekeplass innenfor det nye planområdet som 
unødvendig, og dessuten at denne vil stå brakk uten tilsyn og ende opp som forsøplingsområde. 
 
Dette temaet ble utredet ytterligere av saksbehandler i kommunen. I utredningen ble de faktiske  
(lokale) forholdene i området veid opp mot generelle argumenter (om hensynet til barn og unge)  
som presiseres fra overordnet hold, samt er innarbeidet i bestemmelsene i KPA. 
 
Det er vurdert at de lokale forholdene her bør veie tyngst. De lokale forholdene tilsier at det er  



tilstrekkelige arealer for lek og utfoldelse i nærheten av planområdet, og at kravet om nærlekeplass  
(som står under punkt 1.7 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel) kan fravikes. 
 
I forhold til punktet om sikker skolevei, gang- og sykkelveinett, m.m. presiseres det at det er  
planlagt fullførelse av fortau fra barneskole til kommunal vei 3900 (skjer utenom denne planen).  
Videre påser tiltakshaver at snarveier, tråkk og adgang til turløyper/friområder/grøntarealer ikke  
forsvinner. Den nevnte passasjen ned til friområdet ved elven tilhører en egen grønt-sone som er  
tenk i planområdets nordre og vestre del. Denne danner en buffer mot adkomstvei og elven.  
 
Etter samlet vurdering anser vi at dette temaet er godt ivaretatt. 
 
Universell utforming  
 
Plan- og bygningsloven (PBL) krever at dette prinsippet skal ivaretas i all planlegging. Det vises spesielt 
til: 
 Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9-3 (offentlig og privat virksomhet rettet mot 

allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.) 
 Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 10 (bygninger, anlegg og uteområder rettet mot 

allmennheten) 
 TEK 10: minimumskravene for universell utforming er nedfelt her. Kapittel 8 (Uteareal og plassering 

av byggverk) og kapittel 12 (Planløsning og bygningsdeler i byggverk) vektlegges i dette tilfellet. 
 Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)s veileder om tekniske krav til byggverk. 
 
Det tas ifølge planbeskrivelsen høyde for uteareal og plassering av byggverk, samt planløsning og 
bygningsdeler i byggverk. Disse ivaretas i plankart og bestemmelser. Saksbehandler har ingen 
ytterligere kommentar til dette. 
 
TROMS FYLKESKOMMUNE (TFK) 
De bekrefter at de har merket seg kjente forhold i saken: formålet med planarbeidet; at planområdet er 
uregulert og grenser opp mot eksisterende bebyggelse i Nordkjosbotn sentrum; og at arealet er avsatt til 
LNFR-område i kommuneplanens arealdel. Spørsmålet er avklart og kommentert. 
 
I forhold til arealformål ble det konkretisert at tiltaket var i strid med overordnet plan og måtte vurderes 
etter (daværende) KU-forskrifts §§ 3 og 4, og at dette skulle vært gjort i forbindelse med et oppstartsmøte 
og fremgå av varsel og kunngjøring om oppstart. De presiserte samtidig viktigheten av at dette spørsmålet 
burde avklares før planoppstart varsles. De nevner også at forslagsstiller hadde uttalt at 
konsekvensutredning var antatt å være unødvendig.  
 
Det ble foretatt en vurdering i 2014, som ikke foregikk i henhold til prosesskravene: herunder at 
dette skal skje en vurdering av om planen utløser behov for konsekvens-utredning under 
oppstartsmøtet. (Dette er vurdert og beskrevet ovenfor: se avsnittet «historikk»). Spørsmålet om 
konsekvensutredning er vurdert på nytt etter nåværende forskrift FOR-2017-06-21-854 og er nå 
avklart (se eget avsnitt om dette nedenfor). 
 
Videre pekte de på at det i varsel ikke var tatt stilling til type boligbebyggelse eller antall enheter (dette er 
avklart og står i planbeskrivelse). 
 
De viser til at det ikke er påvist automatisk fredede kulturminner i planområdet, men minner om 
aktsomhets- og meldeplikten jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 8 som sier at arbeidet skal stoppes og 
kulturmyndighetene varsles, dersom tiltakshaveren under arbeidet likevel skulle oppdage gjenstander eller 
andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. De ba om at dette tas inn i reguleringsbestemmelsene.  
 



Dette temaet er lagt inn i planbestemmelsene; herunder skal de stanse arbeidet og varsle 
Samediggi/Sametinget, samt kulturetaten i Troms (og Finnmark) fylkeskommune for videre 
vurdering. Saksbehandler i Balsfjord kommune har ingen ytterligere kommentar. 
 
STATENS VEGVESEN (SVV) 
Deres hovedansvarsområde er i forhold til planarbeid knyttet til arealbruk langs riks- og fylkesveier (samt 
å sørge for at føringer i NTP og rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, 
vegnormaler og andre nasjonale og regionalpolitiske føringer ivaretas i planleggingen).  
 
De påpeker at deres interesser som veiforvalter ikke berøres direkte, siden planområdet er tilknyttet 
kommunale veger, og ligger relativt langt unna tilstøtende riks- eller fylkesveger.  
 
Som utøver av statlig sektoransvar for diverse områder innen vegtransportområdet, har de imidlertid noen 
merknader:  
 At forholdet til trafikksikkerhet, gang- og sykkeltilrettelegging o.l. ivaretas. SVV støtter kommunens 

krav om at veg- og kryssløsninger opparbeides på en tilfredsstillende måte, samt at det opparbeides 
gode og tilrettelagte gang- og sykkelvegløsninger, og at deres håndbøker legges til grunn i dette 
arbeidet. De viser videre til viktigheten universell utforming i planarbeidet. 

 
Forslagsstiller skriver at disse punktene ivaretas i utforming av plankart og bestemmelser. Av 
rekkefølgebestemmelser fremgår det at: før tiltak iverksettes innenfor bygge-områdene skal det: 1) 
etableres adkomst som tilfredsstiller kravene til utforming og sikt, jfr. Håndbok N100 «Veg og 
gateutforming». Videre står det under punkt 2.3 om universell utforming at: «bygge-områder med 
tilhørende uteareal skal utformes med tilfredsstillende adkomst til alle bygninger. 
 
Med det ovenstående, samt de andre tiltakene som er beskrevet og vurdert i avsnittene ovenfor om 
«gående og syklende» og «barn og unge» (under Fylkesmannens innspill), vurderes punktene som 
tilstrekkelig ivaretatt sett fra Balsfjord kommunes side. 
 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
De påpeker at tiltak delvis ligger innenfor 100-meterssonen til det vernede vassdraget Nordkjoselva og 
hvor forslagsstiller kan finne konkret informasjon om dette. Videre skriver de at det er vanskelig å 
vurdere om det finnes sidevassdrag i området og nevner at KPA for Balsfjord har krav til avstand fra 
vassdraget.  
 
De nevner at rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vernede vassdrag skal legges til grunn i planarbeidet, 
og hva retningslinjene omfatter. De mener at bekkelukkinger og omlegging av vassdrag bør unngås og at 
hensyn til vernede vassdrag må ivaretas i planarbeidet.  
 
Vi kjenner til at det går en ravine ned mellom planområdet og «Nye Nordkjoselv» som ikke lukkes, 
men ivaretas med stikk-renne eller lignende løsning. 
 
I planbeskrivelsen er det et eget avsnitt (4.4.3) som beskriver forholdet til Nordkjoselva og natur-
mangfold. Her er det kommentert at:  
 

«forholdet til elva som verna vassdrag og det naturmangfold som hører til vassdraget er 
ivaretatt gjennom bestemmelsene knyttet til reguleringsplanen for «Nye Nordkjoselv».  
 

Videre (i 4.4.3) står det «det er avsatt en buffersone mot elva som ivaretar vassdraget og vernet». 
Forslagsstiller har (som beskrevet ovenfor) tenkt til å la en sone nord og vest i planområdet stå 
ubebygget. Fra før er det anlagt turstier og lysløype som de mener sikrer områdets frilufts-verdi. 
 
Avsnittet beskriver også bygge-avstand til elven på 45 meter, med begrunnelse om hvorfor de har 
valgt dette. Se kommunens vurdering i avsnittet om vassdrag ovenfor.  



 
Det heter videre at med stien som benyttes for adkomst til elvepromenaden, er hensikten bak 
vassdragsvernet i punkt 3.5 og 4.1.2. i bestemmelsene til KPA ivaretatt. Saksbehandler ser ingen 
grunn til å ikke stille seg bak dette (henviser til kommentar i punktet «vassdrag» under 
fylkesmannens innspill ovenfor). 
 
NVE påpeker videre at Balsfjord kommune må vurdere hvordan samfunnssikkerhet ivaretas i planen og at 
reell fare skal være utredet, og viser til PBL § 4-3.  
 
Det finnes et eget avsnitt som beskriver hvordan disse tingene er ivaretatt i planbeskrivelsen (se 
kommentar i punkt om «samfunnssikkerhet» under fylkesmannens innspill ovenfor).  
 
NVE påpekte at flom og erosjonsvurderinger bør inngå som eget tema i ROS-analysen og henviser til 
retningslinje om «flom og skredfare i arealplaner» for hvordan en bør vurdere dette i planprosessen.  
 
Det er et eget delkapittel (8.1) om skredfare i planbeskrivelsen. Denne henviser til 
skredfareutredninger gjort for kommunen av NGI i forbindelse med utarbeidelsen av 
kommuneplanens arealdel (KPA). Dette kan leses i vedlagt planbeskrivelse.  
 
Hovedmomentet i forhold til denne planen er at denne (og den øvrige bebyggelsen i Nordkjosbotn) i 
hovedsak ser ut til å ligge utenfor rekkevidden av skred under dagens vegetasjonsforhold. Vi har 
ingen kommentarer utover dette.  
 
NVE sier det må dokumenteres at planlagt utbygging ikke vil forverre flom- og erosjonsforholdene for 
omgivelsene. Det er viktig at dette vurderes i reguleringsplanen og at eventuelle avbøtende tiltak er nevnt.  
 
Det er ikke skrevet noe konkret om avbøtende tiltak i planforslaget eller bestemmelser; men det er 
til gjengjeld slik at bygge-området ligger på en naturlig forhøyning et lite stykke unna elven, og at 
byggegrensen blir minimum 45 meter, samt at det eksisterer vegetasjon imellom. Det blir også 
værende vegetasjon mellom bygge-området og elven da det som nevnt etableres en buffersone. I 
tillegg er det etablert elveforbygning nordvest for planområdet som beskytter mot flom- og erosjon. 
Samlet anser vi dette som tilstrekkelig vurdert. Med dette til grunn anser vi heller ikke etablering 
av hensynssone med egne bestemmelser som aktuelt. 
 
Siste merknad går på mulige farer for kvikkleireskred. Området ligger på en elveavsetning; og at dersom 
det kan antas å være kvikk-leire i grunnen, må derfor utbyggingens effekt på hele områdestabiliteten 
vurderes. Det må komme frem av plandokumentene hvordan dette temaet er vurdert og tatt hensyn til, 
med beskrivelse av avbøtende tiltak i bestemmelser. Slike tiltak må være gjennomført før utbygging med 
tilhørende masseforflytting startes opp.  
 
Plankonsulenten skriver i planbeskrivelsen at: «Kommunen har i forbindelse med fradeling av 
arealet vist til at reguleringsområdet er lokalisert på et tykt dekke av elveavsetning; samme masse 
som den øvrige bebyggelse i Nordkjosbotn er anlagt på. Områdets stabilitet og bære-evne anses å 
være tilstrekkelig». I tillegg påpekes det at Norges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt 
grunnforholdene i utvalgte områder av Balsfjord, også kartblad Nordkjosbotn. I en NGU rapport 
fra 2006 står det følgende at:  

 
«Skredkartlegging for deler av Balsfjord kommune, Troms, er oppsummeringen for 
Nordkjosbotn at det ikke er registrert hav- og fjordavsetninger under kartlegging av 
Nordkjosbotn. Imidlertid kan denne typen avsetning ligge under strandavsetningene som er 
registrert langs dalsidene» 

 
Her har tiltakshaver/forslagsstiller lagt grundige eksterne fagvurderinger til grunn. Dette anses 
som tilstrekkelig vurdert fra kommunens side. 



 
TROMS KRAFT NETT (TKN) 
 
TKN hadde følgende merknader (det er viktig å merke seg at de kom i 2014): 
 
Kapasitet 
 De har ikke kapasitet i lavspentnett til å forsyne regulert område med strøm, derfor må det settes opp 

trafokiosk/nettstasjon inne på området, og de ønsker at tomt for dette avsettes i reguleringsplanen, 
helst så sentralt som mulig. Dette merker vi oss at tiltakshaver har lagt inn i plankart og 
bestemmelser. Vi har ingen ytterligere bemerkninger.  
 

 Det må klargjøres traseer for inn- og utgående høyspentkabler til trafokiosken. Traseen vil 
sannsynligvis strekke seg noe utover reguleringsområdet. Avtaler med berørte grunneiere og 
avklaring mot gjeldende planer må foreligge før kabler kan legges. Kabler skal knyttes på 
eksisterende traseer og legges langs adkomstvei. Ingen ytterligere bemerkninger her. 
 

 Det må i tillegg avklares trase for lavtspent-kabel og plassering av fordelingsskap før utbyggingen 
starter. Dette avklares under prosjekterings og byggeprosess. Vår vurdering: OK. 

 
Eksisterende nett 
 Dersom det er behov for å flytte eller bygge om på eventuelt eksisterende kraftnettanlegg i 

planområdet, må flytting eller ombygging bekostes av utbygger.  
 

 Om det skal graves nær eksisterende kabler vil det måtte sendes inn gravemelding og påvisning. Disse 
punktene er ikke kommentert av i planbeskrivelsen men det forutsettes at de utbygger 
(tiltakshaver) retter seg etter dette om det blir aktuelt. 
 

 For eventuelle høyspentlinjer i luft som krysser området er det generelt bygge-forbud for boliger på 
seks meter fra hver av ytterfasene på linjen. Det er også regler for bruk av anleggsmaskiner i nærheten 
av slike linjer. Regnes ikke som aktuelt av utbygger. Kommunen har ingen ytterligere 
bemerkning.  
 

Alternativ energiforsyning 
 TKN vil vite om det er aktuelt med alternativ energiforsyning, f.eks. fjernbåren varme, og de vil ha 

avklaring på dette tidligst mulig. Dette er ikke kommentert i planbeskrivelse, men kommunen 
forutsetter at tiltakshaver retter seg etter dette om det skulle bli aktuelt. Enn så lenge vil de 
bruke samme energiforsyning som området for øvrig. 
 

Større utbygginger 
 I den grad det er aktuelt ønskes det at det tas inn i reguleringsbestemmelsene at utbygger av større 

anlegg tar kontakt med nettselskapet for å avklare behov for nettutbygging. Dette kommenterer 
tiltakshaver som at det er «en naturlig del av prosjekteringsprosess». De retter seg etter dette. 
Kommunen har ingen merknad. 
 

Generelt om anleggsbidrag 
 TKN praktiserer beregning og innkreving av anleggsbidrag iht. offentlige forskrifter. Dette er kundens 

andel av nettinvesteringer ved nye tilknytninger, forstrekning som følge av økning av effektuttak eller 
kvalitet. Dette er ikke kommentert, men forutsettes at tiltakshaver retter seg etter dette.  
 

 Videre ønsker TKN å bli kontaktet i god tid før utbygging for å prosjektere og avklare fremdrift. 
Dette er beskrevet i planbeskrivelsen og det forutsettes at tiltakshaver merker seg dette og 
retter seg etter det. 

 
 



STEIN ERIK JENSEN  
Vedkommende ønsker at det tas hensyn til overvannsproblemer på hans eiendom (Gnr. 29. Bnr. 113). 
Dette ble det også gitt skriftlig beskjed om til Balsfjord kommune da nabovarselet ble sendt ut høsten 
2014. 
 
Dette er i etterkant blitt drøftet og ordnet i dialog mellom vedkommende og utbygger, uten 
kommunens innblanding. Etter det vi kjenner til er stikk-renne som utbygger planlegger å etablere 
mot ravine (nord for tomten) en del av løsningen. Kommunen har intet mer å bemerke. 
 
 
Innspill og merknader er referert og håndtert i planbeskrivelsen, kapittel 10. 
 
FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL (KPA)  
 
Arealet er i gjeldende KPA satt av til LNFR, men på kartet til kommuneplanen er området avmerket med 
hvitt/blankt, og kan derfor regnes som «uten definert status» i arealdelen til kommuneplanen.  
 
I forhåndsvurderingen til saken står det at området betegnes som en del av sentrumsområdene, hvor 
eksisterende reguleringsplaner fortsatt skal gjelde.  
 
Kommentar: etter som at arealet ligger i grensen mellom flere reguleringsplaner med arealer avsatt til 
boligformål (kan ses på som en forlengelse av boligfeltet «Nye Nordkjoselv»), er det mindre sannsynlig 
at det vil bli brukt til andre formål enn nettopp dette. 
 
VURDERING AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM KONSEKVENS-
UTREDNING 
 
Arealet er satt av til formål LNFR i nåværende kommuneplans arealdel og dermed er det ikke er i 
samsvar med overordnet plan – i utgangspunktet. Her ville det da vært naturlig at tiltaket falt inn under:  

 
 Forskrift om konsekvensutredning: FOR-2017-06-21-854: § 6 b) reguleringsplaner etter plan- og 

bygningsloven for tiltak i Vedlegg I, Nr. 25: «Nye bolig- og fritids-boligområder som ikke er i 
samsvar med overordnet plan.».  

 
 Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan 

og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 
 

Det konkrete tiltaket er ikke konsekvensutredet tidligere, men som det fremgår tydelig av planbeskrivelse, 
tas det høyde for flere av temaene som ble utredet i forbindelse med den tilgrensende planen «Nye 
Nordkjoselv», samt planen for «Utgård» (ligger like i nærheten). Det heter at:  
 

«konsekvensutredningen for en del tema [...] i stor grad er den samme for området som nå 
reguleres».  

 
Planen er, som tiltakshaver selv beskriver det «en innfylling av et hull i tidligere regulering».  
 
Denne vurderingen synes også fornuftig sett fra kommunens side.  
 
I saksutredningen som ble gjort i forbindelse med fradelingsaken i 2014 har Balsfjord kommune 
konkludert med at det dyrkbare arealet ikke ville kunne tas i bruk som følge av den totale 
sentrumsutviklingen i Nordkjosbotn, og anser arealet som en naturlig del av fortetting og utvidelse av 
nødvendig boligkapasitet nær sentrum. Vi la også vekt på følgende momenter i forbindelse med 
oppstartsmøtet:  
 



a) tiltak regnes som en utvidelse av eksisterende boligfelt 
b) tiltak regnes som ubetydelig av størrelse 

 
Med det ovenstående til grunn anses tiltak etter samlet vurdering fra kommunens side som tilstrekkelig 
utredet til at det ikke stilles krav om egen konsekvensutredning (KU). 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Balsfjord kommune detaljregulering for 
Movollen, planid 1933-253, som omfatter eiendommen gnr. 29, bnr. 284 og 113, med tilhørende 
planbeskrivelse og planbestemmelser, datert 08.11.2019, ut til høring og offentlig ettersyn. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10. 

 
Behandling i Formannskapet - 05.02.2020: 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  fra  Formannskapet - 05.02.2020: 
 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Balsfjord kommune detaljregulering 
for Movollen, planid 1933-253, som omfatter eiendommen gnr. 29, bnr. 284 og 113, med 
tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser, datert 08.11.2019, ut til høring og offentlig 
ettersyn. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10. 

 
  
 
Rett utskrift 
 
Janne Solvang 
Møtesekretær 


