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PROSJEKTBESKRIVELSE 

Plannavn Utgård 

Plan ID 1933-271 

Formål/Hensikt Formålet med planen er å videreutvikle Nordkjosbotn som 

sentrumsområde med tilgang til sentrumsnære, byggeklare boligtomter 

Planavgrensning Planavgrensningen ligger rundt sentrumsnær teig på Gnr. 26, Bnr. 9 i 

Balsfjord kommune 

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram 

Utarbeidelse av planforslag 

Høring av planforslag 

Egengodkjenning av plan 
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1 Sammendrag 
Forslagsstiller ønsker å utnytte den sentrumsnære teigen på Gnr. 26, Bnr 9 til å utvikle 

sentrumsområdet i Nordkjosbotn med byggeklare boligtomter. 

 

Balsfjord kommune Formannskapet behandlet forhåndsvurdering av planen i møte 

17.01.2018 sak 10/18, hvor vedtaket lyder: «Balsfjord kommune stiller seg positive til 

oppstart av detaljergulering på eiendommen gnr 26 bnr 9, Utgård.» 

Særlig viktige tema i planarbeidet er planfaglige vurderinger, jordvern- og 

landbruksfaglige vurderinger, miljøvernfaglige vurderinger, kulturlandskap og 

kulturminner, samfunnssikkerehet – risiko og sårbarhet, barn/unge, funksjonshemmede 

og eldres interesser, veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet, vann- og 

avløpshåndtering inkludert overvann. 

 

2 Bakgrunn og formål 
2.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Forslagsstiller ønsker å utnytte den sentrumsnære teigen på Gnr. 26, Bnr 9 til å utvikle 

sentrumsområdet i Nordkjosbotn med byggeklare boligtomter. 

Forhåndskonferanse mellom tiltakshaver og administrasjonen i Balsfjord kommune ble 

avholdt 07.11.2017. 

Forhåndsvurdering av detaljreguleringen ble behandlet i formannskapet sak 10/18 

17.01.2018, hvor kommunen stilte seg positiv til tiltaket. 

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet 15.06.2018 i lokalavisen Nye Troms, per 

brev til berørte parter og per e-post til offentlige instanser. 

 

2.2 Formål med planarbeidet 
 Målet med planarbeidet er å legge til rette for: 

• Rundt 60 nye boligtomter 

• Område for bebyggelse av leilighetsbygg/rekkehus 

• Lekeplass 

• Friområde med eksisterende lysløype og elvepromenade 

• Parkeringsareal for tilgang til friområdet 

• Trafikkområde med gangveier, tilknytting til eksisterende bebyggelse mot vest og     

tilrettelegging for eventuell fremtidig tilknytting mot øst 

  

2.3 Vurdering av utredningsplikt 

2.3.1 Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning/planprogram jfr. Forskrift om 

konsekvensutredning §6b, nr 25 i Vedlegg I. 
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2.3.2 Utarbeidelse og behandling av planprogram og planforslag 
Som et ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av planarbeid skal det etter forskriftene 

utarbeides forslag til planprogram, som etter høring fastsettes av ansvarlig myndighet. I 

plansaker vil dette normalt være planmyndigheten, i denne saken Balsfjord kommune. 

Vedtatt planprogram skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag med 

konsekvensutredning. Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for 

planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives 

nærmere i planforslag med konsekvensutredning. 

Ved utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn skal det redegjøres for de mulige 

konsekvensene av planforslaget. Ved behandling og vedtak av plan skal det redegjøres 

for hvordan konsekvensutredningen og uttalelsene til denne er vurdert og tatt hensyn til, 

samt vurderes og eventuelt stilles vilkår for gjennomføring og krav om oppfølgende 

undersøkelser. 

3 Planområdet – Dagens situasjon 
3.1 Beliggenhet/Avgrensning 

  
 Figur 1 Ortofoto av planområdet og omkringliggende arealer 

  

Planområdet tilhører grunnkretsen Nordkjosbotn Syd 19330305. Området grenser direkte 

til eksisterende boligområde i Vest hvor det er lagt til rette for samkjøring med gangveier 

og eventuelt kjørevei mellom områdene. Det grenser mot Skogveien i Sør, Nordkjoselva i 

Nord og landbrukseiendom mot Øst. 

Den sentrumsnære plasseringen gir gangavstand til skoler, barnehage, samfunnshuset, 

idrettsanlegg, friluftsområder, torget- forretningssenteret, eksisterende sentrumsnære 

arbeidsplasser og framtidige etableringer. 
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3.2 Eierforhold 
 Forslagstiller eier hele arealet innenfor planområdet. 

3.3 Dagens situasjon 
Planområdet ligger i Nordkjosbotn og omfatter eksisterende landbruksareal, lysløype og 

strandpromenade. 

Planområdet består av 21.3 dekar fulldyrka jord, ca. 13 dekar innmarksbeite, ca 67 dekar 

skog av varierende bonitet og ca. 4,5 dekar jorddekket fastmark. 

Området langs Nordkjoselva er ansett som svært viktig friluftsområde. 

4 Overordnete føringer og gjeldende planer 
4.1 Kommunale vedtekter og retningslinjer som gjelder for planområdet 

• Kommuneplanens arealdel 2011-2023 

• Strategisk næringsplan for Balsfjord kommune 2016-2025 

4.2 Reguleringsplaner 
 Gjeldende plan: 

  
 Figur 2 PlanID: 1933-238. Nordkjosbotn Sør. 

Planområdet berører del av reguleringsplanen Nordkjosbotn Sør, hvor ca. 7daa av 

industriområde I-7 omreguleres. 
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Etter utarbeidelse av industriveien som går lengre sør er den planfaglige vurderingen i 

Balsfjord kommune at industriområdet I-7 som ligger på andre siden av Skogveien ikke 

burde være regulert til industri, og det er ønskelig med omregulering. 

5 Beskrivelse av ny plan 
Formålet med planen er å videreutvikle Nordkjosbotn som sentrumsområde med tilgang 

til sentrumsnære, byggeklare boligtomter.  

Det vil her være gangavstand til: 

• Torget-forretningssenteret 

• Barnehage og barneskole 

• Videregående skole og idrettshallen 

• Samfunnshuset og Idrettsanleggene 

• Friluftsområder – Lysløye og elvepromenade 

• Eksisterende sentrumsnære arbeidsplasser og framtidige etableringer 

 

Planområdet grenser direkte mot det eksisterende regulerte boligfeltet «Nordkjoselv» 

som er en del av tettstedet Nordkjosbotn. Planområdet kan i denne sammenheng betraktes 

som en utvidelse av eksisterende boligområde, og som en utvidelse av sentrumsområdet. 

6 Antatte problemstillinger og viktige tema i planarbeidet 
Temaene under er de tema som på nåværende tidspunkt i planprosessen antas å utgjøre 

viktige problemstillinger og utfordringer i planarbeidet, og vil oppdateres med bakgrunn i 

merknader til utlegging av planprogrammet. 

• Planfaglige vurderinger 

o Vurdering i forhold til tilstøtende planer, spesielt industriområdet i «Nordkjosbotn 

Sør» hvor deler av industriområdet omreguleres 

• Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger 

o Planen tar i bruk dyrka mark 

• Miljøvernfaglige vurderinger 

o Naturmangfold, vassdragsvern og dyreliv 

• Kulturlandskap og kulturminner 

• Samfunnssikkerhet – Risiko og sårbarhet 

o Flomutsatt område 

o Grunnforhold 

• Barn/unge, funksjonshemmede og eldres interesser 

o Skole, barnehage- kapasitet/tilgjengelighet, lekeområder, snarveier, universell 

utforming 

• Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet 

o Økning i trafikk for både biler, syklende og gående 

• Vann- og avløpshåndtering, også overvann 

o Overvannsproblematikk Nordkjosbotn 
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7 Utredningsprogram 
7.1 Innledning 

Balsfjord kommune har i oppstartsmøtenotat datert 07.02.2018 stilt krav om 

konsekvensutredning jfr. Forskrift om konsekvensutredninger §6, nr 25 i vedlegg I. 

Planprogrammet skal skille mellom de tema som skal konsekvensutredes og de tema som 

skal vurderes som del av planarbeidet. Dette kapittelet omhandler de tema som skal 

konsekvensutredes. 

7.2 Arbeidsopplegg 
Konsekvensutredningen vil gå parallelt med og integrert som en del av planarbeidet. 

Forslag til reguleringsplan med bestemmelser utarbeides på bakgrunn av ulike analyser 

samt innspill fra berørte parter. Konsekvensutredningen vil inngå som del av 

planbeskrivelsen og skal omfatte beslutningsrelevante tema. 

7.3 Utredningstema 
 Følgende tema skal inngå i konsekvensutredningen: 

 Trafikk og parkering 

Det skal utarbeides en trafikkanalyse som beskriver framtidig trafikksituasjon og hvilke 

konsekvenser tiltaket vil ha for nærmiljøet og tilgrensende områder. Eventuelle 

alternativer og avbøtende tiltak skal gjøres rede for. 

 Grunnlagsmateriale: 

 Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser. 

 Risiko og sårbarhet 

 Det skal utarbeides en ROS-analyse i forbindelse med planarbeidet. 

 Tema for ROS-analysen vil være: 

• Byggegrunn og områdestabilitet 

• Flomfare 

 Grunnlagsmateriale: 

Multiconsult vil utføre geoteknisk vurdering av området, og flomfareutredning. Disse 

vurderingene vil bli lagt til grunn for ROS-analysen. 

7.4 Metode 
Det gis en beskrivelse av området for ulike temaer. Eksisterende situasjon beskrives i 

tekst, kart og bilder. Tiltakets/planens konsekvenser for aktuelle tema vurderes og 

beskrives med tekst og illustrasjoner. 
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Det skal defineres influensområder. Med det menes området der tiltaket vil ha 

påvirkninger. Influensområdet varierer med tema, og vil i mange tilfeller være større enn 

planområdet. For eksempel vil trafikksituasjonen langs Skogveien økes som en 

konsekvens av den nye bebyggelsen. 

Beskrivelsene vil baseres på informasjon mottatt fra Balsfjord kommune, lokale 

foreninger og andre instanser. 

Det gjøres en vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, nærmere undersøkelser 

før gjennomføring av planen. Det gis en oversikt over nødvendige offentlige og private 

tiltak, samt hvilke tillatelser fra offentlige myndigheter som er nødvendige for 

gjennomføring. 

I den grad det er mulig, søkes avbøtende tiltak innarbeidet i planforslaget. Det gjøres en 

kort beskrivelse av eventuelle/mulige avbøtende tiltak som ikke er innarbeidet i 

planforslaget. 

8 Planprosess 
8.1 Organisering 
 Forslagsstiller er Alfred Pedersen. 

Balsfjord kommune er ansvarlig planmyndighet og skal godkjenne reguleringsplan og 

konsekvensutredning. 

BE Geomatikk AS er utførende konsulent for utarbeiding av reguleringsplan og 

konsekvensutredning. 

8.2 Medvirkning 
Planprosessen legger til rette for gode rammer og for medvirkning. Oppstartsvarsel 

sendes naboer og offentlige instanser. Planprogrammet sendes på høring, og vil sørge for 

at berørte parter får mulighet til medvirkning. 

Medvirkningsprosessen vil sikre at planen legger til rette for at alle berørte og interesserte 

aktører kan komme til ordet, bidra og delta. Forslagsstiller håper at en slik prosess vil 

resultere i en løsning som alle kan være fornøyd med. 

8.3 Framdrift 
 En kan påregne innlevering av planmateriale til 1. gangs behandling i slutten av 2018 

 Tidsperspektiv 

Utarbeidelse av forslag til planprogram Juli 2018 

Off. kunngjøring/høring Juli 2018 

Oppsummering/merknader August/September 2018 

Revidering planprogram Høst 2018 

Vedtak av planprogram Høst 2018 

Utarbeide planforslag med konsekvensutredning Høst/Vinter 2018 

Innlevering til 1. gangs behandling Vinter 2018 

 


