
   

 

 

 

 

1 

 

Saksfremlegg 
  

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 15/1060 /12387/19-PLNID 

253 

Jacqueline Anne Randles 27.03.2019 

    Telefon: 

904 15 163 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

          

Byutviklings-, miljø- og transportkomiteen 

Kommunestyret  

 

PLAN 253 – KDP BYUTVIKLINGSOMRÅDE STAKKEVOLLVEGEN – ENDELIG 

VEDTAK  

 

Innstilling til vedtak: 
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Sammendrag 
 

Kommunedelplan 0253 for byutviklingsområde, Stakkevollvegen, ble 

vedtatt i kommunestyret 25.04.2018, med unntak for området benevnt 

som «Midtbyen».  

 

Kommunestyret vedtok en ny behandling av «Midtbyen», med sikte 

på å revidere prosesskrav for områdets fremtidige planlegging. 

Tidligere krav om områderegulering for hele «Midtbyen» er dermed 

fjernet i foreliggende planforslag og erstattet med krav om 

detaljreguleringsplaner.  

 

 
Figur 1Midtbyen gjelder Kræmer, Torget Øst, Bjørnstranda, Torget vest, samt deler av 
Guleng og Langsund 

Opparbeidelse av Esso-tomta var tidligere sikret gjennom strenge 

rekkefølgekrav til nabotomtene og krav om områderegulering, som 

skulle se utviklingen av området under ett. Dette er endret, og er 

istedet erstattet med krav om detaljreguleringsplan. Rekkefølgekrav til 

opparbeidelse av Essotomta består fortsatt, men er endret for å bidra 

til mer fleksibilitet for naboeiendommene. Behov for offentlig areal til 

park og byggeområde har ikke endret seg, og er fortsatt avgjørende for 

en fremtidig utvikling av den grønne bydelen.  

 

    

Mål for planen Revidert plan skal sikre at «Midtbyen» kan utvikles til et levende og 

fremtidsrettet bydelssenter i tråd med intensjonene i KDP 0253. 

«Midtbyen» bydelssenter skal fremstå som hjertet til den nye, grønne 

bydelen som knytter sammen Tromsø Sentrum og Breivika-UiT-UNN 

området.  

 

    

Hovedinnhold Innenfor allerede fastsatt formål endres prosesskrav for «Midtbyen» 

fra områderegulering til detaljreguleringer (utdrag fra saksfremlegget 

des 2018).  

Hovedgrepene inkluderer: 

 En økning i byggehøyde og utnyttelse på østsiden av 

«Midtbyen», som er tilpasset definisjonen av et bydelssenter 
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 Krav til tilstrekkelig uteoppholdsareal/lekeareal med høy 

kvalitet innenfor detaljreguleringsområder er definert på 

østsiden 

 Videreføring av kravet om avsetting av areal til offentlig 

byggeformål og offentlig parkformål på Esso-tomta  

 Rekkefølgekravene til grønnstruktur o_GP endres for å tillate 

utvikling av BKB7 og BKB8 uten avhengighet til 

naboeiendommen (Esso). Dette forutsetter at tilstrekkelig areal 

til strøkslekeplass avsettes innenfor BKB7 og BKB8. Dersom 

strøkslekeplass ikke kan løses på egen tomt, vil 

rekkefølgekravet til opparbeidelse av parkareal på Essotomta 

gjelde.   

 Sikring av interngate gjennom hele planområdet 

Endringer krevd av sektormyndighetene ifm. offentlig ettersyn er tatt 

med og skissert ut i merknadsbehandlingen (jf. vedlagt).  

 

 

    

    

    

Vurdering Administrasjonen har gjennomført kommunestyrevedtaket i sak 85/18, 

av 25.04.2018. Siden april 2018 har det pågått en omfattende 

medvirknings- og konsultasjonsprosess, samt offentlig ettersyn av den 

reviderte planen. Administrasjonen har forsøkt å ivareta planens 

intensjoner og imøtekomme ønsker fra grunneierne i «Midtbyen», der 

det var mulig. Andre ønsker er nedprioritert av hensyn til behovet for 

helhetlig byutvikling av et av byens viktigste og mest fremtidsrettete 

områder.  

 

Helhetlig planlegging av hele bydelen har vært hovedoppgaven til 

administrasjonen. Som påpekt i merknaden fra Troms 

fylkeskommune, vil en endring av prosesskrav, i form av fjerning av 

krav til områderegulering, gjøre det vanskeligere å få til en god og 

helhetlig planlegging i området.  Administrasjonen er enig i denne 

vurderingen. 

 

I byutviklingssammenheng står administrasjonen fast på at Esso-tomta 

skal avsettes til offentlig park og offentlig byggeområde, uten 

boligformål. Dette plangrepet er et viktig steg i en helhetlig 

planlegging hvor tilrettelegging for areal til offentlige formål er en 

essensiell del av byutviklingen. Å avsette deler av Esso-tomta til 

boligformål, slik Realkapital Utvikling AS har ønsket, vil svekke 

intensjonen til hele planen – at bydelen skal ha en åpen, offentlig park 

tilknyttet sjølinjen som kan brukes av alle. Dersom man reduserer 

arealet som skal romme viktige offentlige funksjoner så sikres ikke 

langsiktige behov som følger av omfattende private utbyggingsønsker. 

Muligheten for uteareal til skoler/barnehager eller idrettsfasiliteter 

anses som viktig, og i tråd med intensjonen til planen.  
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Avsetting av areal til park er ikke en ny idé. Området har vært utredet 

og avsatt til friområde i gjeldende kommunedelplanen, og er et viktig 

byutviklingsgrep for å sikre den grønne bydelen som er skissert i 

Storyboard Stakkevollvegen. Esso-tomta har ingen eksisterende 

bebyggelse i dag, noe som forenkler en fremtidig opparbeidelse til 

offentlig formål.  

 

Detaljerte planer for de offentlige arealene er fortsatt ikke fastsatt, 

men båndlegging i overordnet plan vil sørge for at kommunen har tid 

og mulighet til å planlegge etter behov. Realkapital Utvikling AS er 

uenig i at kommunen har anledning til å båndlegge ESSO-tomta uten 

at kommunen har en klar intensjon om å iverksette noe her på kort 

sikt. Til dette bemerker administrasjonen at en kommunedelplan, etter 

pbl. § 11-5, er en arealplan som viser sammenhengen mellom 

framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal angi 

hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for 

hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke 

viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Det 

følger av forarbeidene til loven (Ot.prp nr. 32 (2007-2008) s. 125) at 

arealdelen er en oversiktsplan, der hovedtanken er at arealdelen 

(herunder også kommunedelplaner) skal trekke opp hovedlinjer som 

seinere fylles ut og konkretiseres gjennom reguleringsplaner. Videre 

bør ikke kommune(del)planer være detaljert mht. byggeområder. 

Hovedregelen er at det skal utarbeides reguleringsplan før 

gjennomføring av byggetiltak i slike områder. Etter administrasjonens 

vurdering kan derfor ESSO-tomta avsettes til offentlig formål. 

 

Økonomiske 

konsekvenser for 

kommunen ved å 

avsette areal til 

offentlig formål 

 

Å avsette ubebygd areal til offentlig formål, som for ESSO-tomta, 

innebærer en betydelig begrensning av grunneiers rådighet og 

utnyttelse av eiendommen. Grunneier har derfor, etter pbl. § 15-1, 

mulighet for å fremsette krav mot kommunen om å innløse disse 

arealene etter fire år, dersom arealet ikke blir regulert eller avsatt til 

annet formål i arealdelen. 

 

Administrasjonen anser det som nærliggende at grunneier i denne 

saken vil kunne ha rettslig grunnlag for krav om innløsning etter fire 

år. Kommunestyret bør på denne bakgrunn ta høyde for at det kan 

oppstå en økonomisk forpliktelse om å innløse verdien av ESSO-

tomta innen fire år etter vedtak av kommunedelplanen.    

 

Det tilføyes at en kommunedelplan båndlegger areal, slik at 

kommunen kan videreutvikle hvordan arealet skal disponeres på et 

detaljert nivå i reguleringsplaner, innenfor de kartfestete formålene. 

Foreløpig har ikke kommunen konkrete planer for hvilke underformål 

som skal inkluderes i en fremtidig regulering av arealer til offentlige 

formål. KDP er et langsiktig verktøy, som gir kommunen muligheten 

til å planlegge både økonomisk og arealmessig for fremtiden.  
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01 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlagte 

saksdokument 

(ikke uttømmende) 

  

 

01. Forslag til planbestemmelser  06.03.2019 
02. Forslag til reguleringsplankart  06.03.2019 
03. Forslagstillers planbeskrivelse  06.03.2019 
04. Innkomne merknader (Midtbyen revisjon) 

2019 

Udatert 

05. Merknadsbehandling (Midtbyen revisjon) 

2019 

Udatert 

06. Innkomne innspill 2017/2018 med    

merknadsbehandling 

Udatert  

07. Kommunestyrets vedtak 85/18 25.04.2018 
      
Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

 01. Kommuneplanens arealdel 2017-2026  
 02. Kommuneplanens samfunnsdel  2015-2026 
 03. Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018  
 04. Strategisk næringsplan 2014-2020  

   05. Kystplan Tromsøregionen 2015-  
  06. Fylkesplan for Troms 2014-2025 

  07. Regional planstrategi  2014-2025 

  08. Regional Transportplan for Troms 2014-2025 

  11. Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 

   

Reguleringsplaner 01. Plan 1624 Kræmer Brygge  03.11.2010 

02. Plan 1569 Stakkevollvegen 09.06.2009 

03. Plan 1821 Stakkevollvegen  opphevet 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

02 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

  

  

  

  

  

 

 

1. KDP 0253 vedtak – kommunestyret 85/18 25.04.2018  
2. Arbeidsmøte – Bjørn Eiendom 24.05.2018  

20.09.2018 
3. Arbeidsmøte – Realkapital Utvikling 18.06.2018 

17.08.2018 

4. Arbeidsmøte – Kræmer Eiendom 09.08.2018  
5. Fellesmøte – Midtbyen øst (grunneiere) 18.10.2018  

6. Offentlig ettersyn frist 01.02.2019 (forlenget 

frist etter forespørsel fra Fylkesmannen 
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 08.02.2019) 

    
    
    

  

Planprosessens 

spesielle sider 

  

   Videre forpliktelser fra kommunen: 

 Medvirkning i den videre planprosessen 

 Finansiering av Essotomta, utbyggingsavtaler med utbyggere i 

nord og sør. 

 Prioritering av byutviklingsområdet i videre økonomisk 

planlegging 

 

 

 

03 Planvurdering 
  

Bakgrunn I desember 2018 ble det reviderte planforslaget for område «Midtbyen» 

lagt ut til offentlig ettersyn med sju ukers frist. Til grunn for revisjonen 

ligger kommunestyrets vedtak 85/18 en ny behandling av de innkomne 

merknadene fra 2017, samt en omfattende dialogprosess med 

grunneierne på øst-siden av «Midtbyen».  

 

Nytt innspill ifm. konsultasjonsprosessen i 2018, samt de nye 

merknadene til den reviderte versjonen av KDP 0253 følger vedlagt.  

I tråd med vedtaket i sak 85/18 videreføres hovedmålene i KDP 0253.   

Hovedintensjonene i KDP og Storyboard Stakkevollvegen er at området 

skal bidra til:  

 å utvikle område til en grønn bydel med tilgang til sjø og gode 

grønnstrukturer, kombinert med urbane kvaliteter.  

 å muliggjøre etablering av en bydelspark som en grønn lunge i 

planområdet.  

 å utvikle nærhetsbyen, som legger opp til at folk kan jobbe, bo, 

handle og drive fritidsaktiviteter i sin egen bydel.   

 økt boligbygging, herunder avklaring av behov for økt kapasitet 

for offentlige utbyggingsområder, som igjen muliggjør 

utbygging av skoler, idrettsanlegg, barnehage m.m.  

 økt byggehøyde, utnyttelse og utfyllingspotensial.  

  

Revisjonen har forsøkt å sikre at en endring av prosesskrav ikke skal 

vanskeliggjøre gjennomføring av de overnevnte intensjonene, men 

samtidig åpne opp for bedre fleksibilitet for grunneiere som planlegger 

utvikling av egne areal.  

 

Realisering av Esso-tomta har vært et viktig tema i arbeidet etter 

vedtaket i sak 85/18. Administrasjonen mener at kommunen hele tiden 

har vært tydelig på at Esso-tomta skal avsettes til offentlige formål, for 

å sikre behov for offentlige parkareal og offentlige byggeområder. Med 

utgangspunkt i opprinnelig plankart for KDP 0253, har 
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administrasjonen holdt fast på denne hovedintensjonen i revidert KDP 

0253.  

 

Administrasjonen mener at dette er ett av de viktigste 

byutviklingsgrepene som kan gjøres i en fremtidsrettet bydel - å avsette 

areal fullt og helt til offentlig bruk. 

  

Områderegulerin

g/  

utnyttelse/høyde  

og helhetlig  

planlegging 

Administrasjonen har fjernet kravet om områdeplan for «Midtbyen» og 

erstattet det med krav om detaljregulering, etter ønsker fra 

kommunestyret og flertallet av grunneierne. Se revidert 

merknadsbehandling 2017/2018. 

 

En økt tomteutnyttelse, samt maksimal høyde, er skissert for østsiden 

av «Midtbyen». Maksimal høyde er vurdert ut fra allerede regulerte 

høyder langs østsiden i planområdet. Kræmer Eiendom har allerede fått 

vedtatt en reguleringsplan med en maksimal høyde på kote + 46,3 m, 

for et punktbygg midt i utbyggingsområdet deres. Denne konkret 

plasserte høyden anses som positivt. Østsiden av «Midtbyen» får en 

maksimal høyde på kote 47,0 m, og en tomteutnyttelse på 250 % BRA. 

Dette åpner for muligheten for et lignende punktbygg i 

utbyggingsområdet BKB8. 

  

Planbestemmelser for Midtbyens østside krever ellers at:  

 Bebyggelse skal utformes med variasjon i arkitektoniske uttrykk, 

høyde, typologi og bebyggelsesmønster. Bebyggelsen skal 

utformes slik at det oppnås variasjon i lange fasadeløp. 

Intensjonene i storyboardet skal legges til grunn for utviklingen.   

 Bygninger og offentlige rom, inkludert sjøfront, skal tilpasses i 

skala, høyde og tetthet slik at omgivelsene blir gode å oppholde 

seg i for mennesker, og stimulerer til variert bruk.  

 

Detaljert utforming av bebyggelse må skje i en detaljreguleringsprosess 

i samråd med administrasjonen. Kravet om områderegulering er også 

fjernet for vestsiden av «Midtbyen», men på grunn av et høyt antall små 

eiendommer her, vil detaljregulering kunne vanskeliggjøre en god, 

helhetlig planlegging og føre til et «stykkevis og delt» 

planleggingsregime. Det bør påpekes at både tidligere KDP 0229 

Stakkevollvegen – Tromsømarka, samt ny KDP 0253 Stakkevollvegen 

byutviklingsområde, forutsetter at man ikke videreutvikler og 

sementerer dagens fragmenterte eneboligstruktur langs vestsiden av 

Stakkevollvegen.   

 

Vestsiden av «Midtbyen» har fått bestemmelser som tillater utbygging 

på lik linje med resten av vestsiden i planområdet, med en beskjeden 

økning i tillatt høyde, 15,0 m over Stakkevollvegen, etter ønsker fra 

grunneierne (jf. merknad fra Miliarium 2017). Utnyttelse i 

detaljreguleringer skal forholde seg til de samme kravene som resten av 

planområdets vestside.    

 

Muligheten for regulering av flere eiendommer under ett på vestsiden er 
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fortsatt tilstede, og konkretisert i tabellen i pkt 9.3 i planbestemmelsene.  

 

Fordelen med områderegulering på vestsiden blir at bebyggelsen kan 

inkorporere flere arealer, med mulighet for å kunne løse krav til 

uteoppholdsarealene sammen med naboeiendommene. En utvidet 

detaljregulering på vestsiden blir også fordelaktig med tanker på at 

kravene til uteoppholdsareal kan løses på tilgrensende eiendommer. Det 

presiseres at områderegulering i vest kun er påpekt som en mulighet, og 

ikke et krav.  

  

Ved detaljreguleringsprosesser blir det viktig at tekniske rammeplaner 

og stedsanalyse ser på områder utover planområdet som reguleres. 

Analyser og dokumentasjonskrav skal benytte prinsippene og 

intensjonene i Storyboard Stakkevollvegen som en mulighetsstudie for 

utviklingen i av «Midtbyen» og planområdet. Slike krav stilles også ved 

oppstart av detaljregulering, se Tromsø kommunes planveileder. 

  

 

Bydelssenter I Kommuneplanens arealdel 2017-2026 er «Midtbyen» skissert som et 

naturlig sted for et bydelssenter i planområdet. Både i KPA og i kapittel 

3 i KDPs planbeskrivelse presiseres det at «bydelssenteret skal ha høy 

arealutnyttelse, tydelige senterfunksjoner og offentlig torg/park». 

Utbygging i et bydelssenter skal skje konsentrert, med god tilknytning 

til kollektivtransport, og utformes slik at det gis gode betingelser for 

opphold i offentlige rom.    

 

Revisjonsarbeidet har tydeliggjort «Midtbyen» som bydelssenter, særlig 

i øst, med økt mulighet for en høyere utnyttelse av tomteareal, inkludert 

utfyllingspotensial, samt økt andel boligformål.   

En fordeling av andre typer formål, blant annet næringsformål, 

tjenesteyting og andre boligkompatible formål, er flyttet ned til 

detaljreguleringsprosesser som skal gjøres i samarbeid med 

administrasjonen.   

 

 
Figur 2 Midtbyen er naturlig bydelssenter mellom sentrum og Breivika (fra planbeskrivelse 

Andelen forretningsformål i «Midtbyen» er holdt på samme nivå som 

tidligere skissert i planforslag for KDP 0253. Dette av hensyn til 
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Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 og de vedtatte 

rammene i Kommuneplanens arealdel 2017-2026.  

  

Troms fylkeskommune er positiv til tydeliggjøring av «Midtbyen» som 

bydelssenter, og er tilfreds med kommunens valg når det gjelder å 

avklare omfang av detaljhandel ved eventuelle detaljreguleringer.  

 

Utfylling/utbyggin

g i sjø 

Utfylling/utbygging i sjø har vært et viktig tema i KDP, og planen har 

skissert muligheter for utradisjonelle utfyllinger som inkluderer 

overgangsbroer, pirer og kanaler som trekker seg inn i byggeområdene.   

Tidligere har planbestemmelsene begrenset muligheten for utfylling, 

med krav om vedtatt områderegulering før utfylling i sjø kan tillates. 

Dette fjernes, slik at vanlige regler om krav til reguleringsplan erstatter 

krav til områderegulering. I dialogprosessen har det vært stilt spørsmål 

angående muligheten for å fjerne kravet om reguleringsplaner i forkant 

av eventuelle utfyllingsprosjekter. Administrasjonen påpeker at kravet 

om reguleringsplan er tatt med for å sikre forutsigbarhet for alle 

interessenter, inkludert sektormyndigheter. Viktige etater, som for 

eksempel Kystverket, Fylkesmannen, NVE m.m., må gis anledning til å 

kommentere et utfyllingstiltak, slik at alle interesser ivaretas.  

 

Uteoppholdsareal 

og parkareal 

En sentral intensjon med KDP 0253 har vært etablering av park og 

lekeplasser av høy kvalitet for et større antall boliger. I dette inngår det 

også en aktiv kai- og sjøfront som kan tilrettelegges for flere 

brukergrupper og aktiviteter.  

 

Her har deler av Esso-tomta vært tiltenkt en mulig framtidig bydelspark 

som kan bidra til å oppfylle kravene til strøkslekeplass for større 

utbyggingsprosjekt på nabotomtene. Planlegging av offentlig areal uten 

boligformål har vært et bevisst og gjennomtenkt tiltak, som 

administrasjonen mener vil løfte området og bidra til økt attraktivitet og 

bedre bomiljø for hele «Midtbyen».  

 

Med et endret prosesskrav må strøkslekeplasser, samt krav til 

uteoppholdsareal, løses i de respektive detaljreguleringene.   

Rekkefølgekrav i punkt 11.4, kulepunkt 2 stilte krav om at bydelspark 

på Esso-tomta måtte være opparbeidet før igangsetting kunne gis til 

Bjørnstrand eller Kræmer. Det er dette kravet som grunneierne på 

Bjørnstrand og Kræmer har ment skaper en avhengighet til Esso-tomta 

som er unødvendig. I dialog med grunneierne i 2018, var Bjørnstrand 

og Kræmer enige om at de istedenfor kunne oppfylle kravene til 

lekeplass og uteoppholdsareal innenfor egne byggeområder, slik at de 

unngikk å være avhengig av Esso-tomta. I merknadsbehandlingen i 

2019 har Kræmer endret mening, og drøftet muligheten for at kravene 

til strøkslekeplass kan oppfylles på Esso-tomta. Administrasjonen 

påpeker at slike forhold ikke kan diskuteres på overordnet plannivå 

(KDP), og må diskuteres videre i en detaljreguleringsprosess.  

 

Oppmyking av rekkefølgekravene for utvikling av Esso-tomta kan 

resultere i at offentlig park ikke blir opparbeidet i overskuelig framtid. 
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Dette vil være uheldig med tanke på oppfølging av hovedmålene i 

planen. Dersom tilgrensende eiendommer ønsker å løse krav til 

strøkslekeplass på Esso-tomta så gir planen rom for dette, og dermed 

realisering av de opprinnelige intensjonene i planen. 

 

Esso Helt konkret er Esso-tomta avsatt til offentlig byggeområde, et formål 

som er egnet til utbygging av skoler, idrettsfasiliteter m.m., i tillegg til 

offentlig grønnstruktur som er tiltenkt bydelspark. Det er viktig å legge 

merke til at offentlig park er kartlagt med utfyllingsareal også i sjø.  

 

 
Figur 3 Essotomta, med Kræmer i sør og Bjørnstrand i nord (skråbilde – 2019) 

Strategien i kommunedelplanen viser en mulighet for utfylling til kote -

10m, men det er lite sannsynlig at man til å fylle ut for å etablere park 

her. Uten utfylling er det ca. 10 daa areal avsatt til bydelspark, med ca. 

åtte daa avsatt til offentlig byggeområde.   

 

Realkapital Utvikling AS har fremmet ønske om at formålene på Esso-

tomta endres til at boligbygging kan tillates. Skissene har blitt utviklet 

etter den siste offentlige ettersynsperioden, for å ta høyde for 

bekymringen om en reduksjon av det offentlige byggeområdet. Se 

vedlegg til saksfremlegget.  

 

Skissene fremmet (utsnitt av prinsipp 1 finnes under) av Realkapital 

Utvikling AS kan bidra til en realisering av offentlig parkareal med 

bruk av utbyggingsavtaler og krav til opparbeidelse, men 

sammensetning av arealet blir da ikke i tråd med intensjonen i planen. 
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Premisset har alltid vært at området ikke skal inkludere boliger. En slik 

formålsendring på Esso-tomta vil være et vesentlig hinder for 

kommunens mulighet til å ivareta behovene for offentlig, sosial 

infrastruktur, som vil tvinge seg frem i Borgtun-området.  

 

 
Figur 4 Prinsipp 1 oversendt fra Realkapital Utvikling AS med boligformål på Essotomta. 
Høringsuttalelsen finnes som vedlegg. 

 

Begrensede arealreserver for kommunal utbygging er et 

tilbakevendende problem i kommunal planlegging. En endring her til 

delvis boligformål vil begrense mulighetene for utbygging av ikke bare 

en bydelspark, men også mulighetene for etablering av viktige tjenester 

som er essensielle for fremtidens by.   

  

Innspill fra Realkapital Utvikling AS er inkludert i merknadsvedlegget.   

Det er viktig å påpeke at dersom BKB7 og BKB8 (Bjørnstrand og 

Kræmer) klarer å oppfylle kravene til strøkslekeplasser i egne 

detaljreguleringer, vil rekkefølgebestemmelsen som tidligere har sikret 

opparbeidelse av parkareal o_GP, falle bort. Eventuell opparbeidelse av 

parkdelen av Esso-tomta må da trolig bekostes av kommunen.   

 

Ferdselsåre Revideringen av plankartet har sikret at vei gjennom området er 

kartfestet gjennom hele planområdet, inkludert område BN2, der denne 
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tidligere ikke var tegnet inn. 

 

Det stilles følgende krav: «Areal til gjennomgående gang- og 

sykkelløsning – interngate, skal sikres i alle reguleringsplaner, i tråd 

med intensjonene i plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, og 

Storyboard Stakkevollvegen.» Dette vil bidra til realisering av denne 

veien langs hele planområdet. 
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04 Vurdering av 

merknader og 

ev. innsigelser 

 

  

Den reviderte planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i 

formannskapets møte 04.12.2018. Høringsfristen var satt til 2. februar 

2019 (seks uker, pluss 1 for å ta hensyn til jul). Fristen ble senere 

utvidet med en uke, etter forespørsel fra Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark. Det kom inn 14 merknader, som er nærmere redegjort for 

og kommentert i eget vedlegg.  

 

Kystverket og NVE fremmet flere merknader, som hovedsakelig er 

fulgt opp i sin helhet. Planbestemmelsene er endret for å reflektere 

merknadene.  

 

Merknaden fra Troms fylkeskommune påpeker farene med en endring 

av prosesskrav fra områderegulering til detaljregulering: «Når kravet 

nå er foreslått fjernet (områderegulering) gjør kommunen det 

vanskeligere å få til en god og helhetlig planlegging. Isteden øker 

mulighetene for en stykkevis og delt planlegging, som også kan 

resultere i en lavere utnyttelse av områdene ved at utviklingen av 

området ikke ses på i sammenheng.»  

 

Troms fylkeskommune er positive til at endringene i 

kommundelplanen tydeliggjør Midtbyen som bydelssenter. I den 

sammenheng vil fylkeskommunen understreke viktigheten av at 

kommunen holder fast på at arealet som er avsatt til offentlige eller 

privat tjenesteyting, videreføres.  

 

Norges handikapforbund har stilt seg kritisk til det de påpeker som 

mangelfull håndtering av universell utforming. Administrasjonen vil 

påpeke at KDP 0253 er en overordnet plan som hovedsakelig tar 

stilling til arealdisponering på overordnet nivå. Det stilles krav om at 

UU skal redegjøres for i de konkrete detaljreguleringene og 

byggesakene som blir en konsekvens av denne planen.  

 

Fylkesmannen har fremmet merknad til planen angående 

støyavviksone. Administrasjonen bemerker at dette er en overordnet 

plan, og at støyvurdering og -sikring skal gjøres mer detaljert på 

detaljreguleringsnivå. Det henvises her til opprinnelig KDP vedtatt i 

kommunestyret 25.04.2018. Rullering av bestemmelsene knyttet til 

støy skal gjøres i samråd med Fylkesmannen. 

 

Det kom inn en rekke merknader fra grunneiere, de er svart ut på en 

grundig måte i vedlegget. Noen planbestemmelser er presistert som 

følge av merknadene, men forslag om vesentlige endringer av planens 

oppbygging og intensjon er ikke gitt medhold.  

 

Realkapital Utvikling AS har videresendt oppdaterte skisser til en 

opparbeiding av Essotomta, men som redegjort for i 

merknadsbehandlingen, er disse skissene i strid med planens 

intensjoner, dvs. de avsatte arealformålene i opprinnelig plankart. 
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Administrasjonen må ivareta behovet for hele Tromsøs befolkning, og 

sikre at viktige byutviklingsgrep tas på overordnet nivå. Tidligere 

politiske behandlinger av saken har vist at det er et ønske om å sikre 

areal til offentlige formål, særlig et stort parkareal, som har vært utredet 

som en del av både denne og tidligere kommunedelplan. Utredningene 

tilknyttet utvikling av arealene langs Stakkevollvegen har vist 

viktigheten av å avsette et sentralt parkareal til nytte for hele området, 

samt et behov for tilstrekkelig med offentlig byggeareal. Å avsette areal 

på Esso-tomta til boliger, vil gå på bekostning av helheten og 

intensjonen om areal til offentlige formål samt en åpen offentlig park 

tilknyttet sjølinjen som kan brukes av alle. Mulighet kvalitetsrike 

utearealer til skoler/barnehager eller idrettsfasiliteter anses som viktig 

og i tråd med intensjonene og de sentrale premissene i arbeidet med 

KDP 0253. Storyboard Stakkevollegen gir flere eksempler på hvordan 

dette kan realiseres på Essotomta.  
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05 Konklusjon  
Revidert forslag til KDP 0253 for området «Midtbyen» ivaretar 

kommunestyrets vedtak av 25.04.2018. Kravet om områderegulering 

for hele «Midtbyen» er fjernet. Planbestemmelsene er revidert for å 

sikre at en slik endring av prosesskrav ikke vanskeliggjør realisering 

av intensjonene i KDP 0253 som helhet, samtidig som man 

opprettholder ønsket om å utvikle Midtbyen som planområdets 

bydelssenter.  

 

Opparbeidelse av park på «Esso-tomta» har vært utfordrende, og 

fremstår som et delvis uløst problem i arbeidet med KDP og 

«Midtbyen». Intensjonene i KDP har vært at «Midtbyen» skulle 

planlegges og etableres på en slik måte at de ulike eiendommene var 

gjensidig avhengige av hverandre, for å sikre en helhetlig utvikling av 

området. Uten krav til områderegulering sikres ikke intensjonene for 

Esso-tomta som følge av utbygging på Bjørnstrand eller Kræmer med 

mindre kommunen inntar en langt mer aktiv rolle. Dersom 

grunneierne på BKB7 og BKB8 ønsker å løse arealkravene til 

strøkslekeplass på Esso-tomta, kan dette ivaretas ifm. oppstart av nye 

detaljreguleringer og bidra til en løsning på opparbeidelse av en 

offentlig park. 

 

Samtidig er det viktig å påpeke at en kommunedelplan er en 

langsiktig utviklingsstrategi, og ikke en plan for gjennomføring. 

Kommunedelplanen muliggjør nå utvikling av enkelteiendommer 

gjennom egne detaljreguleringer, inkludert Esso-tomta og de allerede 

identifiserte, offentlige behovene.  

  

Ønsket om en endring av formål på Esso-tomta er vurdert, men ikke 

etterkommet. Endring av arealformål på Esso-tomta vil 

vanskeliggjøre realisering av intensjonene i planen, og legge 

begrensninger på utbygging av viktig, sosial infrastruktur som for 

eksempel idrettshall eller skole.   

  

Planforslaget er revidert i tråd med kommunestyrets vedtak, og 

grunneierne er ikke lenger underlagt krav om områderegulering før de 

kan utnytte sine respektive eiendommer. Endret kommunedelplan for 

«Midtbyen» anbefales derfor vedtatt. 

 

    
 

 

 

 

 

 


