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Innstilling til vedtak: 

 

Plan 252- kommunedelplan for Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen, med plankart 

datert 15.05.2018, planbestemmelser datert 15.05.2018 og planbeskrivelse datert 

15.05.2018, vedtas.  

 

Vedtaket er gjort i henhold til Plan og bygningsloven § 11-15.  
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 Innhold i planen:  

 

Hillesøy, Sommarøy og Brensholmenområdet er levende, livskraftige bygder 

med et stabilt folketall og er et av de mest aktive fiskeværene i Troms.  

 

Hovedmålet for dette planarbeidet er at området skal utvikle seg videre og at 

planverket – så langt det er mulig – skal legge til rette for det. Det eksisterer 

et stort antall større og mindre reguleringsplaner i området. Disse vil fortsatt 

gjelde, også etter at denne planen er vedtatt, men vil kunne omfattes av 

endringer.  

 

Det som kanskje vil få størst arealmessige konsekvenser for utvikling av 

området, er etablering av en rekke hensynssoner. I planområdet er det nå 

hensynssoner for kulturminner, for landskap, for naturlandskap og landbruk, 

samt sikringssone for nedslagsfelt til drikkevannet i området. Hensynssonene 

får virkning på alle, eldre reguleringsplaner i området.  

 

Planforslaget fanger opp utviklinga som har skjedd de siste årene, samtidig 

fremhever den – gjennom arealformål og hensynssoner – verdiene i 

samfunnet. Storslagen natur og landskap setter sterke preg på området.  

 

I korte trekk kan man sammenfatte planprosessen med at hovedtrekkene i 

eksisterende, eldre planer videreføres. De fleste endringene som er foretatt er 

knytta til boliger, utfartsparkering og justeringer knytta til industri og næring 

til lands og til vanns.  

 

Området er rikt på kulturminner og disse vil legge premisser for utvikling, 

utvidelser og bebyggelse. På samme tid er det nettopp disse kulturminnene 

som representerer stedets rike historie og som kan gi ytterligere aktivitet til 

reiselivet og turismen i området. Planforslaget bidrar til nødvendig 

tilrettelegging for næringslivet, forbedring av trafikksikkerhetsmessige 

forhold, og setter søkelyset på boligtomter/tomteberedskapen i planområdet.  

 

De trafikale forholdene i planområdet knytta til parkering og trafikk-sikkerhet 

er planlagt forbedra, med etablering av utfartsparkeringsplasser flere steder i 

planområdet.I tillegg er det etablering av gang- og sykkelveg langs 

Brensholmvegen (FV54 og RV862) fra Svehaugen til krysset til Sandnes-

hamnvegen, ei strekning på 2067 meter. 

 

Planområdet er gjennomgått for å finne områder som er velegna til etablering 

av nye boligområder. Prosessen har ført med seg fem nye bolig-tomter på 

Hillesøy, et felt på ca. 7 daa i Kvalvika, et boligfelt på Brensholmen, 

Gunnelhaugen på 11 daa. En mindre utvidelse av plan 0989. I tillegg åpnes 

det for å kunne kombinere forretningsområde med boliger, og bestemmelser 

om tillatt boligbygging innen LNFR-områder og Grønnstruktur. 

 

 

 

 

   



 

          
    Planavgrensning for kommunedelplan for Sommarøy, Hillesøy og    

  Brensholmen. 

 

 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlagte 

saksdokumenter 

  

  

  

  

  

   
      01. Plankart 15.05.18 

      02. Planbestemmelser 15.05.18 

      03. Planbeskrivelse                                15.05.18  

04. Merknadsbehandling 2.gang  

05. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder 

06. Delutredning landskap 

07. Delutredning av kulturminner 

08. Temakart Kulturminner, Hensynsone H570_1-28 

09. Temakart Kulturminner, Bånleggingssone  

             H730_1-59 

15.05.18 

17.03.18 

17.03.18 

13.05.18 

15.05.18 

15.05.18 

 

  
 



Beskrivelse av 

planprosessen 

  

  

Området som omfattes i planarbeidet er prega av stor aktivitet og 

opplever et større press på arealene enn noe annet sted i distrikts-

Tromsø. Derfor er behovet for et oppdatert planverk til stede. Dette i 

tillegg til at gjeldende planverk er fra 1976 og 1982.  

  

  

Kommunestyret fastsatte program for kommunedelplan for 

Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen Plan 252 i møte 24. september 

2014.  

  

  

 

Våren etter ble forslag til kommunedelplan lagt ut til høring og 

offentlig ettersyn. I løpet av denne prosessen kom det krav fra 

fylkeskultur om å konsekvensutrede deler av planområdet med 

henblikk på kulturminner. I tillegg opplevdes ikke 

boligtomteberedskapen på Sommarøya som tilstrekkelig.  

 

Med bakgrunn i disse tilbakemeldingene ble det utarbeidet et nytt 

forslag til kommunedelplan for Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen 

Plan 252, som var lagt ut til ny høring og offentlig ettersyn våren 

2017.  

  

     

  

I samsvar med forskrift, og som ledd i planarbeidet, er det utarbeidet 

konsekvensutredning for områder der det er foreslått endring i 

nåværende arealbruk. 29 områder er konsekvensutreda. Dette 

spenner fra deponi i sjø og andre næringsrelaterte tiltak, til 

samferdselsrelaterte forhold og etablering av boligtomter.  

 

14 av disse ble vurdert som gode, gjennomførbare tiltak. 15 tiltak ble 

vurdert som ikke gjennomførbare tiltak, mellom annet med bakgrunn 

i kulturminnerikdommen i området, som begrenser utbygging og med 

bakgrunn i landskapsmessige hensyn.  

  

  

 

Saken ble behandlet i formannskapets møte 16.mai 2017 – og her 

ble den vedtatt lagt ut på ny høring og offentlig ettersyn i 9 uker.  

 

Det ble avholdt et åpent møte i samarbeid med utviklingslaget 

15.juni 2017.  

 

På bakgrunn av 2. gangs høring, legges nå saken fram til endelig 

behandling. Etter 2. gangs høring er det mottatt 22 nye (og noen 

gamle) merknader. Med utgangspunkt i merknadene har det vært 

en dialog med Troms fylkeskultur, og det har vært avholdt møte 

med Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune 

planavdelingen. 

  

Merknadene er behandlet slik det går fram av vedlegg datert 

09.04.2018. Det er ikke mottat innsigelser til planen i 

2.høringsrunde. På bakgrunn av merknadene er det ikke funnet 

grunnlag for å gjøre endringer i planen som utløser nye 

  



høringsrunder.  

 

  

  
 Endringer gjort i plankartet: 

- Det er lagt inn byggegrense langs sjø, i henhold til plan– 

og bygningsloven § 1-8. 

- Farled inn til Sommarøy havn er utvidet. 

- Det er lagt inn bestemmelsesområde der det tillates 

boligbygg i LNFR og Grønnstruktur. (B1, B2, B3). 

- Justeringer av hensynsoner H570 «uavklart» kulturminne i 

databasen Askeladden, dato 15.05.2018. 

 - Justeringer av båndleggingssoner H730, automatisk freda 

kulturminner i databasen Askeladden, dato 15.05.2018. 

- Kulturminne enkeltpunkt R er fjernet. Enkeltpunkt er 

innen hensynsone eller båndlegginssone. 

 

Endringer gjort i planbestemmelsene:  

Det er gjort endringer i planbestemmelsene på bakgrunn av 

merknader fra Kystverket, Fylkesmannen i Troms, Troms Fylkes-

kommune og Tromsø kommune ved Vann og avløp. Det er gjort 

nødvendige endringer i planbestemmelsene i tråd med oppdaterte 

endringer Plan og bygningsloven 2008. 

 

  

  

  

 


