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Fylkeskommunens uttalelse til høring - planforslag - 
detaljreguleringsplan for Malangen skole - planID 274 - Balsfjord 
kommune 
Troms og Finnmark fylkeskommune skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres 
planleggingsoppgaver. Ved utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner skal fylkeskommunen ivareta 
interesser som berører kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og 
transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, 
fylkesveger, havbruksinteresser og akvakultur. Etter folkehelseloven har fylkeskommunen også et ansvar for å 
ivareta folkehelse i planleggingen og samfunnsutviklingen. FNs bærekraftsmål og klimaloven legges til grunn for 
fylkeskommunens vurdering av plansaker.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune viser til deres oversendelse 20.04.2022 med høringsfrist 
02.06.2022. På grunn av arkeologiske undersøkelser informerte vi om at uttalelse kunne gis 
tidligst 8. juli.  
Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder. 
 
Planinitiativet var i oppstartsfasen gjenstand for diskusjon i regionalt planforum 20. januar. Her 
ble utredningskrav avklart og behov for arkeologiske undersøkelser/befaringer gjengitt. Det ble 
da gitt tilbakemelding om at planen ikke kunne vedtas før forholdet til kulturminneloven var 
avklart. Undersøkelsene er utført tidligere enn planlagt og vi kan komme med uttalelse tidligere 
enn anslått. Rapport og regning for befaring ettersendes. 
 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for en ny skole med trinn 1-10, dimensjonert for 
120 elever, i Mestervik. Skoleanlegget skal inneha en sentral nærmiljøfunksjon og inneholde 
gymsal som viktig kulturarena. 
 
Kulturminnevern 
 
Automatisk freda kulturminner 
Vi har vært på befaring innenfor planområdet og det ble ikke funnet spor etter automatisk freda 
kulturminner innenfor det omsøkte området. Det ble åpnet 9 sjakter med maskin og det ble tatt i 
alt 22 prøvestikk. Alle var negative. Planen er ikke i konflikt med automatisk freda kulturminner. 
Vi minner om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt, jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 8, 
som sier at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles umiddelbart, dersom det 
under arbeidet kommer frem gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet 
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Nyere tids kulturminner 
Innenfor planområdet på gbnr. 90/7, Lundgård, er det registrert tre eldre bygninger. Vi ber om 
gårdsanlegget reguleres til vern som hensynssone c) og at det utarbeides bestemmelser til 
denne hensynssonen om at istandsetting og vedlikehold skal skje etter antikvariske prinsipper. 
Da vi var på befaring, ble det registrert 3 rydningsrøyser fra den tida gården ble ryddet ca. 1850 
og en nyere struktur som besto av steiner som lå i en halvsirkel som sannsynligvis også kan 
knyttes til den eldre gårdsdrifta. Disse kulturminnene er ikke freda, men kan reguleres til 
hensynssone c) om kommunen ønsker å ivareta disse. Vedlagt følger et kart som viser hvor vi 
undersøkte og hvor det ble registrert spor etter nyere tids kulturminner 
 
Samferdsel 
I varsel om oppstart av detaljregulering for Malangen skole ble det varslet at plassering av 
skolen ville bli påvirket av mulighetene for sambruk med miljøbygget på sørsiden av 
fylkesvegen. Det ble ikke varslet da at skolens ansatte og besøkende skulle bruke dette 
området ved miljøbygget til parkering. Det ble på et senere tidspunkt, i et møte med TFFK, 
konsulent og Balsfjord kommune presentert en skisse på et nytt forslag til planområde, hvor 
parkeringen ved miljøbygget var tatt med. Planområdet som nå er sendt ut på høring 
innebefatter ikke parkeringsplassen ved miljøbygget, men en mindre del av fylkesvegen hvor 
forslagstiller ønsker å tilrettelegge for kryssing av veg. 
 
Byggegrense for formål o_U er 30 meter målt fra senterlinjen til fylkesvegen. Det er ikke satt av 
område i o_U til bussholdeplass og parkering. Arealformål for bussholdeplass og parkering bør 
angis som egne formål i planen.  
 
Ansatt- og besøksparkering er ikke med i detaljreguleringen. Her vil byggegrense gitt i vegloven 
gjelde. 
 
Sykkelparkering 
Plassering av sykkelparkering bør revurderes. Det er sannsynlig at elever vil sykle opp til skolen 
og plassere syklene tilfeldig. Sykkelparkering for både elever og ansatte bør etableres oppe ved 
skolen, og gjerne med tak. Stativene må utformes slik at syklene, uansett type, kan støttes og 
bli låst til dem. 
 
Vegnormal 
Det bør fremkomme i planbeskrivelsen eller i retningslinjene til planbestemmelsene at offentlige 
veger og gater skal planlegges, dimensjoneres og utformes etter krav til i henhold til Statens 
vegvesen sine vegnormaler og håndbøker. 
 
Planbestemmelser 
2.1. Dokumentasjonskrav, landskapsplan. Bussholdeplassen kan med fordel inngå i 
landskapsplanen og vi anbefaler at dette tilføyes i bestemmelsen. 
 
For 3.2.5/.3.2.6/3.2.7 bør ordlyd endres eller det må tilføyes at ingen av disse tiltak kan legges 
innenfor byggegrense mot fylkesvegen 
 
3.2.13. Parkering for ansatte. Bestemmelsen bør flyttes til 4.Rekkefølgebestemmelser da dette 
området ikke inngår som arealformål eller er en del av planområdet. 
 
3.2.15. ladeinfrastruktur for elbil. Det bør presiseres hvor ladeinfrastrukturen skal etableres. 
Hvis denne bestemmelsen er tiltenkt ansatt- og besøksparkeringen, må den legges under 
kapittel 4.Rekkefølgebestemmelse. 
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3.3.1. Krysningspunkter for gående. Ordlyd kan endres til: Krysningspunkter for myke trafikanter 
skal være belyst. 
 
3.8. Annen veggrunn – grøntområde (o_VG). Finner ikke formålet i plankartet. 
 
Rekkefølgebestemmelser 4.2.1. pkt Parkering og bussavvikling. Ordlyd bør endres til: 
Situasjonsplan for enveis-toveis bussholdeplass med drop off sone og parkerings løsning skal 
være godkjent av kommunen før utbygging startet.  
 
Rekkefølgebestemmelse 4.2.1 pkt. plan for sikker kryssing. Rettes til: Plan for sikker kryssing av 
kjørevei o_KV3 skal være utarbeidet, jfr. 3.6.2.  
 
Plankart  
Juridisk linje og sone for friskt H140 bør ikke strekke seg utenfor plangrensene.  
 
Formålene f_SVG og o_VG kan ikke finnes i plankartet. 
  
 
Avslutning 
I vår gjennomgang av planforslaget har vi vurdert at valgt løsning for parkering til 
ansatte/besøkende er en OK løsning. Det er noen usikkerheter knyttet til trygg ferdsel med 
utgangspunkt i dagens situasjon. Vi mener at bruk/oppgradering av eksisterende løsninger 
kontra nedbygging av uberørte arealer på oversiden av veien veier opp for dette i et 
bærekraftsperspektiv. Planen sikrer også «sikker kryssing» gjennom rekkefølgebestemmelser i 
pkt 4.2.1. 
 
Kommunen har gjort mye forarbeid ved valg av ny skolestruktur og flytting av skole fra Sand til 
Mestervik, som ikke kom godt nok frem ved oppstartsvarselet til planarbeidet. Etablering av ny 
skole vil føre til nedbygging av 10 daa dyrka og dyrkbar jord og utfordrer derfor hensyn til 
jordvern. Utredningene gjennomført i planarbeidet sammenstilt med kommunens ønske om å 
satse på Mestervik som et sentrumsområde gjør at jordvernet i dette tilfellet kan vike.  
 
Vi følger også Statsforvalterens merknad angående universell utforming. 
 
Våre innspill til oppstartsvarselet er i det øvrige ivaretatt gjennom planforslaget. 
 
 
  
Med hilsen 
 
Anne Øvrejorde Rødven Christina Solhaug Joakimsen 
Seksjonsleder, areal- og samfunnsplanlegging Rådgiver, arealplanlegging 
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